DCPS Consent for Athletic Participation (Amharic)
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ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የአቴሌቲክ መምሪያ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
የትምህርት ቤቶች የእርስ በእርስ ውድድር የአቴሌቲክ ማኅበር።
(D.C.
D.C. Public Schools Department of Athletics
District of Columbia Interscholastic Athletic Association
Association)

ለአቴሌቲክ ተሳትፎ የስምምነት መግለጫ (CONSENT
CONSENT FOR ATHLETIC PARTICIPATION)
PARTICIPATION
ለ:

ርእሠ መምህር
የትምህርት ቤት ስም (Name of School)
__________________
_
ክፍል (GRADE)

የተማሪ መረጃ ፤
በልደት የምስክር ወረቀት ላይ እንደተቀመ
መጠው ስም (NAME AS IT APPEARS ON BIRTH CERTIFICATE)

እድሜ በነሀሴ 1 ቀን (AGE ON AUGUST 1ST)

የትውልድ ዘመን (DATE OF BIRTH)

__________________
___________
የትምህርት ዓመት (SCHOOL YEAR)
__

መኖሪያ፣(RESIDENCE:)
የመንገድ አድራሻ ( STREET ADDRESS)
ዋና ስልክ፤

______ የወላጅ
የወላጅ/አሳሳዳጊ ኢሜይል አድራሻ

___________________

_

______

ለተማሪ ተሳትፎ ፈቃድ መስጫ (STUDENT PARTICIPATION PERMISSION)
ውድድርን የሚጠይቁ የአቴሌቲክስ ተሳትፎዎች፣ ሽባነትን ወይንም ሞትን ጭምሮ በጣም የከፋ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ። የስፖርት መሣሪያዎችን፣ የህክምና
አሰጣጦችን እና አካላዊ ሁኔታን በማሻሻል እና እንዲሁም የደንብ ለውጮችን ጭምር በማድረግ እነዚህን የመሳሰሉ አደጋዎች እንዲቀነሱ ለማድረግ የሚያስችሉ
ቢሆንም፣ እነዚህን ዐይነት የመሳሰሉ አደጋዎችን ግን ከአቴሌቲክስ ሙሉ በሙሉ እንዲወገዱ ማድረግ በጭራሽ አይቻልም።
ከላይ ስሙ ለተጠቀሰው ተማሪ፣ በሚሰጡ የስፖርት ፕሮግራሞች ሁሉ (ከወቅቱ በፊት፣ በወቅቱ፣ እና ወቅቱም ካለፈ በኋላ ) በክልል ወይንም ከከተማ ውጪ
ለሚደረጉ የቡድን ጉዞዎች ጨምሮ፣ ትምህርት ቤቱን እንዲወክል
እንዲወክል/ትምህርት ቤቷን እንድትወክል ከዚህ ቀጥየ ፈቃድ ሰጥቻለሁ።
ይህም ከዚህ በስተቀር፤ (EXCEPT:)
ፍሬ ሀሳብ፤ በትምህርት ቤቶች መካከል በሚካሄዱ ፕሮግራሞች እና/ወይንም ጉዞዎች ተሳትፎ ከማድረግ በፊት፣ ተማሪዎች ሁሉ (18 ዓመት የሞላቸው እና ከዚ
ህም በላይ የሆኑ) እነዚህን በመሳሰሉ ፕሮግራሞች እና/ወይንም
ወይንም ጉዞዎች ላይ ለመሳተፍ የሚፈልጉ የተማሪ አቴሌቶች ወላጆች/አሳዳጊዎች
አሳዳጊዎች በዚህ ቅጽ ላይ መፈረም
ያለባቸው ሲሆን፣ ከዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣ ከቅጥር ሠራተኞች እና በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ትምህርት ቤቶች መካከል በሚካሄዱ የአቴሌቲክ ፕሮግ
ራም እና/ወይንም ጉዞ ተሳትፎ ወቅት በሚፈጠር ምክንያት ለሚደርስ ማናቸውም ጉዳት፣ አደጋ፣ ወይንም ለሚፈጠር ሕመም የይገባኛል ጥያቄዎችን ላለማንሣት
የወሰኑ ናቸው። ለወደፊት የዚህን መረጃ ማናቸውንም ለውጥ ለትምህርት ቤት ለማሳወቅ ኃላፊነቱን እቀበላለሁ። በአቴሌቲክ ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ ተማሪ
ዎች በውድድሩ ወቅት ፎተግራፍ ሊነሡ ይችላሉ።
እኔ፣ በእድሜ የአናሣው አመልካች ወላጅ ወይንም አሳዳጊ፣ ከእሱ/ከእሷ በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የአቴሌቲክ ፕሮግራም ጋር ከተያያዘ ሁኔታ ጋር ለብዙኃን
መገናኛ፣ ለገበያ ተግባር ወይንም ማስታወቂያ አገልግሎት የሚውል በእድሜ አናሣ ተብሎ የሚጠራውን ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ወይንም የእሱ ተወካይ፣
በቪዲዎ እንዲቀረጹ፣ ፎቶግራፍ እንዲያነሡ ከዚህ ቀጥየ ተስማምቻለሁ። ይህም ኦን ላይን ላይ መለጠፍን፣ ፎተግራፎችን እና ሌሎችንም ለገበያ ማስታወቂያ አገል
ግሎቶች ጭምር የሚውል ይሆናል።
ይህንን ቅጽ ያነበብኩ እና እዚህም የተጠቀሱት ደንቦችን፣ ችሎታየ አስከፈቀደ ድረስ የምረዳ እና የቀረበውም መረጃ ዕውነተኛና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ።
የወላጅ/ሕጋዊ ሞግዚት/የተማሪ ፊርማ (18 ዓመት እና በላይ
በላይ+)

ቀን

( DATE)

(SIGNATURE of Parent/Legal Guardian/Student (18 years+))

ለተማሪው ያለው ዝምድና

የቤት/የሥራ ስልክ

የእጅ ስልክ ወይንም ተለዋጭ የስልክ ቁጥር

(Relationship to Student)

(Home/Work Telephone)

(Cell Phone or Alternative Number)

( ) እኔ/ልጄ የጤና መድን ዋስትና አለን

( ) እኔ/ልጄ የጤና መድን ዋስትና የለንም

(I am/my child is covered by Medical Insurance)

(I am not/my child is not covered by Medical Insurance)

Athlete Data and Emergency Treatment Information (Amharic)
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የአቴሌት መረጃ እና የአስቸኳይ ጊዜ የህክምና መረጃ
(Athlete Data and Emergency Treatment Information)
ስም (የመጨረሻ፣ የመጀመሪያ፣ መካከል)

የዲሲሲፒኤስ የተ/መ/ቁ#

ጎዳና

ከተማ

ጾታr ☐ ወንድ ☐ ሴት

ስቴት

የትውልድ ዘመን

ዚፕ

ክፍል

ትምህርት ቤት

የትምህርት ዓመት

2016-2017

ለድንገተኛ ጊዚ ተጠሪ - እባክህን ቢያንስ 2 ተጠሪዎች አመልክት (*ወላጅ/አሳዳጊ እንደ ቀዳሚ ተጠሪዎች መስፈር አለባቸው)
ስም

ዝምድና
ወላጅ/አሳዳጊ

የቤት

የሥራ

የእጅ ስልክ

የወላጅ/አኣሳዳጊ ኢሜይል:_______________________________________________
የመድን እና ሂሳብ ክፍያ
ፖሊሲ #

የመድን ኩባንያ

የመድን ኩባንያ ስልክ

የፖሊሲው ባለቤት ስም

ተግባራዊ የሚሆንበት ቀን

ከሚከተሉት አንዱ ችግር ሁኔታ (በሚመለከተው ላይ ምልክት አድርግ?
☐ አኒሚያ

(በትንፋሽ የሚወሰደው ዐይነት) ☐ ሲክል ሴል / የሲክል ሴል ባህርይ ዐይነት ☐ የስኳር በሽታ

☐ አስም

☐ የሚጥል በሽታ ☐ የደም ብዛት

☐ የበፊት በጭንቅላት ላይ የደረስ ጉዳት/የራስ ላይ ጉዳት፣ አዎን ካልክ፣ ቀኑ?

☐ አለርጂዎች (Epi-Pen Used ☐ አዎን ☐ የለም)

ሌላ_____________________________________________________________

ኮንታት ወይንም መነጽር ታደርጋለህ? ☐ ኮንታክትስ ☐ መነጽር መቼ ነበር የመጨረሻው ለመንጋጋ ቆልፍ ማጠናከሪያ የወሰድከው? ወር/ዓመት
በሀኪም የታዘዘ፣ ያለሀኪም ትዕዛዝ የሚገዛውን እና ለአጣዳፊ ችግር የምትወስደው የእስትንፋስ መድኃኒቶችን ሁሉ ጭምር ዘርዝር፤
ይህ ተማሪ በኢንተር ስኮላስቲክ አቴሌቲክ መከናወኛ ወቅት፣ ጉዞ ወይንም ልምምድ በማድረጊያ ጊዜ፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ጤና አገልግሎት
ሰጪዎች (አቴሌትክ አሠልጣኞች፣ የቡድን/የጨዋታ ሀኪሞች እና ለድንገተኛ ጊዜ ፈጥኖ ደራሽ ሀኪሞች (EMT’s) ለልጄ እና /ወይንም ተገቢውን የህክምና አገልግሎቶች
እንዲሰጡ ፈቃድ ሰጥቻለሁ። ከዚህም በተጨማሪ፣ የዲሲፒኤስ ሠራተኞች ከላይ የተጠቀሱትን ምድቦች ሊያገኟቸው ካልቻሉ፣ ልጄን ወደ ሆስፒታል፣ ወደድነገትኛ ጤና
አገልግሎት መስጫ ማዕከል ወይንም ሊገኝ ወደሚችለው ሁኪም ዘንድ እንዲያደርሱት፣ ለዲሲፒኤስ አቴሌቲክ ጤና ጥበቃ ሰጪዎች እንዲያደርሱት ስምምነቴን አገልጻለሁ።

ፊርማ

ቀን
(ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይንም ተማሪው 18 ዓመት + የሆነው)

For Office Use Only:
Date of DC Universal Health Certificate (Physical)
District of Columbia Public Schools

Department of Athletics

AT/SC Initials:
Athletic Health Care Services

Revised 5/2016

Parent & Athlete Concussion Sheet Sign & Keep Copy (Amharic)

ለራስዎ ቀሪ እንዲሆንዎ ያስቀምጡት
ለ

የ DCIAA ስፖርት መድኃኒት (Sports Medicine)

ለወላጅ እና ለአቴሌት በጭንቅላት ላይ ስለሚደርስ
ጉዳት ማብራሪያ ገጽ
(PARENT & ATHLETE CONCUSSION INFORMATION SHEET)

በጭንቅላት ላይ የሚደርስ ጉዳት ምንድን ነው?
(WHAT IS A CONCUSSION?)
በጭንቅላት ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ አንድ ዐይነት ከፍ ያለ ጉዳት ወይንም አደጋ
ወይንም የሚረብሽ ጎጂ ነገር የሚያስከትል የአአምሮን ጤና አሠራር የሚቃውስ
የአንጎል ህመም ነው። የጭንቅላት ጉዳት፣ በራስ መጋጨት፣ በመላተም ወይንም
ራስ ወይንም ጭንቅላት እና አንጎል በፍጥነት ወደፊት እና ወደ ኋላ እንዲናጡ
በማድረግ በአእምሮ ላይ የሚደርስ ከፍተኛ ጉዳት ነው።

በጭንቅላት ላይ የደረሰ ጉዳት ህመም ምልክቶቹ
እና መለያዎቹ ምን ምን ናቸው?
የራስ ላይ ጉዳት ምልክቶቹ እና መለዮዎቹ፣ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ ወዲያውኑ
ሊታዩ፣ ወይንም ምልክቶቹ ጉዳቱ ከደረሰ ከቀናት ወይንም ከሣምንታት
በኋላ ካልሆነ በስተቀር ላይታዩ ይችላሉ።
አንድ አቴሌት፣ ከሆነ ነገር ጋር ከተጋጨ፣ ጭንቅላቱን ከተመታ ወይንም
ራሱ እና ሰውነቱ የመናጣ አደጋ ከደረሰበት በኋላ አንድ ወይንም ከዚያ
በላይ የሆኑ የጭብቅላት ጉዳት ምልክቶች የደረሰበት ወይንም የደረሰባት
መሆኑን ካመለከተ ወይንም ካመለከተች፣ እሱ/እሷ ጉዳቱ በደረሰበት ዕለት
ከስፖርቱ ጨዋታ መወገድ አለበት። በዚህ ዐይነት አቴሌቱ ወይንም አቴ
ሌቷ፣ በጭንቅላት ላይ የደረሰን ጉዳት መርምሮ ውሳኔ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል
ልምድ ያለው ባለሙያ ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ብቻ ነው አቴሌቱ ወይንም
አቴሌቷ ወደ ስፖርቱ ጨዋታ መመለስ ያለባቸው።




አብዛኞዎቹ የጭንቅላት ጉዳዮች የኅሊና መሳት ወይንም መክዳትን
ሳያስከትሉ እና ሊደርሱ ይችላሉ።
በሕይወታቸው በሆነ ጊዜ የጭንቅላት ላይ አደጋ ደርሶባቸው የነ
በሩ አቴሌቶች ሌላ የጭንቅላት አደጋ ለመድረስ ከፍተኛ ሁኔታ
ይገጥማቸዋል።
ትናንሽ ልጆች እና እድሜአቸው ዐሥራ ውስጥ ያሉ ታዳጊ ወጣ
ቶች ከዐዋቂዎች ይበልጥ ለጭንቅላት አደጋ የተጋለጡ እና ለመፈ
ወስም ረዝም ያለ ጊዜ የሚወስድባቸው ይሆናል።

[ INSERT YOUR LOGO ]

የስፖርት መድኃኒት
(SPORTS MEDICINE)

-

አቴሌቶች የሚገለጹዋቸው ምልክቶች











ራስምታት ወይንም በጭንቅላት ላይ “የመጫጫን” ስሜት
ማቅለሽላሽ ወይም ማስመለስ
ሚዛን ያለመጠበቅ ችግር ወይንም የራስ መደንዘዝ
አንድ ነገር መንታ ሆኖ መታየት ወይንም መድበዥበዥ
ብርሀን እንደልብ ለማየት ያለመቻል ችግር
በድምፅ የመረበሽ ችግር
የመዛል ስሜት፣ የምንቆርሰስ፣ የመጨፍገግ፣ ወይንም የመንገላጀጅ ስሜት
የማትኮር ወይንም የማስተዋል ችግር
የሁኔታዎች መምታታት
“የደህንነት ስሜት” ማጣት ወይንም “የመቁዘም ስሜት” መሰማት

በስፖርት አሠልጣኝ ባለሙያዎች የሚስተዋሉ
ምልክቶች፤

ይህን ያውቃሉ?


ራስ












ማሰብ ያቃተው በክፍተኛ ሁኔታ አእምሮው የደነዘዘ መምሰል
የተሰጠ ማብራሪያን፣ ገለጻን መዘንጋት
የተሰጠውን ትምህርት መርሳት
ስለግጥሚያ ጨዋታዎች፣ ስለ ግብ ነጥቦች ወይንም ስለ ተቃራኒ
ቡድን አባል እርግጠኛ ያለመሆን
ሥርዓት ባልጠበቀ ሁኔታ መራመድ
ጥያቄዎች በዝግመት መመለሰ
ኅሊና መሳት(ለአጭር ጊዜም ቢሆን)
የጠባይ መለዋወጥ፣ የዐምል መቀያየር፣ የስብእና መለዋወጥ መታየት
ከመመታት ወይም ከመውደቅ በፊት ድርጊቶችን አለማስታወስ
ከመመታ ወይም ከመውደቅ በኋላ ድርጊቶችን አለማስታውስ

“የወቅቱ ወራት በሙሉ ከሚያመልጥ ይልቅ
አንድ ጨዋታ ቢያመልጥ ይሻላል”

የጭንቅላት መመታት የአደጋ ምልክቶች
እጅግ ባጣም ባልተለመደ ሁኔታ ጭንቅላቱን በተመታ ሰው አንጎል ላይ አደገኛ
የሆነ የደም መርጋት ሊፈጥር የሚችል እና በአንጎል ላይ ግፊት ወይንም ጫና
የሚያስከትል ነው። አንድ አቴሌት ጭንቅላቱ ከአንዳች ነገር ጋር ከተጋጨ፣
ከተመታ ወይንም ጭንቅላቱ እና ሰውነቱ ከተናጠ በኋላ እሱ/እሷ ከሚከተሉት
አደገኛ ምልክቶች አንዱን ሊያሳይ ይችላል ወይንም ትችላለች።
• አንዱ ዐይነ ብሌን ከሌላኛው ዐይነ ብሌን ተልቆ መገኘት
• በእንቅልፍ መንገላጀጅ ወይንም ከእንቅልፍ መንቃት ያለመቻል
• እየባሰበት የሚሄድ ራስ ምታት
• የመደንዘዝ ስሜት ወይንም የቀነሰ የአካል ክፍሎች በቅንጅት አለመሥራት
• የተደጋገመ ማስመለስ ወይንም ማቅለሽለሽ
• የሚኮላተፍ ንግግር
• ማንቀጥቀጥ ወይንም ማንዘፍዘፍ
• ስዎችንም ሆነ ቦታዎችን ማስታወስ ያለመቻል
• እየባሰበት የሚሄድ መምታት፣ እረፍተ ቢስ ወይንም ተናዳጅ መሆን፣
• ያልተለመደ ባህርይ ይኖረዋል
• ኅሊናውን ይስታል (ለአጭር ጊዜ እንኳን ኅሊና መሳት እንደ ምር ነው
መታየት ያለበት)

አቴሌቶች ምልክቶቻቸውን ሪፖርት ማድረግ ያለባቸው
ለምንድን ነው?
አንድ አቴሌት ጭንቅላቱ ከተጎዳ፣ ወይንም አንጎሉ/አጎሏ ለመዳን ጊዜ ይጠይ
ቃል። የአቴሌቱ አንጎል በመዳን ላይ ባለበት ሰዓት፣ እሱ/እሷ ሌላ የጭንቅላት
ጉዳት እንደሚደርስበት ወይንም እንደሚደርስባት ይበልጥ የተረጋገጠ ነው።
በጭንቅላት ላይ ደግመው የሚደርሱ ጉዳቶች ለመዳን የሚወስዱት ግዜ ሊረ
ዝምባቸው ይችላል። እጅግ ባልተዘወተረ ሁኔታ፣ ወጣት ባልሆኑ አለቴሌቶች
ላይ የሚደርሱ ድጋሜ የጭንቅላት ጉዳት የአንጎል እብጠት ወይንም ቋሚ የአ
ንጎሎ መበላሽት ሊያስከትል እንዲሁም ሞትም ጭምር ሊያደርስ ይችላል።
እኔ አቴሌቱ፣ ለስፖርት አሠልጣኞቼ፣ አስተዳዳሪዎች እና ለጤና ጥበቃ ባለሙያዎች
ምልክቶቼን የመግለጽ ኃላፊነት እንዳለብኝ እረዳለሁ። በተጨማሪም፣ ወደ ጨዋታ
ከመመለሴ በፊት ምንም ዐይነት የህመም ምልክት እንደማይኖርብኝ እገነዘባለሁ።

የተማሪው አቴኤሌት ስም በጉልህ የተጻፈ

አቴሌትዎ የጭንቅላት ጉዳት ህመም ይኖረዋል ብለው የ ሚ
ያስቡ ከሆነ፣ ምን ማድረግ ነው ያለብዎ?
1. አንድ አቴሌት የጭንቅላት ጉዳት ችግር ሊኖርበት ይችላል ብለው የሚጠረጥሩ
ከሆነ፣ አቴሌቱን ከጨዋታ እንዲወገድ ያድርጉ እና የህክምና እርዳታ እንዲያ
ገኝ ያድርጉ። እርስዎ ራስዎ የጉዳቱን መጠን ልክ ለመገመት አይሞክሩ። ጉዳቱ
ከደረሰበት ዕለት ጀምሮ አቴሌቱን፣ ልምድ ያለው የጭንቅላት ግጭት የጤና
ባለሙያ አደጋው ካስከተለው ችግሮች ፍንጮች እሱ/እሷ ነጻ ስለሆነ ወይንም
ስለሆንች ወደ ስፖርቱ ጨዋታ ሊመለስ ወይንም ልትመለስ ትችላለች እስከ
ሚል ድረስ አቴለቱን ወይንም አቴሌቷን ከጨዋታ ማገድ ነው።
2. አንድ አቴሌት የጭንቅላት ጉዳት ችግር እንዳለው ለመረዳት ዕረፍት ማድረግ
በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። አንድ ጥናት፣ በኮምፒዩተር መሥራት እና የቪድዮ
ጨዋታዎችን መጫዎት የመሳሰሉትን የሚያካትቱ ክንዋኔዎች እና በርካታ ትኩ
ረት የሚጠይቁ የስፖርት እንቅስቃሴዎች፣ የራስ ላይ ግጭት የሚያስከትለውን
የህመም ችግር መንሥዔዎች እንዲቀሰቀሱ ወይንም እንዲባባሱ ሊያደርጉ ይች
ላሉ። በጭንቅላት ላይ ግጭት ከደረሰ በኋላ፣ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ፣
ቀስ በቀስ መያዝ እና መከናወን እንዲሁም በጤና ጥበቃ ባለሙያ ክትትል
የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው።
3.

ያስታውሱ፤ በጭንቅላት ላይ የደረሰ ግጭት ጠንቅ በሰዎች ላይ ጫና የሚያስከት
ለው በተለያየ መልክ ነው። የንቅላት ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ አቴሌቶች ፈጥ
ነው የሚድኑ እና ሙሉ በሙሉ ጤናማ የሚሆኑ ሲሆን፣ ጥቄቶቹ ደግሞ ለበር
ካታ ቀናት ወይም ሣምንታት ህመሙ አይለያቸውም። በጣም የጠነከረ የራስ
ህመም ችግር ለወራት ወይንም ከዚያ በላይ ለሆኑ ጊዜያት ሊቆይ ይችላል።

የተማሪው አቴኤሌት ስም የተፈረመ

ቀን
ከፍ ብሎ የሰፈረውን የ DCIAA የስፖርት መድኃኔት፣ የጭንቅላት ጉዳት መረጃ
ገጽ ያነበብኩ ሲሆን፣ የልጄን የጭንቅላት ጉዳት ምልክቶች ለስፖርት አሠልኞቹ
እና ለጤና ጥበቃ አገልግሎት ሰጪዎቹ ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት እንዳላብኝ እረ
ዳለሁ። በተጨማሪም ልጄ ወደ ስፖርት ጨዋታ ከመመለሱ በፊት ምንም የችግ
ሮቹ ምልክት የሌለበት መሆን እንደሚኖርበት እገነዘባለሁ።

የወላጅ ወይንም አሳዳጊ ስም የታተመ
___________________________________________
የተማሪ አቴሌት ስም የተፈረመ
_______________________
ቀን

በውይይቱ ይሳተፉ
የበለጠ ለመረዳት
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DCIAA Sports Medicine
የአቴሌቱ ስም ____________________________________
ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፣
የዲስትሪክ ኦፍ ኮሎምቢያ የአቴሌቲክ መምሪያ፣ ለተማሪዎችዎ በአሁኑ ጊዜ አዲስ የአሠራር ፕሮግራም በሥራ ላይ እያዋለ ነው። ይህ ፕሮግርም
የሀኪሞቻችን/የአቴሌቶቻችን አሠልጣኞቻን ቡድን በጭንቅላት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን (ምሳሌ፣ የጭንቅላት ጉዳት) ለመመርመር እና ለማከም
እርዳታ ያደርግላቸዋል። በተማሪ አቴሌቶቻችን የደረሰ የጭንቅላት ላይ ጉዳትን በተሻለ መንገድ ለማስተናገድ፣ ImPACT፣ (ከጭንቅላት ጉዳት በኋላ
ግምገማ እና የግንዛቤ ምርምራ) በመባል የሚጠራ የሶፍትዌር መገልገያ ዘዴ ይዘናል። ImPACT በጭንቅላት ላይ የሚደርስ ጉዳትን በተሳካ ሁኔታ
ለመመርመር እና ለማከም፣ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ በርካታ ባለሙያዎች፣ የኮሌጅ የዩንቨርሲቲ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ስፖርቶች ፕሮግራ
ሞች፣ የሚገለገሉበት የኮምፒዩተር ፈተና ነው። በውድድር ጊዜ፣ አንድ አቴሌት የጭንቅላት አደጋ ደርሶበታል ተብሎ የሚታመን ከሆነ ) ImPACT፣
የጭንቅላት ጉዳቱ ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ለመገመት እና የደረሰውም ጉዳት ሙሉ በሙሉ መቼ እንደዳነ ለመገመት እና የደረሰውም ጉዳት ሙሉ
በሙሉ መቼ እንዳዳነ ለመወሰን እንዲረዳ አገልግሎት ላይ ይውላል።
በኮምፒዩተር የሚካሄደው ፈተና ለአቴሌቶች የስፖርት ልምምድም ሆነ ወይንም ውድድር ከመጀመሩ በፊት የሚሰጣቸው ፈተና ነው። ይህ መርፌ
መውጋትንም ሆነ መበጣትን የመሳሰሉ (non-invasive) የማይጠይቅ ፈተና፣ በ “ቪዲዮ ውድድር” መልክ የሚካሂድ ሲሆን፣ ሞልቶ ለማጠናቀቅም
ከ 15-20 ደቂቃዎች ይወስዳል። ይህም ፈተና ቀላል ሲሆን፣ በርካታ አቴሌቶችም ፈተናውን የመፈተን እርካታ ያገኙበታል። በመሠረቱ የ ImPACT
ፈተና፣ ከስፖርቱ ወቅት በፊት ቀደም ብሎ የሚካሄድ የአንጎል አቋም ፈተና ሲሆን ይህም እንደ ማስታወስ፣ ምላሽ የመስጫ ጊዜ፣ ፍጥነትን፣ እና
ማትኮርን የመሳሰሉትን ያካትታል። ይሁን እንጂ ይህ የዕውቀት ችሎታ መለኪያ (IQ) ፈተና አይደለም።
የጭንቅላት መመታት የሚያስከትለው ችግር ደርሷል ተብሎ የሚጠረጠር ከሆነ፣ አቴሌቱ ፈተናውን በድጋሜ እንደገና እንዲፈተን ይደረጋል። የስፖ
ርቱ መካሄጃ ወቅት ከመድረሱ በፊት እና ጉዳት ከደረሰም በኋላ፣ የደሰረሰውን ጉዳት መጠን እንዲገመገም ለመርዳት የሁለቱም የምርመራ መረጃ
ለክልል ሀኪም እና/ወይንም ለኑሮሳይኮሎጂስት (neuropsychologist) እንዲሰጥ ይደረጋል። የተሰባሰበው መረጃም የቤተሰብዎ ዶክተር እንዲያው
ቀው ይደረጋል። የምርመራው መረጃም እነዚህ የጤና ባለሙያዎች፣ ተመልሶ መጫወት መቼ ተገቢ እንደሚሆን እና ጉዳት ለደረሰበትም አቴሌት
ደህና ሊሆን እንደሚችል ለመወሰን ይረዳቸዋል። እንዲህ ዐይነቱ መሰል ጉዳት በልጅዎ ላይ ከደረሰ፣ ዝርዝር ሁኔታውን ሁሉ በሚገልጽልዎ መንገድ
ወዲያውኑ በፍጥነት እንዲረዱት ይነገርዎታል።
የ ImPACT የምርመራ ክንውኖች መርፌ መውጋትንም ሆነ መበጣትን የመሳሰሉ (non-invasive) የማይጠይቁ፣ እና ለአቴሌት ተማሪዎ ምንም
ዐይነት አስጊ አደገኛ ሁኔታ የማያደርሱ መሆናቸውን አጠንክረን ለመግለጽ እንፈልጋለን። በበርካታ የጭንቅላት ላይ ግጭቶች ምክንያት የተነሣ ሊደ
ርስ የሚችል የአእምሮ የመበላሸት ችግር ለወደፊት እንዳይደርስ ለመከላከል የአእምሮ ግጭትም የሚያስከትለውን ችግር በአግባቡ ለማስተናገድ
የሚያስችል ሊገኝ የሚችለውን በጣም የላቀ መረጃ ስለሚሰጠን ይህን ፕሮግራም ሥራ ላይ ለማዋል በጣም ደስ እያለን ነው። የአቴሌቲክ መምሪያ
አስተዳደር፣ ሥልጠና፣ የአቴሌቲክ ሥልጠና ሠራተኞች፣ የልጅዎን ጤንነት እና ደህንነት ከተማሪዎች የአቴሌቲክ ገጠመኝ ልምዶች ከሁሉ በፊት
በቀዳሚነት ደረጃ ላይ ለማስቀመጥ እየተጣጣሩ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገኘውን ገጽ ከተገቢው ፊርማ ጋር እባክዎን ያስረክቡ። እነዚህን
ፕሮግራሞች በሚመለከት ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን (202)729-3288 ደውለው ለማነጋገር አያመንቱ።
Department of Athletics, District of Columbia Public Schools

የስምምነት ቅጽ (CONSENT FORM)
ልጄ ቀደም ብሎ የጭንቅላት ግጭት ጉዳት ነበረበት?___አዎን ____የለም
የነበረበት ጠቅላላ የጭንቅላት ግጭት ችግር ብዛት_________________
የጭንቅላት ግጭት ጉዳት የደረሰበት ቀን_________________________
ቀደም ብሎ ልጅዎ የ ImPACT የጭንቅላት ግጭት ጉዳት ምርመራ ተደርጎለት ነበር? ____አዎን ___የለም። አዎን ካሉ።
መቼ ____________
For use of the Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing (ImPACT)
ከላይ የሰፈረውን መረጃ አንብቤአለሁ። ይዘቱንም እረዳለሁ። ጥያቄዎች የመጠየቅ እድል ተሰጥቶኝ የነበረ ሲሆን፣ ጥያቄዎች ሁሉ በሙሉ በሚያረካኝ
መንገድ ተመልሰውልኛል። የጭንቅላት ግጭት ጉዳት በሚያስከትለው የ ImPACT የጭንቅላት ግጭት ጉዳት የማስተናገድ ፕሮግራም ላይ ለመሳ
ተፍ እስማማለሁ።
የአቲሌቱን ስም በጉልህ ያትሙ
Signature of Athlete

ስፖርት
Date

Signature of Parent

w w w . i m p a c t t e s t . c o m

Date
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