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ਪ੍ਰੀਮਿਅਕ ਦਾ ਨੋਟ:

ਇਿ ਪ੍ਰੀਮਿਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ (ਗ੍ਰੇਡ 7 - 8) 'ਤੇ ਭਾਗ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੈ।

ਇਿ ਪ੍ਰੀਮਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ (ਗ੍ਰੇਡ 9 - 12) 'ਤੇ ਭਾਗ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੈ।
ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਿਾਤਾ/ਮਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ: ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਯ਼ੋਗ੍ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਮਦਓ।
ਡਾਕਟਰ: ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਕਸੇ ਿੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਾਬ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਿੇਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਮਿਆ ਕਰ਼ੋ।

ਇਡਿਹਾਸ
1. a.
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d.
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8.
9. a.
b.
10.
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b.
c.
d.
e.
f.
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14.
15.

ਿਾਂ

ਨਿੀਂ
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਾਲ ਿੀ ਮਿਿੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਮਬਮਾਰੀ/ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ ਗ੍ਈ ਿੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੁਣ ਕ਼ੋਈ ਮਬਮਾਰੀ/ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ ਗ੍ਈ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮਪ੍ਛਲੀ ਪ੍ਰੀਮਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕ਼ੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ, ਮਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕ਼ੋਈ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਮਬਮਾਰੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਿੱ ਕ ਿਫਤੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਕ਼ੋਈ ਮਬਮਾਰੀ ਿ਼ੋਈ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਤੀ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਮਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਿਾਇਆ ਮਗ੍ਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਟੌਨਮਸਲਕਟ਼ੋਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕ਼ੋਈ ਿ਼ੋਰ ਸਰਜਰੀ ਿ਼ੋਈ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕ਼ੋਈ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ੀ ਿੈ ਮਜਸ ਲਈ ਮਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਮਿਚ ਟੌਨਮਸਲ (ਅਪ੍ੈਂਮਡਕਸ, ਅਿੱ ਿ, ਗ੍ੁਰਦੇ, ਅੂੰ ਡਕ਼ੋਸ਼, ਆਮਦ) ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕ਼ੋਈ ਿ਼ੋਰ ਅੂੰ ਗ੍ ਦੀ ਕਮੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਮਿਿੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿੇ ਿ਼ੋ (ਜਨਮ ਮਨਯੂੰ ਤਰਣ ਗ਼੍ੋਲੀ, ਮਿਟਾਮਮਨ, ਐਸਪ੍ਰੀਨ, ਆਮਦ ਸਮੇਤ)?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕ਼ੋਈ ਐਲਰਜੀ ਿੈ (ਦਿਾਈਆਂ, ਮਿੱ ਿੀਆਂ, ਭ਼ੋਜਨ, ਜਾਂ ਿ਼ੋਰ ਕਾਰਕ)?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਮਿਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਚਿੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਿ਼ੋਸ਼ੀ, ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਿੱ ਚ ਬੇਿ਼ੋਸ਼ ਿ਼ੋਣਾ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਦ਼ੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਥਿੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਿ਼ੋ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮਦਲ ਨਾਲ ਕ਼ੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਿ਼ੋਈ ਿੈ?
ਕੀ ਮਕਸੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪ੍ਮਿਲਾਂ ਮਦਲ ਦੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ, ਮਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਿ਼ੋਈ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕ਼ੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ (ਮੁਿਾਸੇ, ਿਾਰਸ਼, ਧਿੱ ਫੜ, ਆਮਦ) ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਿ਼ੋਸ਼ੀ, ਕੜਿਿੱ ਲ, ਦੌਰ,ੇ ਜਾਂ ਗ੍ੂੰ ਭੀਰ ਚਿੱ ਕਰ ਆਉਣੇ ਿ਼ੋਏ ਿਨ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗ੍ੂੰ ਭੀਰ ਮਸਰ ਦਰਦ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ "ਸਮਟੂੰ ਗ੍ਰ" ਅਤੇ "ਬਰਨਰ" ਜਾਂ "ਮਪ੍ੂੰ ਚਡ ਨਰਿ" ਿ਼ੋਇਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ "ਚੇਤਨਾਿੀਨ" ਜਾਂ "ਬੇਿ਼ੋਸ਼" ਿ਼ੋਏ ਿ਼ੋ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਦਨ ਦੀ ਸਿੱ ਟ, ਮਸਰ ਦੀ ਸਿੱ ਟ ਜਾਂ ਼ਿਖ਼ਮ ਿ਼ੋਇਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਿਟ, ਿੀਟ ਸਟਰ਼ੋਕ, ਗ੍ਰਮੀ ਦੇ ਕੜਿਿੱ ਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆਿਾਂ ਆਈਆਂ ਿਨ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਿੱ ਚ ਦਮਾ, ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਮਿਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ, ਜਾਂ ਿੂੰ ਘ ਿ਼ੋਈ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂ ਸ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱਮਿਆਤਮਕ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿ਼ੋ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨ਼ਿਰ ਨਾਲ ਕ਼ੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਉਪ੍ਕਰਣ ਮਜਿੇਂ ਬਰੇਸ, ਮਬਰਜ, ਪ੍ਲੇ ਟ, ਜਾਂ ਮਰਟੇਨਰ ਪ੍ਮਿਨਦੇ ਿ਼ੋ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗ਼੍ੋਡੇ ਦੀ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਗ੍ਿੱ ਟੇ ਦੀ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗ੍ੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਕਸੇ ਿ਼ੋਰ ਜ਼ੋੜ (ਮ਼ੋਢੇ, ਗ੍ੁਿੱ ਟ, ਉਂਗ੍ਲਾਂ, ਆਮਦ) ਨੂੰ ਼ਿਿਮੀ ਕੀਤਾ ਿੈ?
ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਿਾਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਟੁਿੱ ਟੀ (ਫਰੈਕਚਰ) ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਲਿੱਸਤਰ, ਸਪ੍ਮਲੂੰਟ, ਜਾਂ ਬੈਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾ਼ਿ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ (ਪ੍ੈਡ, ਬਰੇਸ, ਗ੍ਰਦਨ ਰ਼ੋਲ, ਆਮਦ)?
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਆਿਰੀ ਟੈਟਨਸ ਬਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਿ਼ੋ ਮਗ੍ਆ ਿੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੂੰ ਤਤ ਿ਼ੋ?
ਮਮਿਲਾ: ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕ਼ੋਈ ਮਾਿਿਾਰੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੇਡ ਮਿਿੱ ਚ ਮਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਸਨ?
***** ਅਥਲੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਨਿੀਂ ਮਲਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ *****

EXAMINER’S COMMENTS ON ALL “YES” ANSWERS (refer to question number):

KENT SCHOOL DISTRICT ATHLETIC DEPARTMENT
STUDENT NAME:

EXPIRATION DATE:
(SCHOOL USE ONLY)

PHYSICAL EXAMINATION

Age: ____________

Weight: ____________

Height: ___________

Visual Acuity:

Pulse: ____________ Blood Pressure: ____________

Left 20/______
Right 20/______

Normal

Abnormal
1.

Head

2.

Eyes (pupils), ENT

3.

Teeth

4.

Chest

5.

Lungs

6.

Heart

7.

Abdomen

8.

Neurologic

9.

Skin

10.

Physical Maturity

11.

Spine, Back

12.

Shoulders, Upper extremities

13.

Lower extremities

PLEASE NOTE: THIS EXAMINATION IS FOR A PERIOD OF 24 MONTHS PER WIAA REGULATION, UNLESS OTHERWISE
INDICATED. A NEW PHYSICAL EXAMINATION IS REQUIRED PRIOR TO INITIAL PARTICIPATION AT BOTH THE MIDDLE
SCHOOL LEVEL (GRADES 7 – 8) AND SENIOR HIGH LEVEL (GRADES 9 – 12).
Assessment:

Full participation at the senior high level (grades 9 - 12).
Full participation at the middle school level (grades 7 - 8).

To be eligible to participate, an examiner

Limited participation (describe limitations, restrictions):

must check one of these boxes.

Participation contraindicated (list reasons):

Recommendations (equipment, taping, rehabilitation, etc.):

EXAMINER’S SIGNATURE: _________________________
PRINT EXAMINER’S NAME: _________________________

DATE: __________________________
EXAMINER’S PHONE NUMBER: (_____)

