
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ      ਸਕੂਲ ਸਾਲ                                                     ਜਨਮ ਮਿਤੀ

ਸਕੂਲ       ਗ੍ਰੇਡ                                                           ਕਲਾਸਰੂਮ

ਮਾਂ-ਪਿਓ/ਨਿਗਰਾਨ                                                                                                           ਫ਼ੋਨ                                         ਕੰਮ                                   ਸੈੱਲ

ਮਾਂ-ਪਿਓ/ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਈਮੇਲ

ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ                                                                                                       ਫ਼ੋਨ                                         ਕੰਮ                                   ਸੈੱਲ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਊਰੋਲੌਜਿਸਟ         ਫ਼ੋਨ                                                                 ਟਿਕਾਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ          ਫ਼ੋਨ                                                                ਟਿਕਾਣਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ

ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?  

2. ਦੌਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ(ਮਾਂ)

3. ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

4. ਕੀ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ: 

5. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ?  

6. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ:   

7. ਦੌਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
8. ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ
9.ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ
   ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

10. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋਗੇ:

ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ
• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ
• ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ
• ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਓ
• ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ
• ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ
ਟੌਨਿ  ਕ-ਕਲੌਨਿਕ ਦੌਰੇ ਲਈ:
• ਸਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
• ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ/ਸਾਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਟਾਓ

ਦੌਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਰਣਨ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ



ਰੇ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ 
11. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? (ਉੱਤਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ
      ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

12. ਕੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ  ?
ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ:

ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ
ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:

ਦੌਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
13.ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ(ਆਂ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

14.ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਬਚਾਓ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਦਵਾਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸਮਾਂ* ਅਤੇ ਵਿਧੀ**) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ

* 2ਜੇ ਜਾਂ 3ਜੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਆਦਿ                 ** ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ,  ਗੁੱਦਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਦਿ

15. ਸਕੂਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ (ਆਂ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

16. ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ:

17. ਕੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ:

18. ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 

19. ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਕਅਪ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
20. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
21. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਗਸ ਨਰਵ ਸਟੀਮੂਲੇਟਰ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਮੈਗਨੇਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:

ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
22. ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਮ ਸਿਹਤ
• ਸਰੀ ਕਾਰਜ
• ਸਿਖਲਾਈ   
• ਵਿਵਹਾਰ   
• ਮਿਜ਼ਾਜ਼/ਕੋਪਿੰਗ

• ਭੌਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਜਿਮ/ਖੇਡਾਂ)  
• ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ   
• ਖੇਤਰ ਟ੍ਰਿੱਪ
• ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ
• ਹੋਰ

23. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਰੇ(ਰਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?    

24. ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ(ਕਾਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਮਾਂ-ਪਿਓ/ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮਿਤੀ ਮਿਤੀਆਂ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
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  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ
  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਆਮ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

  ਨਹੀਂ ਹਾਂ

• ਕੜਵੱਲ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਟੌਨਿਕ-ਕਲੌਨਿਕ) ਦੌਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ

• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੈ

• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ

• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ


