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ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ 
(Head Injury) 
ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਦਮਾਗ 

ਫੱਟੜ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟ� ਇਨ� � ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਿਸਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ 

ਝਟਕਾ, ਉਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ, ਜ� ਸਰੀਰ �ਤ ੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ/ਘਟਦੀ ਹੋਈ 

ਤਾਕਤ। ਇਹ ਤਾਕਤ� ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਿਬਨ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ/ਬ੍ਲੈਕਆਊਟ) 

ਅਤ ੇਇਹ ਿਮੰਟ� ਜ� ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਦਨ ਅਤ ੇਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਟ� ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ� ਜ� ਐਮਆਰਆਈਜ਼ 

ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਯਾਦ ਰੱਖਣ 

ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ(Key Points) 

• ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ �ਤਲੇ 

ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਕੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - 

ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ,ੇ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ 

• ਕੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਸਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੇ ਸ਼�ਤੀਪੂਰਵਕ ਆਰਾਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ� ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ 

• ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਕੰਕਸ਼ਨ ਤ� ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ: 
(Seek Immediate 
Medical Attention if:) 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਵਗੜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਰੌਾ ਿਪਆ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਜ� ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਵਗੜਦੀ ਹੋਈ 

ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਨ�ਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਮਸੁ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਲਟੀਆ ਂ

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ/ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਆਈਆਂ ਹਨ 
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• ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ 

ਲੱਛਣ (Symptoms) 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਤੇ (ਹੋਰ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ) ਅਤੇ ਲੱਛਣ (ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਲੱਛਣ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਜ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੇਠ� ਿਵਚ� 

ਇੱਕ ਜਾ ਵਧੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ: 

• ਿਸਰ ਦਰਦ 

• ਚੱਕਰ ਆਉਣ ੇ

• ਘੰੁਮਣ-ਘੇਰੀ (ਚਕਰਾਉਣਾ) ਜ� ਅਸੰਤੁਲਨ 

• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 

• ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਾਣਾ 

• ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ: 

• ਘੂਰਨਾ 

• ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ 

• ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜ� ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥਾ 

• ਿਵਗਾੜ 

• ਭੁਲੇਖਾ 

• ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ (ਐਮਨ� ਸ਼ੀਆ) 

• ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ 

• ਿਵਵਹਾਰ ਜ� ਮਡੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

• ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ� ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 

• ਥਕਾਵਟ ਜ� ਨ�ਦ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ 

• ਕੰਨ� ਦਾ - ਵੱਜਣਾ 

• "ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਦਖਣਾ" ਜ� ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

http://www.ahs.ca/heal
http://horizon.parachutecanada.org/en/article/concussion-guidelines-parents-caregivers/
http://horizon.parachutecanada.org/en/article/concussion-guidelines-parents-caregivers/
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• ਧੁੰ ਦਲੀ ਨਜ਼ਰ 

• ਮਾੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜ� ਤਾਲਮੇਲ 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਖੁਰਾਕ/ਨਰਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਘੱਟਣਾ 

• ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣਾ(ਿਜਵ�: ਟਾਇਲਟ ਿਸਖਲਾਈ) 

• �ਚੀ �ਚੀ ਪੁਕਾਰ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਇਲਾਜ਼ (Treatment) 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ 

ਹੋਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਿਨਯਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਰਜ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ,,ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ,,ਖੇਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' 'ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ,,ਮਾਨਿਸਕ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਟਲੈੀਵੀਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਨਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

• ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਦੇ ਆਰਾਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ „ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 

ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਕੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ� � 

ਦੀ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ� ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ� ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼�ਤ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਖੇਡ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? (How Long do Concussions Last?) 
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ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ ਕੰਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਤ� ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ 

ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਤਕ ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਮਾੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਦੇ। ਜੇ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਕਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮ� ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ�? (How Can I Prevent Concussions from Happening?) 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ/�ਚ ਪ�ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟ� ਤ� ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਲ�ਿਕ 

ਹੈਲਮੇਟ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ 

ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਂਵ� ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? (Where Can I Get More Information?) 

ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਨ� ਡਾ: ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਨ� ਡਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਪਰਵਾਰ� ਲਈ ਕਈ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਇਥੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

AHS ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਇਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਿਲੰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ AHS ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਿਲੰਕ ਸਮਗਰੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਰਾਏ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਆਪਣ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ AHS ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ�, ਿਖ਼ਆਲ�, ਸਿਥਤੀ ਜ� ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੈ�ਬਪੰਨ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇhttp://www.albertahealthservices.ca/about/Page635.aspx ਵੇਖ ੋ

ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਜਾਣੋ (Know Your Options)  

ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹ� ਹ,ੋ ਤ� ਅਸ� ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�। 

 

 
ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (Please Note) 

http://www.ahs.ca/heal
http://horizon.parachutecanada.org/en/collection/parent-resources-for-concussion/
http://www.albertahealthservices.ca/about/Page635.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx
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ਇਨ� � ਪੰਿਨਆਂ ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� ਨ� ੜੇ ਦ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਉ ਜ� 911 ਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰੋ। Alberta Health Services 

ਅਤੇ Project HEAL ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹਨ� ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ� ਅਧਰੂੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

http://www.ahs.ca/heal

