
                                                                                                                    

                                         
                                                                                             

 
 

FOR HIGH SCHOOL ATHLETES ONLY 

       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።  
 

DCIAA Sports Medicine 

የአቲሌቱን ስም በጉልህ ያትሙ ስፖርት 

Signature of Athlete                            Date Signature of Parent Date

Impact Consent Form (Amharic) 

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


