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ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ/ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ-ਸਟੈਪ-1 
(ਸਟੈਪ 2a ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) 

 ਘਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 ਿਸੱਿਖਆ-ਗ੍ਰਿਹਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਾਮ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕ੍ਰਆਵਾਂ ਨੰੂ  ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਦੀ ਹ।ੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਟੈਲੀਵੀਜਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਜ਼ ਦੇਖਣਾ। 

 ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ/ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। (ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਗ੍ਰਿਹਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਆਰਾਮ) ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੈਪ 2 a ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ/ਯੋਗ ਹੈ। 

 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ/ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ/ਸਟਪੈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। (ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ 
ਗ੍ਰਿਹਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ)ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਛਣ ਰਿਹਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟਪੈ 2a ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ/ਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 
ਿਸੱਧਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਸਟਪੈ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈੇ ਸਮਰੱਥ/ਯੋਗ ਹੈ। 
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ___________________________________ ਤਾਰੀਖ_______________________ 
ਿਟਪਣੀਆਂ________________________________________________________________________________ 
ਿਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ_________________________________________________________ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਪੇ / ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ  ਬੱਚੇ ਦੀ  ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੀ ਯਜੋਨਾ ਰਾਹ  ਹਏੋ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 
ਜਾਏਗਾ। 

ਬੱਚੇ ਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਲਵ -ਿਮਲਵ  ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ। 
ਬੱਚੇ ਵਲ ਮੁੜਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮ ਸਟੈੱਪ 2a ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਨਵ  ਪਿਹਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਨੋਟ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਟੈਪ 2b ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ 2 ਇੱਕ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)। 
ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਲ਼ੱਛਣ ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ/ਿਚੰਨ੍ਹ  
 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਜਾਗਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ/ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ,ਿਜਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ  

 
ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਟੈਪ_________________________ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ_________________________________________________________ 
ਤਾਰੀਖ___________________________________________________________________________ 
ਿਟਪਣੀਆਂ__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________        
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ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾ ਦੋ ਿਵੱਚ “ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ” ਖਾਨੇ 
ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ I  
 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ- ਸਟੈਪ/ਪੜਾਅ 2a 
 
• ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਉਸਨੰੂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਗ੍ਰਿਹਣ 
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
• ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ-ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਨੋਰੰਜਕ/ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

 ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸ-ਰਮੂ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਛਣ ਮੁਕਤ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 
ਸਟੈਪ 2b ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਟੈਪ-2 ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ________________________ਤਰੀਖ_________________ 

ਿਟਪਣੀਆਂ_____________________________________________________________ 

 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ-ਸਟੈਪ/ਪੜਾਅ 2b 

 
• ਸਟੂਡਟ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਸਟੈਪ 2 

 
• ਸਟੂਡਟ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਲਕੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਸਟੂਡਟ ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਹਲਕੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ  ਹੋਇਆ 

      ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ-ਸਟੈਪ-੩ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
 ਫਾਰਮ C-4 ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੈਪ 3 ਅਤੇ 4 ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ________________________ 

ਤਾਰੀਖ_________________ 

ਿਟਪਣੀਆਂ_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾ ਦੋ ਿਵੱਚ “ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ” ਖਾਨੇ 
ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ I 

 

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ-ਸਟੈਪ-3 

 
• ਸਟੂਡਟ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਡੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਪ-4 

 
•     ਸਟੂਡਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਨਾਚ, 

ਬੈਡਿਮੰਟਨ), ਉਹ ਹਲਕੀ ਵਰਿਜ਼ਸ਼/ਭਾਰ ਚੱੁਕਣਾ, ਿਬਨਾਂ ਛੋਹ ਕੋਈ ਖਡੇ ਜਾਂ ਛੋਹਾਂ ਰਿਹਤ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਗੀ ਡਿਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

 ਸਟੂਡਟ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਟੈਪ 3 ਅਤੇ 4 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਰਿਹਤ ਹੈ। 

 ਸਕੂਲ ਸੰਪਰਕ ਵਲ ਫਾਰਮ-ਚ-੪ ਮਾਿਪਆਂ/ਰਖਵਾਲੇ ਨੰੂ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ/ ਨਰਸ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕ ੇਭੇਜ ਸਕਣ। 

 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ_______________________________ 

 
ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਣ 

 ਮ____________________(ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ/ ਨਰਸ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੇ _____________ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਣ 
ਕੀਤਾ ਹੈ(ਸਟੂਡਟ ਦਾ ਨਾਮ) ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਲੱਛਣ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ 
ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ/ਸਕਲੂ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ/ਸਕੂਲ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਛੋਹ ਰਿਹਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰੂਨ 
ਟਰੇਿਨੰਗ/ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ/ਨਰਸ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ________________________ 

ਤਾਰੀਖ_________________ 

ਿਟਪਣੀਆਂ_______________________________________________________________________ 
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ਸਟੂਡਟ ਵਲ ਸਟੈਪ-5 ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ C-4 ਫਾਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ/ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ 
ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  
 
 

ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾ ਦੋ ਿਵੱਚ “ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ” ਖਾਨੇ 
ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ I 

 
 
ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਪ-5 
 

 ਸਟੂਡਟ ਿਨਯਮਬੱਧ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ/ਸਕਲੂ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਖੇਡਾਂ/ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਛੋਹ ਮੁਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਰੂਨ 
ਖੇਡਾਂ/ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਹ C-4 ਫਾਰਮ ਮਾਂ/ਬਾਪ/ਰਖਵਾਲੇ ਪਾਸ ਆਖਰੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

 ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ ਵੀ ਸੀ,ਭਾਗ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਮੁਕਤ ਹ,ੈ ਤੇ ਮ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ,ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੰਦਾਂ ਹਾਂ। 

 
ਮਾਂ/ਬਾਪ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ________________________ 

ਤਾਰੀਖ_________________ 

ਿਟਪਣੀਆਂ______________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 
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 ਸਟੂਡਟ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 
 

  
 


