
                                                                                                                    

                                                                                                                           
                                                                                            

                                                  

         w w w . i m p a c t t e s t . c o m        Revised 5/16 

         CHỈ DÀNH CHO CÁC THỂ THAO VIÊN TRƯỜNG CẤP BA  

TÊN CỦA THỂ THAO VIÊN__________________________ 

Kính thưa Quý Vị Phụ Huynh/Giám Hộ Học Sinh,  
   
Bộ Thể Thao của Học Đường Công Lập DC hiện nay đang áp dụng một chương trình cải tiến thể thao cho các học sinh. 
Chương trình này sẽ hỗ trợ cho các nhóm bác sĩ/huấn luyện viên thể thao của chúng ta trong việc thẩm định và chữa trị các 
thương tổn về đầu (thí dụ như chấn thương não).  Để giải quyết tốt hơn sự chấn thương não xảy ra cho các học sinh thể thao, 
chúng tôi đã đòi hỏi phải có một thiết bị phần mềm gọi là ImPACT (Thẩm định và Thử nghiệm Trí tuệ ngay sau khi bị chấn 
thương não).  ImPACT là một khám nghiệm bằng máy vi tính, được sử dụng trong nhiều chương trình thể thao ở các trường 
chuyên nghiệp, đại học và trung học trong cả nước, để chẩn đoán và giải quyết thành công các sự chấn thương đầu (chấn động).  
Nếu một thể thao viên nào cho là mình bị thương tổn đầu trong khi thi đấu, ImPACT sẽ được sử dụng để giúp xác định xem đầu 
có bị thương nghiêm trọng không và khi nào thì học sinh có thể được hoàn toàn hồi phục.       
 
Việc khám nghiệm bằng máy vi tính được thực hiện với các thể thao viên trước khi bắt đầu thực tập hoặc thi đấu.  Thử nghiệm 
bên ngoài này được thiết lập dưới hình thức một loại “trò chơi trên màng hình” và cần khoảng 15-20 phút để hoàn tất.  Rất là 
đơn giản, và thực tế là nhiều thể thao viên còn thích những thử thách này khi thử nghiệm.  Chủ yếu, thử nghiệm ImPACT là một 
sự khám nghiệm thể lực não bộ đầu mùa thi đấu.  Nó theo dõi các tin tức như trí nhớ, thời gian phản ứng, tốc độ, và sự tập 
trung. Tuy nhiên, đây không phải là một thử nghiệm về chỉ số thông minh (IQ). 
 
Nếu nghi ngờ có chấn thương não, thể thao viên đó sẽ được yêu cầu thử nghiệm lại.  Cả hai thử nghiệm vào đầu mùa thi đấu và 
sau khi bị thương, các dữ kiện thâu thập sẽ được đưa tới cho một bác sĩ khu vực và/hoặc một bác sĩ chuyên gia khoa thần kinh 
tâm lý để đánh giá sự thương tổn.  Các tin tức này cũng còn được chia sẻ với bác sĩ gia đình của thể thao viên.  Các tin tức thử 
nghiệm giúp cho các chuyên gia sức khỏe xác định được khi nào thể thao viên đó có thể thích hợp trở lại chơi thể thao an toàn.  
Nếu có một sự thương tổn nào về bản chất xảy ra cho học sinh, quý vị sẽ được liên lạc ngay lập tức để cho biết tất cả các chi 
tiết. 
 
Chúng tôi mong được nhấn mạnh rằng, thể thức thử nghiệm ImPACT là chỉ ở bên ngoài, và không có một sự nguy hiểm nào 
cho các học sinh thể thao.  Chúng tôi rất phấn khởi trong việc áp dụng chương trình này vì sẽ cho chúng tôi các thông tin tốt 
nhất, sẵn sàng cho việc giải quyết các chấn thương não, và ngăn ngừa các tiềm năng hư hại não có thể xảy ra do nhiều sự chấn 
thương khác nhau.  Ban Hành Chánh, Điều hành, và huấn luyện viên của Bộ Thể Thao đang cố gắng hết sức để giữ gìn sức 
khỏe và sự an toàn của các em học sinh là hàng đầu trong các kinh nghiệm thể thao học sinh.  Xin vui lòng gửi trở lại trang đính 
kèm với chữ ký của quý vị.  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác về chương trình này, xin quý vị đừng ngần ngại liên lạc với văn 
phòng của chúng tôi qua số (202) 729-3288. 
 
Bộ Thể Thao của Học Đường Công Lập DC (Department of Athletics, District of Columbia Public Schools) 
 

 

ĐƠN ĐỒNG Ý (CONSENT FORM) 
 
Con của quý vị có bị chấn động/chấn thương não trước đây không? ___ Có   ____Không 
Tổng cộng Số Lần Bị Chấn động/Chấn Thương Não_____________________ 
Cho biết Ngày bị Chấn động/Chấn Thương Não_________________________ 
Con của quý vị có được thử nghiệm chấn động/chấn thương não ImPACT trước đây không?  
____Có  ____ Không.  Nếu có, khi nào______________________. 

 
Cho việc sử dụng Thẩm Định và Thử Nghiệm Trí Tuệ Ngay Sau Khi Chấn Thương Não  

(Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing (ImPACT) 
   
Tôi đã đọc thông tin trên đây.  Tôi hiểu nội dung của thông tin này.  Tôi đã được cho cơ hội để hỏi tất cả các câu hỏi và tất cả 
các câu hỏi đều đã được trả lời thỏa đáng cho tôi.  Tôi đồng ý tham gia vào Chương Trình Giải Quyết Chấn Thương Não 
ImPACT.  

 
 

Y Tế Thể Thao DCIAA  

Tên của Thể Thao Viên (viết chữ in) Môn Thể Thao 

Chữ ký của Thể Thao Viên                     Ngày Chữ ký của Phụ Huynh                            Ngày 

Impact Consent Form (Vietnamese) 
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