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चोटऩटक रागेका विद्मार्थग हटाउने 

आघात ट्राउभेटिक िाउकोको चोिको साभान्म प्रकाय हो जसरे भस्ततक्सको साभान्म प्रकामयराई अवयोध ऩरु ्माउॉछ। िाउको वा शयीयभा 
धक्का टदएको कायणरे भस्तततक यकब्माक हुॉदा य िाउको भबत्र पोथय वा ट्ववति हुॉदा मततो हुन्छ। आघाि िा ट्राउभेटटक टाउकोको 
चोटऩटक राग्ने र्कंा रागेका विद्माथीराई खेरकूद कामगक्रभ सटहि िय मसभा भात्र सीमभि नयही अन्ियविद्मारम स्ियीम, िा 
इन्ट्राभयुर खरे, अभ्मास, स्ऩोर्टगस क्माम्ऩ, प्रतततऩधाय य तकूर तन्माक्ड तऩोट्यस, क्रफ तऩोिय, चचमयभरडडङ, नतृ्म वा चोिऩिक राग्ने 

सम्बावना बएका अन्म क्रिमाकराऩभा प्रमास गने सटहतका Utah काननूरे ऩरयबावषत गयेको क्रिमाकराऩफाि तनकाभरनेछ। "शॊका 
हुॉदा, ततनीहरूराई फाटहय याख्ने" तनमभभा ववद्मारम फाॉचधएको हुनेछ। आघात ट्राउभेटिक िाउकोको चोिऩिकको फायेभा थऩ जानकायी 
सटहत चोिऩिकको 24 ऩतछको व्मवतथाऩन भागयदशयनका राचग, UHSAA तऩोट्यस भेडडभसन भरङ्क www.uhsaa.org/new/ हेनुयहोस।् 

ब्रन्ि ट्राउभा, एक्सरेयेसन पोसय वा डडक्रेयेसन पोसय प्राप्त गयेऩतछ तनम्न भध्मे कुन ैरऺण देखिएभा वा आपैरे फताएभा ववद्माथी वा 
िेराडीराई आघात वा ट्राउभेटिक िाउकोको चोिऩिक रागेको बनी शॊका गरयनेछ: (a) ऺखणक आघात, आत्भववतभतृत, एकाग्रता बॊग; 

(b) तभतृतको गरम कामय; (c) होश गभुाउने; य/वा (d) न्मयुोरोस्जकर वा न्मयुोसाइकोरोस्जकर गरतकामयका भसजय, रेथाजी, खझझ्माि, 

फान्ता हुने, िाउको दखु्ने, चचडचचडाहि हुने य/वा थकाई रागअ्ने सटहतका अन्म रऺणहरू। 

वाततववक रऺण य सचूकहरूभा तनम्न कुयाहरू ऩदयछन:् (a) अल्ऩकारीन तभतृत सभतमा (िेल्न बुल्ने); (b) सन्तरुन य सभन्वम गनयभा 
कटिनाई; (c) सुतत य अनऩुमकु्त प्रततक्रिमा; (d) दोहोयो देख्ने वा दृश्मभा ऩरयवतयन; (e) प्रकाश वा आवाज/हल्राभा सॊवेदनशीरता;  
(f) तनष्कृुुमता वा आरतमऩन; (g) एकाग्रताभा कभी; (h) घोरयएय हेने वा रटिएको अनहुायको हाउबाउ; (i) शास्ब्दक वा भोिय 

प्रततक्रिमाभा टिराई (प्रश्नको जवाप टदन वा तनदेशन ऩारना गनय टिरो गने); (j) केस्न्ित हुन द्वववधा वा असऺभ; (k) आत्भववतभतृत; 

(l) ततयतकायऩणूय वा असॊगत फोरी; (m) असभानऩुाततक बावनात्भक प्रततक्रिमा (कुन ैिास कायण बफना रुने); (n) तभयण शस्क्त अबाव 

(हारैका तीविा शब्द वा ऩाॉच भभनेिभा तीविा वततु सम्झन असऺभ; (o) होश गभुाउने कुन ैऩतन सभम। 

खेल्न पकग ने 

विद्माथीको आघाि िा ट्राउभेटटक टाउकोको चोटऩटऩकऩति स्ऩोटग कामगक्रभभा पकग ने बनेको र्चककत्सा तनधागयण अनसुाय हुन्ि य 
विद्माथी िा खरेाडी स्ऩोटग कामगक्रभभा खेल्न पकग नअुतघ उर्चि र्चककत्सकीम स्िीकृति ल्माउनऩुिग। अभबबावकहरूराई ववद्माथीको 
ऩणूय क्रिमाकराऩभा पकय ने प्रगततका राचग चचक्रकत्सक, एथ्रेटिक्स तनदेशक, कोच य कभयचायीहरूसॉग सभन्वम गनय प्रोत्साटहत गरयन्छ। 
ववद्माथीको एथ्रेि प्रगततको दयराई प्रबाव ऩाने कुयाहरूभा तनम्न सभावेश हुनसक्छन:् आघातको ऩटहरे इततहास, अवचध य रऺणका 
प्रकाय, उभेय य ववद्माथी वा िरेाडी सहबागी हुने तऩोिय वा कामयिभ। एक वा फिी आघात वा ट्राउभेटिक िाउकोको चोिऩिकको ऩटहरेको 
इततहास बएको ववद्माथी वा िरेाडी य जसको रऺणका ववततारयत अवचध छन ्वा जसरे कोभरसनभा सहबागी हुॉदैछन ्वा तऩोियभा 
सम्ऩकय  गने कामय थऩ सुत्त रूऩभा प्रगतत गयेका छन।् 

ववद्माथी तऩोिय कामयिभभा िेल्न पकय नअुतघ, ववद्माथीराई तवातथ्म तमाहाय प्रदामकद्वाया भूल्माङ्कन गनय सक्रकनेछ जुन 

भूल्माङ्कनकताय Utah याज्मका इजाजतऩत्र प्राप्त य आघात वा ट्राउभेटिक िाउकोको चोिऩिकको भूल्माङ्कन य व्मवतथाऩनभा 
प्रभशक्षऺत हुन्छन।् मोग्म तवातथ्म तमाहाय प्रदामकरे ववद्मारमराई भरखित कथन टदइएको तीन वषय अतघ्आघात वा ट्राउभेटिक 

िाउकोको चोिऩिक भूल्माङ्कन य व्मवतथाऩन भशऺा सपरताऩवूयक ऩयूा गयेको तऩष्ि ऩारयएको भरखित कथन ववद्मारमराई 

फझुाएको हुनऩुछय। 

अभबबावक/काननूी अभबबावकरे ववद्माथीराई भरखित अनभुतत प्रदान गनुयऩछय। तऩोिय कामयिभभा िेल्न पकय ने कामय  
िोरीको राब वा अन्म कायणरे हताय गरयएको हुनहुुॉदैन। रयटनग टु प्रे प्रोटोकरको नभूना य पायाभ 

http://www.graniteschools.org/curriculuminstruction/wp-content/ uploads/sites/29/2015/01/Athletics-Concussion-

Managment-Plan.pdf. भा पेरा ऩानग सककन्ि। स्जल्राको ऩणूय हेड इन्जुयी नीतत http://www.graniteschools.org/legal/wp-

content/uploads/sites/22/2015/05/VIII.A.29.-Student-Head-Injuries-and-Concussions.pdf्भा पेरा ऩानय सक्रकन्छ. 
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हतताऺय गयेय, भ मस अनसुाय तवीकाय गदयछु क्रक, भैरे िाउकोको चोिऩिक नीतत भागयदशयन ऩिेको छु य भराई गे्रनाइि डडस्तट्रक्िरे 

शायीरयक क्रिमाकराऩ य तऩोिय कामयिभहरू अथायत Utah काणूनरे ऩरयबावषत गयेको शतय अनसुाय जसभा शायीरयक भशऺा कऺा, 
ऩयम्ऩयागत भशऺा कऺा, दौड वा चोिऩिक राग्न सक्ने अन्म क्रिमाकराऩहरू हुन्छन ्ती क्रिमाकराऩ रगामतभा हुनसक्ने जोखिभका 
फायेभा सझुाव टदइएको छ, सावधान गयाइएको छ य चेतावनी टदइएको छ। भ ऩणूय रूऩभा सचेत छु क्रक त्मतता शायीरयक क्रिमाकराऩ य 
िेररे ववद्माथीहरूराई तपे्रन, बाॉचचने, ऩािुया आॊभशक वा ऩणूय रूऩभा असऺभ हुने, भस्ततक्सको चोि, प्मायाराइभसस य भतृ्म ुऩतन 

हुनसक्ने रगामतका साभान्म देखि गम्बीय िारका चोिऩिक राग्ने हुनसक्छ। भशऺकको तनदेशन, सुयऺात्भक उऩकयण य उऩरब्ध 

गयाइएको चचक्रकत्सा तमाहायरे मी जोखिभहरूराई हिाउॉ दैनन ्बन्ने कुया भ फझु्दछु। कुन ैऩतन स्जऻासा वा सयोकायभा भराई भशऺक वा 
ववद्मारमका अन्म अचधकायीहरूद्वाया सम्फोधन गरयएको छ। मस अनसुाय सावधानी य चेतावनी हुॉदाहुॉदै ऩतन, भाचथ नाभ टदइएको 
ववद्माथीराई शायीरयक क्रि 

विद्मारम: ___________________________________________________________________________ 

विद्माथीको नाभ: _____________________________________________ विद्माथीको गे्रड: __________  

आभाफिुा िा अमबबािकको हस्िाऺय: _______________________________  


