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لطفاً قبل از داخل شدن به مکتب، این سواالت را پاسخ دهید.
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بندش بینی یا جاری
 بودن آب بینی

سردردی

1. آیا شاگرد یکی از عالیم جدید یا در حال بدتر شدن ذیل را دارد؟*

تب باالتر از 37.8 درجه از دست دادن حس بوی یا ذائقه
سانتی گرید

سرفه

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

بلې

نخیر

یا  اگر جواب شما به کدام یکی 
از عالیم “بلی” است: 

در خانه بمانید و 
خودرا منزوی نمایید 

معاینات 
خویشرا 

تکمیل کنید 
با یک ارائه دهنده خدمات 

طبی تماس بگیرید

2.  آیا در خانه شما کدام شخص یکی یا بیشتر از عالیم فوق را دارد؟
 

3. آیا در خانه شما کدام شخص در 14 روز گذشته بیرون از کانادا سفر نموده است؟
 

4. آیا در خانه شما به کدام شخص اطالع داده شده است که با شخص مصاب به ویروس 
کووید-19 تماس نزدیک داشته است و یا برایش گفته شده است که در خانه بماند و خود را 

منزوی کند؟

بلې نخیر

بلې نخیر

بلې نخیر

در فبروری 23، 2021 تجدید شده است

*اطفالی که مشکل موجوده صحی دارند و داکتر آنرا تثبیت نموده و عالیم موجوده از همین مشکل صحی ناشی شده باشد، پاسخ بلی را نشانی نکنند، مگر اینکه مشکل شان جدید، متفاوت بوده  یا در 
حال بدتر شدن باشد. متوجه تغییرات در عالیم نورمال طفل خویش باشید.

اگر پاسخ به 
سواالت شماره 
2، 3 یا “بلی” 

است:

مشوره های صحت عامه تورنتو را تعقیب در خانه بمانید
نمایید

مشکل تنفسی

دلبدی، استفراغ 
یا اسهال

گلودردی یا احساس درد
 هنگام بلعیدن غذا

احساس مریضی، درد 
مفاصل یا خستگی

ljunkin
Typewritten Text
Dari



بلی

طفل شما باید از روز آغاز عالیم، برای مدت 	 
10 روز در خانه بماند و خود را قرنطین کند . 

بعد از 10 روز در صورتیکه عالیم وجود 	 
نداشته باشد، میتوانند به مکتب برگردند. 

سایر اعضای فامیل که مکتب میروند نیز باید 	 
برای مدت 14 روز در خانه بمانند.

درصورتیکه داکتر حالتی را تشخیص نماید که 	 
مربوط به کووید19- نباشد، طفل شما میتواند 

24 ساعت بعد از بهبود عالیم به مکتب 
برگردد. خواهر و برادر طفل میتواند طور 

نورمال به مکتب حاضر شوند.

معاینه نشده
 است

مکتب طفل خویشرا از نتیجه مثبت 	 
کووید-19 طفل خویش مطلع سازید. 

طفل شما باید از روز آغاز عالیم، برای 	 
مدت 10 روز در خانه بماند و خود را 

قرنطین کند . 

اعضای فامیل و اشخاصیکه تماس نزدیک 	 
داشته اند نیز باید برای مدت 14 روز خود 

را قرنطین کنند. 

اداره صحت عامه تورنتو با شما تماس 	 
خواهد گرفت و سفارشات بیشتر در این 

زمینه را برای شما ارایه خواهد کرد.

مثبت

طفل شما میتواند 24 ساعت بعد از بهبود 	 
عالیم، به مکتب برگردد. 

خواهر و برادر طفل میتواند در صورت 	 
نبود عالیم، هرچه زودتر به مکتب 

برگردند. 

بزرگساالنی که مکتب میروند، میتوانند 	 
در صورت نبود عالیم، هرچه زودتر به 

مکتب برگردند. 

منفی

نخیر

مکتب طفل خویشرا مطلع سازید که طفل شما عالیم دارد. 	 
طفل شما باید در خانه بماند، خود را قرنطین کند و معاینات خود را تکمیل نماید.	 
سایر اعضای فامیل که مکتب میروند نیز باید در خانه بمانند و تا زمانی خود را 	 

قرنطین کنند که نتیجه معاینات طفل شما منفی شود. 

تمام اعضای خانواده باید در خانه بمانند و خود را قرنطین کنند. طفل خویشرا معاینه 	 
کنید. 

اگر نتیجه معاینات مثبت است، مکتب طفل خویشرا از نتیجه مثبت کووید19- مطلع 	 
سازید. اداره صحت عامۀ تورنتو با ارایه هدایات بیشتر، موضوع را تعقیب خواهد 

کرد. 
حتی اگر نتیجه معاینات منفی است، طفل شما باید از روز تماس با شخص مصاب، 	 

برای مدت 14 روز خود را قرنطین کند. تمام اطفال در فامیل باید تا زمانیکه مدت 
قرنطین طفل قرنطین شده تکمیل میگردد، خود را قرنطین کنند. 

اگر طفل شما معاینه نشده است ، باید خود را برای مدت 10 روز قرنطین کند. 	 
اعضای فامیل نیز باید در خانه بمانند و خود را برای مدت 14 روز قرنطین کنند. 
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اگر عضو فامیل شما در 14 روز گذشته بیرون از کانادا سفر نموده باشد، باید برای مدت 14 روز خود را قرنطین نماید. اعضای فامیل نیز باید تازمانیکه عضو فامیل مدت 
14 روز قرنطین را تکمیل مینماید، در خانه بمانند و از رفتن به مکتب خودداری کنند. اگر شخصی بنابر اجرای وظیفه ضروری )مانند راننده گی وسایط باربری، پیلوت 

طیاره( از قرنطین معاف شده باشد،  اعضای خانواده موصوف میتوانند به مکتب حاضر شوند.  

طفل من یک یا بیشتر عالیم کووید-19 را دارد. 
چه باید بکنم؟

آیا طفل شما در تماس نزدیک با شخص مصاب به کووید-19 بود؟

نتیجه معاینات کووید-19 طفل شما چگونه بود؟ 




