
ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਬਾਰੇ ਟੂਲ
 ਕੋਚਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਮਾਸਿਆਂ, ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥਲੈਸਟਕ ਥੈਰੇਸਿਿਟਾਂ ਲਈ

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ (ਕਨਕਸ਼ਨ) ਸਦਮਾਗੀ ਿੱਟ ਹੈ ਸਿਹੜੀ ਸਕ ਆਮ ਐਕਿਰੇਆਂ, ਿੀ ਟੀ ਿਕੈਨਾਂ, ਿਾਂ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਿਕਦੀ। ਇਹ ਸਕਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੋਚਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਦਖਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ (ਕਨਕਸ਼ਨ) ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਸਿਰ, ਮੂੰ ਹ ਿਾਂ ਧੌਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿੱਟ ਿਾਂ ਿਰੀਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਿੱਟ ਸਿਹੜੀ ਸਿਰ ਨੰੂ ਿਦਮਾ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ (ਕਨਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਿੇਂ ਸਕ ਿੌਕਰ ਸਿਚ ਸਿਰ 
ਸਿਚ ਬਾਲ ਿੱਿਣਾ, ਹਾਕੀ ਸਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਚ ਲੱਗਣਾ। 

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ (ਕਨਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ?
ਅੱਗੇ ਸਲਸਖਆਂ ਸਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਿਾਂ ਸਿ਼ਆਦਾ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ (ਕਨਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ:

 ਸਰਿੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ: ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ:

ਿਰੀਰਕ • ਸਿਰਦਰਦ
• ਧੌਣ ਸਿਚ ਦਰਦ 
• ਸਿੱਡ ਪੀੜ
• ਧੁੰ ਦਲਾ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣਾ

• ਸਿਰ ਸਿਚ ਪਰੈਸ਼ਰ
• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
• ਸਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
• ਰੌਸ਼ਨੀ/ਰੌਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

• ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ
• ਸਚੱਤ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
• ਿੀਜ਼ਰ/ਝੰਿੋੜਾ
• ਮਾੜਾ ਤਾਲਮੇਲ/ਿੰਤੁਲਨ

• ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ
• ਮੱਠਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਿਮਾਂ
• ਅਿਪਸ਼ਟ ਬੋਲਣਾ

ਸਦਮਾਗੀ • ਡੌਰ-ਭੌਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨਾ
• ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਸਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

• ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ • ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਸਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

• ਭੰਬਲਭਿੂਾ 
• ਮੱਠਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਿਮਾਂ

ਿਤੀਰੇ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਸਿਤ

• ਸਚੜਸਚੜਾਪਣ
• ਉਦਾਿ/ਿਜ਼ਬਾਤੀ

• ਨਰਿਿ/ਬੇਚੈਨ
• ਉਦਾਿ

• ਅਿੁਕਿੇਂ ਿਜ਼ਬਾਤ
• ਸਡਪਰੈਸ਼ਨ

 

ਨੀਂਦ • ਿੁਿਤੀ • ਿੌਣ ਸਿਚ ਔਸਖਆਈ • ਿੁਿਤੀ  

ਨੋਟ: 10 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਂ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਫਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣਾ 
ਸਿ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸਿਚ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀਆਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿ਼ਆਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਿਲੈਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਿਿੇ ਸਕ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਚ ਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ:
• ਐਮਰਿੰਿੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

• ਧੌਣ ਦੀ ਿੰਭਿ ਿੱਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉ ਅਤੇ, ਸਿਰਫ ਿੇ ਟਰੇਂਡ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਈ ਐੱਮ ਐੱਿ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਸਥਰ ਕਰੋ।

• ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੂਿ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਐਥਲੈਸਟਕ ਿਾਜ਼-ਿਾਮਾਨ ਨਾ ਲਾਹੋ; ਈ ਐੱਮ ਐੱਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

• ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।

• ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿੁਰਤ ਸਿਚ ਹੈ:
• ਿਰਗਰਮੀ (ਐਕਟੀਸਿਟੀ) ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ।
• ਿਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਰੁੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਿੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਿਰਗਰਮੀ ਸਿੱਚੋਂ ਕੱਿੋ।
• ਮੁਿਲੀ ਕਨਕਸ਼ਨ ਅਿੈੱਿਮੈਂਟ ਕਰੋ - ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਿੀਊ ਕਰੋ, ਮੈਮਰੀ ਟੈਿਸਟੰਗ ਅਤੇ 

ਬੈਲੇਂਿ ਟੈਿਸਟੰਗ ਕਰੋ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
i. ਮੁਿਲੀ ਅਿੈੱਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਸੱ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:

 – ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਰਗਰਮੀ ਸਿਚ ਿਾਪਿ ਨਾ ਿਾਣ ਸਦਉ।
 – ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਲਿਾਣ ਲਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 – ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੱਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰਹੋ।
 – ਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਿਾਂ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਸਿਗੜ ਿਾਿੇ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।
 – ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਦੱਿੋ ਸਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਕਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ 
ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਦੇਖੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਟੂਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਦਉ।

ii. ਮੁਿਲੀ ਅਿੈੱਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਸੱ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:
 – ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਰਗਰਮੀ ਸਿਚ ਿਾਪਿ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 – ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਲਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 – ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਇਿ ਟੂਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਦਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿੋ ਸਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ’ਤੇ 

24-48 ਘੰਸਟਆਂ ਲਈ ਸਨਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਨੰੂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਿਾਂ ਸਦਨ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਚੇਤੇ ਦਾ ਟੈੱਿਟ
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਿਾਲਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਇਕ ਦਾ ਿਿਾਬ ਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਸਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਦੀ 
ਿੱਟ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ:
• ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੇਲੇ ਸਕਹੜੀ ਖੇਡ/ਿਪੋਰਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ?
• ਅਿੀਂ ਅੱਿ ਸਕਹੜੇ ਫੀਲਡ/ਿਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਂ?
• ਇਹ ਸਦਨ ਦਾ ਸਕਹੜਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ?
• ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ/ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?
• ਤੁਿੀਂ ਸਕਹੜੇ ਿਕੂਲ ਿਾਂਦੇ ਹੋ?  
ਨੋਟ: ਿਿਾਲ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿੰਤੁਲਨ ਦਾ ਟੈੱਿਟ (ਮਰਜੀ ਹੈ)
ਟੈਂਡਮ ਿਟਾਂਿ (ਦੋ ਿੈਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ) ਲਈ ਸਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਇਕ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਦੂਿੇ ਪੈਰ ਦਾ 
ਪੰਿਾ ਿੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਪੈਰ ਸਪੱਛੇ ਹੋਿੇ। ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 
’ਤੇ ਭਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿਹਾ ਿੰਸਡਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਹੱਥ ਚਸੂਲਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 20 ਿਸਕੰਟਾਂ 
ਲਈ ਿਸਥਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਮਾਂ ਸਗਣੋ 
ਸਿੰਨੀ ਿਾਰੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਇਿ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਇਿ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿੱਚੋਂ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਿਾਪਿ ਿਾਣ ਅਤੇ 
ਿੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਿਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਤਆਰ 
ਹੋ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੇ ਤਾਂ ਿਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 20 ਿਸਕੰਟਾਂ ਲਈ ਗਹੁ ਨਾਲ ਿੇਖੋ। ਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ 
ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਿਿੇਂ ਚੂਸਲਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ; ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ; 
ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਿਾਂ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ; ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਸਡਗਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ 5 ਿਸਕੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿ਼ਆਦਾ ਿਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੈਟ 2 2009



ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਰਸਹਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਿੇ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਿਚ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ/ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ ਦੀ ਸਨੱਿੀ ਪਲੈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿੜਾ੍ਈ ਿੱਲ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਿੱਲ ਿਾਿਿੀ   
ਕਦਮ 1 ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੱਲ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ ਲਈ ਇਕੋ ਸਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 1: ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਿੀਮਤ ਸਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਿੀਮਤ ਟੀ ਿੀ, ਕੰਸਪਊਟਰ, ਟੈਕਿਸਟੰਗ, ਿੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, ਿਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਕਦਮ 1 ਦੌਰਾਨ ਿਕੂਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। ਕਦਮ 1 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਸਟਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਾਰੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ ਿਦ ਤੱਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ/ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ 
ਸਿਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਿਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ/ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ। 

ਸਿੱਖਣ ਿੱਲ ਿਾਿਿੀ*

ਸਿੱਖਣ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਨੱਿੀ ਅਤੇ ਿਸਹਿ ਿਾਲਾ ਕਾਰਿ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ 
ਿੁਗਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 2 ਏ: (ਲੱਛਣਾਂ ਸਿਚ ਿੁਿਾਰ)
ਇਿ ਕਦਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਿੱਲ 
ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਲਾਿ ਰੂਮ ਸਿਚ ਸਨੱਿੀ ਿੁਗਤਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ - ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਡਿਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ।

ਇਿ ਕਦਮ ’ਤੇ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਦਮਾਗੀ ਿਰਗਰਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਧਾਈ ਿਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚ) ਸਕਉਂਸਕ ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਿੱਟ ਉਿ ਦੀ 
ਅਕਾਦਸਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਸਦਮਾਗੀ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਦਮਾਗੀ ਿੱਟ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 2 ਬੀ: (ਲੱਛਣ-ਮੁਕਤ)
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਲਾਿ ਰੂਮ ਸਿਚ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ 
ਸਨੱਿੀ ਿੁਗਤਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ-
ਮੁਕਤ ਿੀ ਹੋ ਿਾਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਨਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਿਾਰੀ 
ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਲੱਛਣ/ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਾਪਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ/
ਿਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਚ ਕੋਈ ਸਿਗਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪਆ। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਕਦਮ ਉਿ ਿੇਲੇ ਹੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕਦਮ 2 ਿਾਪਰ ਸਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ - ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਿੱਲ ਿਾਪਿੀ। ਕੁਝ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਕਦਮ 1 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 
ਕਦਮ 2 ਬੀ ਿੱਲ ਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਿੇ ਉਹ ਲੱਛਣ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ। 

ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਿੱਲ ਿਾਿਿੀ

ਕਦਮ 2:  
ਸਿਰਫ ਸਨੱਿੀ, ਹਲਕੀ ਕਿਰਤ ਸਿਿੇਂ ਸਕ ਤੁਰਨਾ ਿਾਂ ਿਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਾਈਕਲ 
ਚਲਾਉਣਾ।

ਕਦਮ 3: 

ਖਾਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਨੱਿੀ ਿਰਗਰਮੀ, ਸਿਿੇਂ ਸਕ ਹਾਕੀ ਸਿਚ 
ਿਕਸੇਟੰਗ, ਿੌਕਰ ਸਿਚ ਦੌੜਨਾ। ਿਰੀਰਕ ਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ।

ਕਦਮ 4:

ਅਸਿਹੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਥੇ ਿਰੀਰਕ ਿੰਪਰਕ ਨਾ ਹਿੋੇ, ਸਿਿੇਂ ਸਕ 
ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਿ ਰਸਿਿਟੈਂਿ ਟਰੇਸਨੰਗ, ਸਬਨਾਂ ਿੰਪਰਕ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਸਟਿ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਟਰੇਸਨੰਗ ਡਸਰੱਲਾਂ ਿੱਲ ਸਿਕਾਿ ਸਿਿੇਂ ਸਕ ਫੁੱਟਬਾਲ 
ਅਤੇ ਆਈਿ ਹੌਕੀ ਸਿਚ ਪਾਸਿੰਗ ਡਸਰੱਲਾਂ।  

ਨੋਟ: ਕਦਮ 5 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਦਮ 5:

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਿੰਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਚਲੀ ਆਮ 
ਿਰੀਰਕ ਿਰਗਰਮੀ ਸਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਿੰਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਚ 
ਪੂਰੀ ਟਰੇਸਨੰਗ/ਪ੍ਰੈਕਸਟਿ।

ਕਦਮ 6:

ਿੰਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।

ਨੋਟ: ਕਦਮ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ 
ਬੱਚੇ/ਿਿਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਿੇ ਸਕਿੇ ਿੀ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਾਪਿ ਆ ਿਾਣ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿਾਂ ਕਾਰਗਜੁ਼ਾਰੀ ਸਿਚ ਸਗਰਾਿਟ ਆ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕਿੇ 
ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਨਰਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਦੇਖੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਿੈੱਬਿਾਈਟ ਦੇਖੋ:

ਕਨਕਸ਼ਨਜ ਓਨਟੇਰੀਓ: www.concussionsontario.org
ਓਫੀਆ: safety.ophea.net
ਿੈਰਾਸ਼ੂਟ: www.parachutecanada.org/active-and-safe
ਓਨਟੇਰੀਓ ਿਰਕਾਰ: www.ontario.ca/concussions

*ਓਫੀਆ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਫਜ਼ੀਕਲ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਿੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਆਸਗਆ ਲੈ ਕੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ (ਹਰ ਿਾਲ ਨਸਿਆਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)
ਸਲਟਰੇਚਰ ਸਿਚਲੇ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 
ਕਨਿੈਂਸਿਜ਼ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਕਨਕਸ਼ਨ ਇਨ ਿਪੋਰਟ (2013) ਅਤੇ ਸਥੰਕ ਫਿਟ 
ਕਨਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੇ।
ਇਿ ਟੂਲ ਨੰੂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ/ਸਥੰਕ ਫਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨਕਸ਼ਨ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਅਿੇਅਰਨੈੱਿ 
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੈਸਕਗਸਨਸ਼ਨ ਐਡਂ ਅਿੇਅਰਨੈੱਿ ਿਰਸਕੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਿੀਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਕ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਨਊਰੋਟਰੌਮਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮ ਟੀ ਬੀ ਆਈ/ਕਨਕਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਿੀ 
ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਸਿਿ ਨੇ ਇਿ ਟੂਲ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਸਦੱਤੇ ਹਨ।  
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