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શાળાએ પાછાાંઆવવા માટેનુાં પુષ્ટિ ફોમચ
કૃપા કરીને એક જ બોક્સ તપાસો અને તમારાં બાળક સ્વસ્થ છે અને શાળાએ પાછા આવવા માટેસક્ષમ છે તેની ખાતરી કરવા માટે આ
ફોમચ ભરો. તમારી સહી ઉમેરીને, તમે ર્કાસી રહ્યા છો કે માષ્ટહતી સાર્ી છે . પૂર્ચ થયેલ ફોમચને તમારા બાળકની શાળાના આર્ાયચને પરત
કરો. કૃપા કરીને નોંધ લેશો: તેઓ આ ફોમચ સ્વીકારવા અને ઉપયોગ કરવાનુાંપસાંદ કરે છે કે નહીં તેદરેક શાળા / શાળા બોર્ચ પર આધાર રાખે
છે .

ષ્ટવદ્યાથીનુાં નામ: ______________________________________________________________

મારુંબાળકબીમારહતું:
મારા બાળકનુકાં ોષ્ટવર્-19માટે નકારાત્મક પરીક્ષર્ કયુું છે અને તેના લક્ષર્ો 24કલાકથી વધુ સમય
માટે સુધયાચ છે .
મારા બાળકનુાં કોષ્ટવર્-19પરીક્ષર્ કરવામાાં આવયુાં નથી, પરાંતુ જ્યારે લક્ષર્ (લક્ષર્ો) શરૂ થયાાં ત્યારથી 10દદવસનુાં સ્વ એકાાંતપૂર્ચ
કરી લીધુાં છે . મારા બાળકને તાવ નથી (દવાઓના ઉપયોગ ષ્ટવના) અને તેના લક્ષર્ો ઓછામાાં ઓછા 24કલાક માટેસુધરી રહ્યા
છે .
મારા બાળકેકોષ્ટવર્-19માટે સકારાત્મક પરીક્ષર્ કયુું છે અને જ્યારે લક્ષર્ (લક્ષર્ો) શરૂ થયા (અથવા પરીક્ષર્ થયુાં હતુાં) ત્યારથી
10દદવસ માટે સ્વ-એકાાંત પૂર્ચ કયુું છે . મારા બાળકને હોષ્ટસ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવયુાં નહોતુાં. મારા બાળકને તાવ નથી
(દવાઓના ઉપયોગ ષ્ટવના), અને તેમના લક્ષર્ોમાાં સુધારો થઈ રહ્યો છે .


આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતાએ પુષ્ટિ આપી કે મારા બાળકમાાં કોષ્ટવર્-19નથી અને એવી ષ્ટસ્થષ્ટતનુાં ષ્ટનદાન કયુું છે જે કોષ્ટવર્-19
સાંબાંષ્ટધત નથી. તેના લક્ષર્ોમાાં 24 કલાકથી વધુ સમય માટેસુધારો થઈ રહ્યો છે . મારા બાળકને શરદી અથવા શ્વાસ લેવામાાં કોઈ
તકલીફનથી.

મારા ઘરમાાં કોઈ (દા.ત. માતાષ્ટપતા, ભાઈ-બહેન) કોષ્ટવર્-19ના લક્ષર્ોથી બીમાર હતા:
ઘરના સભ્યએ કોષ્ટવર્-19માટે નકારાત્મક પરીક્ષર્ કયુું છે , અને મારાં બાળક (ઉપર સૂષ્ટર્બદ્ધ નામ) હવે શાળાએ પાછુ ાં આવી શકે
છે .
ઘરનાસભ્યપાસેઆરોગ્યસાંભાળપ્રદાન કરનારની પુષ્ટિ છે કે તેમનેકોષ્ટવર્-19નથી અને એવી ષ્ટસ્થષ્ટતનુાં ષ્ટનદાન કયુું છે જે કોષ્ટવર્-19
સાંબાંષ્ટધત નથી. 24 કલાકથી વધુ સમય માટેતેમનાલક્ષર્ો સુધરી રહ્યા છે . તેઓની તષ્ટબયત સારી છે અને ઠાંર્ી અથવા
શ્વાસ લેવામાાંતકલીફની પદરષ્ટસ્થષ્ટત નથી. મારાં બાળક (ઉપર સૂષ્ટર્બદ્ધ નામ) હવે શાળાએ પાછુ ાં આવી
શકે છે .
ઘરના સદસ્યએકોષ્ટવર્-19પરીક્ષર્કરાવયુાં નહતુાં, પરાંતુ મારા બાળકે (ઉપર સૂષ્ટર્બદ્ધ) સ્વ-એકાાંતના14 દદવસ પૂર્ચ કયાચ છે . મારા
બાળકનેકોઈ લક્ષર્ો નથી અને તેની તષ્ટબયત સારી છે .
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કોષ્ટવર્-19માટે સકારાત્મક પરીક્ષર્ કરનાર કોઈના નજીકના સાંપકચમાાં આવવુાં:
મારાં બાળક કોઈના નજીકના સાંપકચમાાં આવયુાં હતુાં જે ર્ે કોષ્ટવર્-19માટે સકારાત્મક પરીક્ષર્ કયુું હતુાં અને તેર્ે સ્વએકાાંતના14દદવસ પૂર્ચ કયાચ છે . મારાં બાળકને કોઈ લક્ષર્ો નથી અને તેની તષ્ટબયત સારી છે .
ઘરનો સભ્ય કોઈના નજીકના સાંપકચમાાં આવયો હતો જે ર્ે કોષ્ટવર્-19માટે સકારાત્મક પરીક્ષર્ કયુું હતુાં.
મારાં બાળક તેના 14દદવસના સ્વ-એકાાંત માટે ઘરે રહ્યુાં હતુાં. મારાં બાળક અને ઘરનાસભ્યને કોઈ
લક્ષર્ોનથી અને તષ્ટબયત સારી છે .

હાલમાાં કેનર્ે ાની બહાર પ્રવાસ:
મારાં બાળક અથવા મારા ઘરના સભ્ય કેનેર્ાની બહારના પ્રવાસથી પાછા ફયાચ છે . મારાં બાળક 14દદવસ મુસાફરી
ક્વોરૅન્ટીન(સાંસગચષ્ટનષેધ) અવષ્ટધ માટે ઘરે રહ્યુાં છે . મારાં બાળક અને ઘરના સભ્યને કોઈ લક્ષર્ો નથી અને તષ્ટબયત સારી છે .
કોષ્ટવર્-19પરીક્ષર્ તારીખ (જો લાગુ હોય તો):_________________________________________ (દદવસ/ મષ્ટહનો/ વષચ)

હુ ાં જાહેર કરાં છુ ાં કે મારાં બાળક સારાં છે , અને શાળાએ પાછા આવવા માટે સક્ષમ છે .
માતા-ષ્ટપતા/વાલીનુાં નામ: ________________________________________________________________
સહી: ____________________________________ તારીખ: ______________________(દદવસ/ મષ્ટહનો/ વષચ)

