WINTHROP HIGH SCHOOL
151 Rua Paulino, Winthrop, MA
02152
Telefone: (617) 846-5505 - Fax: (617) 5390535
Sr Mateus Crombie, Principal Sr Michael Capasso, Assistente principal
Sr Mateus Serino, Diretor de atletismo

Winthrop High School Declaração de Missão
Winthrop High School está comprometida com a excelência no atletismo
como parte de um maior compromisso com a excelência na educação. Como
aluno atleta aqui em Winthrop High School é a nossa convicção de que o
atletismo promove a personagem e ensina valores. O nosso objectivo é que
este programa atlético permitirá o seguinte para todos os estudantes de atletas:
● A conclusão com êxito de todos os requisitos acadêmicos.
● Capacidade para competir em um ambiente incentivar o crescimento e
o desenvolvimento construtivo.
● Para construir um entendimento de orgulho e de envolvimento da
comunidade.

"Winthrop escolas públicas não discriminar com base na raça,
cor, religião, orientação sexual, origem nacional, idade,
sexo, deficiência, ou sem abrigo para o emprego, participação
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admissão/acesso ou funcionamento e administração de qualquer
programa ou actividade de ensino do Distrito Escolar"
Pais & Espectador Código de Conduta
1. Respeito os treinadores, funcionários e atletas.
2. Jogo a participação é um privilégio! Caso os funcionários ou
administrador do jogo determina a conduta inadequada, o espectador
pode ser solicitado a desocupar as instalações.
3. Como um espectador, o papel é positivamente para apoiar a equipa.
Inadequado torcendo ou assédio é inaceitável e não será tolerado.
"Assédio: abrange uma vasta gama de
comportamentos de uma ofensiva contra a natureza.
O efeito pode incluir, mas não está limitado a; raça,
cor, sexo, orientação sexual, religião, idade ou
deficiência. É normalmente entendida como
comportamento destinados a perturbar ou perturbar
e é caracteristicamente repetitivo. No sentido
jurídico, é um comportamento intencional que é
encontrada uma ameaça ou preocupante."
Comportamentos inaceitáveis
● Gritando/negativo cantando em direcção a
equipa adversária, um jogo oficial ou
espectadores
● Escarnecimento
● Coaching o aluno-atletas de suportes
4. Lembre-se de que eventos esportivos são experiências de aprendizado
para os alunos e que as falhas são frequentemente feitas.
5. Respeitar a integridade e acórdão de jogo funcionários.
6. Em nenhum momento durante um concurso que um espectador
interagir com um treinador, oficiais ou player, a menos que o
administrador do jogo tem permitido para essa interacção, ou seja um
prejuízo.
7. Spector, pais/tutores, & os jogadores irão aguardar até 9 h da manhã
seguinte após um jogo/prática, antes de abordar um problema.
a. Chamada de e-mail/Athletic Director para definir um
compromisso e para discutir a questão.
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b. Se uma emergência, por favor entre em contato com o
Departamento de atletismo ou autoridades locais.
Qualquer forma de comportamento inaceitável está sujeita a disciplina e o
mais provável é que a remoção do evento. Para os alunos isso pode incluir,
social liberdade condicional, sessões escolares, suspensão, ou mesmo que o
assunto foi submetido à polícia.
Programas atlético oferecidas em Winthrop High School
Queda
Cheerleaders
Cross Country (meninos e
meninas)
Futebol
Golf
Futebol (meninos e meninas)
Voleibol

Inverno
Basquete (meninos e meninas)

A MOLA
Beisebol

Hóquei (meninos e meninas)
Cheerleaders
Piscina
Inverno via (meninos e meninas)

Lacrosse (meninos e meninas)
O Softball
Piscina via (meninos e meninas)
Ténis (meninos e meninas)
Vela

**Um aluno não pode alternar sports após duas semanas a partir do início da temporada**

Aviso de Risco
Aviso de risco de lesão de atletismo - Participação no atletismo é
inerentemente perigosas. Embora nós fornecemos uma equipe de profissionais
e equipamentos de qualidade/comodidades, as lesões podem e não ter lugar.
Todos os alunos participam no atletismo voluntariamente com a permissão de
seus pais/encarregados de educação. Juntamente com esta participação, os
alunos e os pais/encarregados de aceitar os riscos inerentes à qual os
estudantes se expõem.
Registo
Cada aluno atleta é necessário para concluir um número de passos antes de
serem elegíveis para reproduzir. Cada aluno receberá um cartão de
participação, que pode ser encontrado no gabinete do Director de atletismo.
O objetivo deste cartão é garantir que todos os alunos atletas passaram em
sua papelada e pago as suas taxas de usuário para a próxima temporada.
Estes cartões de participação será assinado pela seguinte pessoal e será a
prova de que o estudante-atleta é elegível para participar.
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PERSONAL

Formulários

-Enfermeira escolar

-Físicas

-ATHLETIC DIRECTOR

-Taxa de usuário
-NFHS CERTIFICAÇÃO
-Exigido registo/CONCUSSÃO FORMA
- Manual de atletismo
-Linha de teste de impacto
(Formador pode sair no teste de impacto bem)

Taxa de usuário
A Escola de Winthrop Comité adoptou uma política de taxa do usuário para
interscholastic atletismo em Winthrop High School. A política afirma que
cada atleta pagará uma taxa do usuário para cada desporto. Algumas das
diretrizes gerais são como segue:
- O pagamento pode ser feito on-line por cartão de crédito ou cheque (banco cheque
ou ordem de pagamento só!)

-

o As verificações podem ser feitas a pagar para Winthrop Escolas Públicas
O pagamento é devido antes serão realizados ensaios começar
o Não pagamento pode resultar em aluno-atleta não ser elegível para jogar
O pagamento será feito ao diretor de atletismo ou escritório de negócios
O pagamento da taxa do usuário não assegurar o tempo de reprodução
Nenhum reembolso após o primeiro jogo, se o aluno se torna inelegível, ou é o
pontapé de saída para a equipe

Vacinações
Os atletas devem ter um exame físico a cada ano a fim de serem elegíveis para
a participação do desporto. Requisitos de elegibilidade atlética de um médico
do exame físico da expirar treze meses a contar da data do último exame
físico. Para que um atleta a ser elegíveis, a prova de uma actualização de
exame físico deve ser apresentado antes de o aluno está autorizado a participar
em qualquer prática ou jogo. Se um atleta não pode obter um compromisso
em tempo de expiração de uma nota da PCP devem ser apresentados,
aprovando o atleta para jogar até que o exame seja concluída.
***Qualquer aluno-atleta que não tenha preenchido todos os requisitos de
registo pode ser retirado do atletismo até que esteja totalmente concluída***
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Assistência médica
Se um aluno-atleta é ferido em qualquer ponto durante o seu tempo em
Winthrop High School e procura atenção médica, o atleta não deve voltar para
a prática ou a concorrência ou participar em qualquer atividade extracurricular
atividade atlética até que o aluno fornece uma autorização por escrito para tal
participação, a partir de um profissional de saúde licenciado para o director
da escola de atletismo.

Política de comida/bebida
Não há alimentos e/ou bebidas, excepto água, será permitida em qualquer das
áreas de atletismo, que incluem mas não se limitam a:
● Ginásio
● Vestiário
● Sala multiuso
● Sala de peso
Qualquer aluno que traz qualquer comida/bebidas itens em áreas designadas
podem enfrentar ações disciplinares. Espectadores e equipes opostas serão
convidados a seguir as mesmas regras.
A educação física
Um aluno deve participar em educação física de classe para participar no
atletismo em que dia, salvo disposição em contrário dispensado pelo professor
ou administração (alteração é considerada parte de participação). Qualquer
aluno clinicamente dispensados de educação física classe não podem
participar no atletismo enquanto eles estão dispensados de qualquer classe de
PE.
Elegibilidade académica
Um aluno deve estar passando pelo menos seis dos sete classes durante o
último período de marcação anteriores ao evento/temporada a ser elegíveis. A
data que cartões de relatório são emitidos para o termo determina a
elegibilidade do aluno. Em situações extremas devido a um estudante da saúde
(documentado por pessoal médico) ou circunstâncias familiares (por exemplo,
a morte de um membro da família imediata), o principal/ AD podem conceder
uma dispensa.
- Escola de Verão não substituir o grau recebido no cartão de relatório.
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-4ª termo determina a elegibilidade para cair temporada, não qualidades global.

A idade de elegibilidade
Ser menos de 19 anos de idade ou antes de setembro de 1 daquele ano Varsity
ou ser inferior a dezasseis anos de idade ou antes de setembro de 1 para o grau
9.
Os estudantes de transferência
Qualquer aluno que transfere a partir de outro alto escola deve notificar o
diretor de atletismo e um formulário 200 deve ser concluída antes de o atleta
é elegível para participar.

Sala de estudos
No final de cada período de marcação (relatórios de progresso/cartões de
relatório) um grau de relatório será executado. Qualquer atleta receber um
grau de 69 ou abaixo serão necessárias para participar de estudo hall, 2x por
semana, até o próximo período de marcação. Impossibilidade de participar ou
ser tardia resultará em o aluno a ser inelegível para participar no atletismo em
que determinado dia.
Cancelamento de escola
Em caso de que a escola é cancelado todos os eventos (prática/jogos) será
cancelada e instalações de atletismo será fechada, salvo indicação em
contrário pelo diretor atlético, principal ou superintendente.
Uniformes/equipamento
Cada aluno será emitido um modelo uniforme no início de cada temporada,
em alguns casos os equipamentos bem e será devolvido no final da temporada.
É responsabilidade do atleta para manter apropriadamente todos estes itens,
outra coisa senão a abrangência de uso e desgaste normais, causaria o aluno a
pagar para itens perdidos ou danificados. Se não devolvido, uma obrigação
formulário será apresentado e o estudante-atleta será responsabilizada por
qualquer perda ou itens danificados.
Utilização de instalações
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A menos que seja instruído pelo treinador ou administração, não atleta é para
ser na sala de musculação, ginásio, ou outras instalações de atletismo sem
supervisão adequada.
Absenteísmo/Lentidão
Os alunos devem estar na escola por 9 h para participar e/ou participar de
qualquer co-atividade curricular. Se ausente ou destituíveis a qualquer
tempo durante o dia, o aluno será inelegível para que o dia de calendário,
salvo desculpado pela administração. Se um evento cai sobre um fim-desemana/feriados/ ou férias, o atleta deve estar presente a última escola dia
anterior ao evento.

Transporte
Os alunos são solicitados a andar de ônibus/van de e para todos os jogos de
distância. Quaisquer excepções a esta regra devem receber aprovação prévia
do Diretor de atletismo ou principal. Em nenhum momento um estudante ser
autorizados a conduzir a ele ou a si mesma a um jogo ou atender.
Equipe de bona fide Regra
Consignamentos bona fide os membros de uma equipe escolar são impedidos
de faltando um elevado a prática escolar ou a concorrência a fim de participar
de uma escola não atividade atlética/evento em qualquer desporto reconhecido
pela MIAA. Primeiro delito: aluno atleta é suspenso para 25% da época (ver
gráfico na regra 62). Segunda Infracção: aluno atleta é suspenso para um
adicional de 25% da temporada e é inelegível para jogar nos campeonatos
imediatamente após a confirmação da violação.
Telefones celulares
O uso de telefones celulares é proibida a partir de todos os vestiários atlético.
Durante eventos de atletismo, telemóveis só deve ser utilizado em uma
situação de emergência. Qualquer uso inadequado de um telefone celular pode
resultar em acção disciplinar.
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Saúde química
Um estudante não deve, independentemente da quantidade de utilização ou
consumir, possuam, comprar/vender, estar na presença de, ou dar qualquer
bebida contendo álcool, produtos do tabaco, maconha, vaporizador, eletrônico
cigarro ou qualquer substância controlada. Por favor note por Winthrop High
School manual do aluno, "no" indica a presença de situações não
supervisionado sem a presença de pais/encarregados de educação. Se qualquer
um destes termos são violados, como estudante está sujeita às seguintes
sanções:
MIAA & Winthrop High School as sanções são como segue:
•

25% de suspensão para a primeira infracção

•

60% de suspensão para a segunda infracção

•

60% de suspensão e a conclusão de uma dependência aprovado
Programa para o terceiro crime: quando um programa está
concluída a suspensão reverte a 40% da época de reprodução.

**Os alunos estão proibidos de possuir ou usar qualquer tipo de produto de
tabaco/maconha, cigarros eletrônico (e-cigarros), ou qualquer outro
dispositivo eletrônico de evaporação, enquanto na propriedade da escola ou
a qualquer momento enquanto a frequentar uma escola fora do campusatividades relacionadas. O bairro e o seu pessoal a aplicar de forma rigorosa
as proibições contra a utilização de todos os produtos do tabaco/maconha,
cigarros ou qualquer outro dispositivo eletrônico de evaporação, pelos
alunos e todos os outros direitos de propriedade sobre a escola e na escolapatrocinado e actividades relacionadas com a escola.**
1 infracção - 25%
# De Eventos / Temporada

# De pena de Eventos /

1-7

1

8-11

2

12-15

3
8

16-19

4

20 ou mais
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2ª Infracção - 60%
# De Eventos / Temporada

# De pena de Eventos /

1-3

1

4

2

5-6

3

7-8

4

9

5

10-11

6

12-13

7

14

8

15-16

9

17-18

10

19

11

20 ou mais
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Capitães de equipe
Conferência do Nordeste aprovou a seguinte regra em 27 de Agosto de 1998.
"Uma vez que um aluno é eleito um capitão da equipe e
ele/ela viola o MIAA ou a sua própria escola de política de
drogas e de álcool em qualquer momento durante o ano,
irão perder o privilégio de ser um capitão da equipe."
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A posição do capitão é um de honra, liderança e responsabilidade. Como
resultado, os atletas estudantes colocados em que se espera que a
capacidade de se conduzir de uma forma exemplar dentro e fora da escola.
Qualquer comandante envolvido em qualquer violação do código de
disciplina que resulta em uma escola ou suspensão atlético podem perder
sua capitania.
Tempo de reprodução
Sendo parte de uma equipe de atletismo é um privilégio, e o tempo de
reprodução é uma variável de ser parte de uma equipe de atletismo. É
inevitável que alguns alunos-atletas vão jogar mais do que outro alunoatletas.
Fatores que afetam o tempo de reprodução incluem o comprometimento,
atitude, presenças, e naturalmente, o atleta específico a habilidade em um
determinado desporto. Isso pode significar que algum aluno- atletas podem
experimentar maior tempo de reprodução do que outros. Além disso, o
tempo de reprodução para o aluno- atletas pode mudar de ano para ano
devido a novos atletas na escola, alterações no aluno- habilidades dos atletas
ou outros motivos. Autocarros seja oferecida a oportunidade de decidir que
aluno-atletas jogar em cada concurso.
Maltratos
Maltratos como descrito pela Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 269,
Seções 17, 18 e 19 é 17 proibida. Que seja convertido em lei pelo Senado e
a Câmara dos Representantes no Tribunal Geral montadas e pela
autoridade do mesmo como segue: Capítulo 269 das leis gerais é alterado
pelo aditamento de três seções a seguir:
Seção 17: Quem é um organizador principal ou participante no crime de trote
como definido aqui deve ser punido com uma multa de não mais de três mil
dólares ou com prisão na casa de correção para não mais do que 1 (um) ano,
ou por ambos como multa e prisão. O termo "trote" como usado nesta seção e
nas seções 18 e 19 significa qualquer conduta ou método de iniciação em
qualquer organização de estudantes, quer em propriedade pública ou privada,
que voluntariamente ou de forma imprudente põe em perigo a saúde física ou
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mental de qualquer estudante ou outra pessoa. Tal conduta deve incluir bater,
batendo, branding, forçado de calistenia, exposição ao clima, forçado o
consumo de qualquer alimento, licor, bebidas, droga ou outra substância ou
qualquer outro tratamento brutal ou atividade física forçada que é susceptível
de afectar negativamente a sua saúde física ou a segurança de qualquer aluno
ou outra pessoa, ou que matérias como estudante ou outra pessoa, ao extremo
estresse mental, incluindo a extensão de privação do sono ou descanso ou
isolamento alargado.
Não obstante quaisquer outras disposições do presente capítulo em contrário,
consentimento não deve estar disponível como uma defesa para qualquer
acusação ao abrigo da presente acção.
Seção 18: Quem sabe que outra pessoa é vítima de trote como definido na
Seção 17 e é o cenário de uma tal crime, na medida em que essa pessoa pode
fazer isso sem perigo de perigo para si mesmo ou a outros, relatório essa
criminalidade para uma aplicação adequada da lei jornal logo que
razoavelmente prático. Uma multa de não mais de mil dólares deve punir
quem falhar ao relatório tais crimes.
Seção 19: cada instituição de ensino secundário e cada instituição públicas e
privadas de ensino pós-secundário emitirá para cada grupo de alunos, equipe
ou organização de estudantes estudante que faz parte de tal instituição ou é
reconhecido pela instituição ou permitida pela instituição para utilizar seu
nome ou instalações ou é conhecida pela instituição de existir como um grupo
de alunos do aluno de afiliado equipe ou organização de estudantes, uma cópia
desta seção e das seções dezessete e dezoito; contudo, desde que uma
instituição
Maltratos(continuação)
A conformidade com os requisitos da presente secção que uma instituição
questão cópias desta seção e as seções dezessete e dezoito a desvinculadas
grupos de estudantes, equipes ou organizações não deve constituir uma prova
de reconhecimento da instituição ou o endosso de grupos de estudantes, disse
desvinculadas de equipas ou organizações.
Cada um destes grupos, equipe ou organização deve distribuir uma cópia desta
seção e das seções dezessete e dezoito ao alcance de seus membros, plebes,
promessas ou candidatos à adesão. Ela é o direito de cada grupo, equipe ou
organização, agindo através de seu oficial designado, para fornecer
anualmente à instituição um atestado comprovativo de que o reconhecimento
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de grupo, equipe ou organização recebeu uma cópia desta seção e as seções
disse dezessete e dezoito, que cada um dos seus estados, plebes, promessas ou
requerentes recebeu uma cópia das seções dezessete e dezoito e que tal grupo,
equipe ou organização compreende e concorda em cumprir com as
disposições da presente secção e seções dezessete e dezoito.
Cada instituição de ensino secundário e cada instituição pública ou privada de
ensino pós-secundário, pelo menos anualmente, antes ou no momento do
início da inscrição, entregar a cada pessoa que se inscreve como um estudante
a tempo completo na mesma instituição uma cópia desta seção e das seções
dezessete e dezoito.
Cada instituição de ensino secundário e cada instituição pública ou privada de
ensino pós-secundário deve apresentar pelo menos anualmente um relatório
com o regents do ensino superior e secundário no caso de instituições,
Conselho de Educação, atestando que essa instituição tem cumprido com a
sua responsabilidade de informar os grupos de estudantes, equipes ou
organizações e de notificar cada estudante a tempo completo matriculados por
ela das disposições da presente secção e seções dezessete e dezoito e também
que comprove que essa instituição tem 18 adoptou uma política disciplinar
com respeito aos organizadores e participantes do trote, e que tal política tem
sido estabelecido com a ênfase adequada no manual do aluno ou meios
semelhantes de comunicação da instituição Políticas para seus alunos. O
Conselho de Administração do Regents e, no caso de instituições secundárias,
o Conselho de Educação deve promulgar regulamentos que regem o conteúdo
e a frequência de tais relatórios, e comunicará imediatamente ao procurador
geral, qualquer instituição que não consegue fazer tal relatório.
O teste de trote
As perguntas a seguir são destinados a ajudar os dirigentes estudantis para
pensar sobre questões de maltratos quando as atividades de planejamento de
suas organizações.
1. Você teria quaisquer reservas que descrevem a actividade para seus
pais, um professor ou um administrador de escola?
2. Você objeto para a atividade a ser fotografados para a escola jornal ou
televisão local notícias?
3. Existe um risco de ferimentos ou de uma questão de segurança?
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4. Esta é uma atividade de equipe ou grupo em que os membros são
encorajados ou esperado para assistir e onde os menores estão
consumindo álcool?
5. Os atuais membros recusar a participar com os novos membros?
6. A atividade risco emocional ou abuso físico?

O bullying
Em 3 de Maio de 2010, o Estado de Massachusetts assinou a lei de direito
Anti-Bullying. Esta lei proíbe quaisquer acções que possam causar dano
emocional ou físico para estudantes, incluindo mensagens de texto e
zombaria pela Internet. Esta lei exige que cada escola empregado, incluindo
os guardiães e cafetaria trabalhadores relatar incidentes de suspeita de
intimidação para o edifício comitentes para investigação.
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Em Winthrop High School qualquer alegação de bullying será investigado
na escola e irá ser relatada imediatamente para o Departamento de Polícia de
Winthrop para mais investigação e acção judicial se necessário.
O bullying, tal como definido no M.G.L. c. 71, § 37S é a utilização repetida

por um ou mais alunos ou um membro de uma equipe de uma escola de
escritos, verbal ou eletrônica de expressão ou um acto físico ou gesto ou
qualquer combinação das mesmas, direcionado a um alvo que:
i.

Causa dano físico ou emocional para o alvo ou danos à propriedade da coroa;
locais
O alvo no medo de prejudicar a razoável de si própria ou de danos ao seu ou sua
propriedade;

ii.

Cria um ambiente hostil na escola para o alvo;

iii.

Viola os direitos da coroa na escola; ou materialmente e substancialmente
perturba o processo de educação ou o bom funcionamento de uma escola.

O bullying é caracterizada por um desequilíbrio da física, psicológica ou
energia emocional. O bullying pode incluir mas não está limitado a: actos de
intimidação como escarnecimento, name calling, verbal e não verbal que
uma pessoa razoável seria encontrar intimidante, humilhante e ofensivo,
isolamento social como ridiculariza/difundir rumores ou falsas acusações;
fisicamente comportamentos agressivos incluindo que possam interferir com
o movimento do outro, roubar ou danificar a propriedade. O bullying devem
incluir ciberperserguição.
(Consulte política integral sobre a escola no website
www.winthrop.k12.MA.us.)

Política de selecção de equipe
É intenção e a missão da Winthrop Athletic para fornecer o Departamento de
alunos de escolas públicas de Winthrop uma ampla variedade de atividades
extracurriculares co. É neste espírito que a seleção para a nossa atlética
equipes é feita. A intenção é fornecer oportunidades para estudantes mas
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também as equipes de campo que são competitivos e irá representar Winthrop
com orgulho e honra.
Em esportes onde a segurança (número de participantes do nosso aluno-atletas
é primordial e de gerenciamento para a instrução adequada é necessária, o
treinador pode exigir um try-out para seleção. O período de não será inferior
a duas sessões (2); cheerleader tente-outs será 1 (um) sessão. Tente-outs vai
começar e terminar com requisitos específicos da equipa e as expectativas que
será discutida com o aluno-atletas.
O treinador de que o desporto em um ano a ano base vai fazer seleção para
nossos equipes de atletas com o assistente de consulta por treinadores onde
aplicável. A selecção final dos participantes deve repousar com o treinador.
Quando um aluno não está selecionado para uma equipe, o treinador deve,
mediante pedido, discutir com o aluno razões pelas quais o aluno não foi
selecionado e onde o aluno pode melhorar.
Apelos da selecção final da referida equipa de atletismo devem ser feitas para
o diretor atlético por escrito no prazo de dois (2) dias da selecção final. O
Atlético director determinar se o treinador tem cumprido com a política de
seleção de equipe e responder por escrito dentro de um prazo adequado. Ele é
o pai/mãe ou encarregado de educação e o aluno tem o direito de discutir
qualquer
recurso
com
o
director
da
escola
de
alta.
É de primordial importância para a Winthrop Escolas Públicas, Winthrop
Athletic Departamento e o treinador pessoal para estender Winthrop a
oportunidades educativas para todos os alunos através de atletismo. Seleção
de equipe deve ser feita com a olhar para o "total aluno", como objetivo.

Política de Concussão
Esta política fornece para a execução do MA 105 201.000 CMR, lesões na
cabeça e conclusões dessa em atividades extracurriculares atividades
atléticas. A política se aplica a todos os alunos da escola média e alta que
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participar em qualquer actividade extra-curriculares. Esta política fornece os
procedimentos e protocolos para a Winthrop Escolas Públicas na gestão e
prevenção de ferimentos na cabeça relacionados com o desporto dentro do
bairro ou da escola.
A Winthrop Escolas Públicas está empenhada em garantir a saúde e a
segurança de seus alunos e estudantes atletas. A seguinte política de
concussão utiliza o que há de mais recente em pesquisa médica para prevenir
e tratar lesões na cabeça. Ele está em conformidade com os regulamentos e
procedimentos MIAA sobre o tratamento de lesões na cabeça e conclusões
dessa.
Se um aluno que participa de uma atividade extracurricular atividade atlética
se torna inconsciente durante uma prática ou a concorrência ou sofre de
trauma, o aluno não deve retornar para a prática ou a concorrência ou
participar em qualquer atividade extracurricular atividade atlética até que o
aluno fornece uma autorização por escrito para tal participação, a partir de um
médico licenciado, neurofisiologista licenciada e certificada Athletic Trainer
ou outros treinados apropriadamente licenciado ou profissional de saúde para
o diretor da escola de atletismo.
Exemplos de critérios para
encefálica/lesões na cabeça:

retornar

após

uma

concussão/lesão

● Folga escrito para reproduzir ou prática de um profissional
médico
● O ensaio de colisão basal normal
● Folga do WHS formador
● Completamente assintomáticos - ausência de sintomas em todos
os
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Política de Concussão (continuação)
Concluído graduado supervisionado voltar a jogar protocolo: cada etapa
deverá ter vinte e quatro horas. As etapas devem ser concluídas sem devolução
de quaisquer sintomas. Se quaisquer sintomas ocorrerem, o atleta retorna ao
passo anterior, após assintomáticos vinte e quatro horas se passaram.
 Nenhuma atividade - o descanso completo até que todos os sintomas
diminuir
 Luz atividade aeróbia - a elevação não menos de 70% máx. de
freqüência cardíaca
 Esportes exercício específico - sem cabeça de actividades que
incluem bater - exemplos incluem patinagem, executando exercícios de
basquetebol ou de futebol
 Não entre em contato com brocas - mais complexo, atleta pode
iniciar a elevação - Os exemplos incluem exercícios de passe para o
futebol, exercícios de chute de futebol, basquetebol e hóquei
 Completo contato prática - deve ter uma folga do profissional médico
e um teste normal de evolução para esta etapa
 Retorno ao jogo
Referências jurídicas: M.G.L. 166

If um aluno atleta é diagnosticado com quatro conclusões dessa alta durante
toda a sua carreira escolar, uma concussão especialista deve limpar
o atleta voltar a jogar. Uma vez liberado pelo especialista, o atleta deve
completar o protocolo de voltar a jogar com o nosso Athletic Trainer.

Embora não mencionados Winthrop High School e seu aluno-atletas vai
seguir e cumprir as orientações e regras MIAA utilizador. Convém notar que
Winthrop High School tem a autoridade para impor regras mais rigorosas do
que são impostas pela MIAA. As intenções do presente manual são para
fornecer insight e conhecimento para aqueles que participam em actividades
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extracurriculares em Winthrop High School. Por favor note que as instâncias
não mencionados no presente manual, pode surgir e serão tratadas de acordo
com cada situação.
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