
  

 
 C-4نموذج 

        الدماغيوثائق تشخيص اإلرتجاج                         

 يالعودة للتعليم/العودة إلستئناف خطة النشاط البدن 
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  1الخطوة  –العودة للتعليم/العودة لألنشطة البدنية 

 ( 2a) يجب إستكمالها قبل التحرك للخطوة

 تستكمل بالمنزل  

  نتاا  االاألنشطة التي تتطلب التركيز و ل الحد من وتشم –الراحة الجسدية والعقلية 

 / األلعاب اإللكترونية(.)على سايل المثال القراءة، الرسائل النصية، التلفزيون، الكمايوتر، الفيديو 

  ادنيالحد من األنشطة الرياضية/الترفيهية والتنافس ال تتضمن –الراحةالجسدية   

 

  قد وأعراضه/أعراضها  الادني )الراحة الجسدية والعقلية في المنزل( من العودة للتعليم/العودة لخطة النشاط 1إستكمل طفلي الخطوة

 .2aخطوة  –. طفلي مستعد للشروع بالعودة للتعليم أظهرت تحسنًا

  من العودة للتعليم/العودة لخطة النشاط الادني )الراحة الجسدية والعقلية في المنزل( وقد زالت جميع  1إستكمل طفلي الخطوة

 .2خطوة  –والعودة للنشاطات الادنية  2bخطوة  –األعراض. طفلي مستعد للشروع رأسًا بالعودة للتعليم 

 

 ___________________التاريخ: __________________    ___________: ___________الوالدين / األوصياءتوقيع 

 

 ___________________________________________________________________________المالحظات:

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________: __________المفوض من المدرسةص مدير/الشخ

 

  OSRلــ اكمال إستنسخة عند 

من خالل  البالمدرسة، للتواصل عن حالة تقدم الطالشخص المفوض بو األوصياءيستخدم هذا النموذج من قبل الوالدين / 

 .الخطة

  .تعاوني بين البيت والمدرسةالعودة إلى التعلم /العودة لخطة النشاط البدني هو نهج متناسق، مع جهد 

  .قبل عودة الطالب إلى النشاط البدنييجب استكمالها  2a  العودة إلى التعلم الخطوة

تحدث في  2والعودة إلى النشاط البدني الخطوة  2b )مالحظة: العودة إلى تعلم الخطوة ساعة 24قل عن يال  ماكل خطوة تأخذ 

  .نفس الوقت

 .تباع جميع الخطواتإيجب 
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 العودة لألعراض
 

  ،والذي ينصح طايب / ممرضةممارسوقد تم فحصه من قال لقد تم  عودة عالمات اإلرتجاج و / أو األعراض الى طفلي ،

 :بـ

 

 

 خطوة _______________ من الخطة –النشاط البدني  ىالعودة الى التعليم/العودة ال

 
 

 

 ______________________________________________: _____________الوالدين / األوصياءتوقيع 

 

 ____    _____________التاريخ: ______________

 

 _____________________________________________________________المالحظات:_______

 

___________________________________________________________________________ 
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 2الخطوات التالية، الرجاء الرجوع إلى قسم "عودة األعراض" في الصفحة  أي منفي أي وقت أثناء عادت األعراض إذا 

 .من هذا النموذج

 

 2aخطوة  –العودة للتعليم 
 .يعود الطالب للمدرسة 

 العقلي و/أو النهج الذي تدريجيًا يزيد من النشاط اإلدراكي يتطلب إستراتيجية فصلية وفردية. 

  الرياضات الجسدية/الترفيهية واألنشطة التنافسية.والتي تتضمن الحد من  –الراحة الجسدية  

 

  2خطوة  –طفلي مستعد للشروع بالعودة للتعليم اختفاء األعراض.  الفصل الفردية و/أواتيجية استرنهج يتلقى طفليb 

 .2خطوة  –الادني  طاشوالعودة الى الن
 

 

 _________________________________________________: __________الوالدين / األوصياءتوقيع 

 

 ____    _____________التاريخ: ______________

 

 _____________________________________________________________المالحظات:_______

 

______________________________________________________________________________ 

 2b خطوة  –العودة الى التعليم 

 في المدرسة. ةيعود الطالب الى نشاطات التعليم اإلعتيادي  
 

  2خطوة   –العودة الى النشاط البدني 

 يمكن للطالب أن يشارك في القليل من اإلروبيكس كنشاط بدني فقط 

 يعود الطالب الى نشاطات التعليم اإلعتيادية.  

 

   .للنشاط                             طفلي مستعد للشروع بالعودة طفلي خالي من األعراض بعد المشاركة في اإلروبيكس كنشاط بدني

 .3خطوة  – الادني

 

  يجب إعادة نموذجC-4  4و  3للمسؤول في المدرسة لتسجيل التقدم من خالل خطوة. 
 

 : ___________________________________التاريخ: ___________________    الوالدين / األوصياءتوقيع 
 

 المالحظات:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



  

 
 C-4نموذج 

        الدماغيوثائق تشخيص اإلرتجاج                         

 يالعودة للتعليم/العودة إلستئناف خطة النشاط البدن 
____________________________________________________________________________ 

 

Adapted from Ophea Physical Education Safety Guidelines        C-4    نموذج  (Arabic)                             

 

 2الخطوات التالية، الرجاء الرجوع إلى قسم "عودة األعراض" في الصفحة  أي منفي أي وقت أثناء عادت األعراض إذا 

 من هذا النموذج

 

 

  3خطوة  –العودة الى النشاط البدني 
 نشاط بدني معين فقط – قد يادأ الطالب برياضة فردية 

 

 

 

  4خطوة  –العودة الى النشاط البدني 

 

 يتم به االتصال بأحد )على سايل المثال الرقص، تنس الريشة(؛ المقاومة الخفيفة/تدريب األثقال؛  يمكن للطالب الادء بنشاط ال
  التدرياات الخاصة الغير متصلة بأحد.  الرياضة الغير متصلة؛

 

  وخالي من األعراض 4وخطوة  3قد أتم الطالب بنجاح خطوة 

 

  سيتم إعادة نموذجC-4 للحصول على تشخيص وتوقيع من الطايب/الممرض الممارس، من قال موظف  ألوصياءللوالدين/ا

 المدرسة. 

 

 موظف المدرسة: ___________________________________________________  

 

 الفحص الطبي:
 

أنا، __________________________________________________ )الطايب/الممرض الممارس( قد أتممت الفحص 

__________________________________________________ )أسم الطالب( وأوثق بأن الطالب خالي من األعراض و 

الترفيهية/النشاطات المدرسية الداخلية/ من خالل الرياضات الغير متصلة  ة/النشاطاتالمعتاد ة التعليميةالادني لحصة التربيةيستطيع العودة 

 والتدريب الكامل/الممارسات للرياضات المتصلة مع أحد.

 

 : ______________________________________________________الطايب/الممرض الممارستوقيع 

 

 التاريخ: _______________________________    

 

 المالحظات:___________________________________________________________________
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اذا  5يجب إعادتهم للشخص المسؤول في المدرسة قبل أن يبدأ الطالب خطوة ، مع توقيع الطبيب/الممرض الممارس، C-4هذا النموذج 

 إستلزم.

 

 

من هذا  2لية، الرجاء الرجوع إلى قسم "عودة األعراض" في الصفحة إذا عادت األعراض في أي وقت أثناء أي من الخطوات التا

 .النموذج

 

 

  5خطوة  –العودة للنشاط البدني 
 

  يستطيع الطالب إستئناف النشاط الادني التعليمي المعتاد/النشاطات الترفيهية/النشاطات المدرسية الداخلية عن طريق

 الكامل/الممارسات للنشاطات المتصلة.الرياضة الغير متصلة بأحد والتدريب 

 

 يجب إعادته للوالين/الوصي للتوقيع النهائي: C-4هذا النموذج 
 

 وقد أذنت  ال يوجد أي إحتكاك جسدي مع اآلخرين ، حيث لتدريبخالي من األعراض بعد مشاركته بالنشاطات، وبا /المصابطفلي
 له/لها للمشاركة بالكامل، بما في ذلك المشاركات التنافسية.

 

 : ___________________________________التاريخ: ___________________    الوالدين / األوصياءتوقيع 
 

 المالحظات:____________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________ 

 

 6خطوة  –العودة الى النشاط البدني 

 

  قيود ةأي الرياضات المتصلة و دون في الكاملة المشاركة الطالب ستأنفي قد.  

 

 

  
 


