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ਸਕੂ ਲ ਵਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਰਫ ਇੱਿ ਖ਼ਾਨੇ ਕ ੱਚ ਿਹੀ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਿੂਲ ਾਪਿ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਿਰਿੇ ਤੁ ਿੀ ੀਂ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਦੀਿ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਹੀ ਹੈ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਿੂਲ ਦੇ ਕਪਰੰਿੀਪਲ ਿੋਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋ ਟ ਿਰੋ: ਇਿ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਹਰ ਿਿੂਲ /ਿਿੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ

ਫੈਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾੀਂ:______________________________________________________________
ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਵਬਮਾਰ ਸੀ:
ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਕਪਛਲੇ 24 ਤੋਂ ੱਧ ਘੰਕਟਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਧਾਰ ਹੋ
ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਇਆ ਿੀ ਪਰ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਿਨੇ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ (ਦ ਾਈ ਲਏ ਕਬਨਾ) ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਕਪਛਲੇ 24 ਦੌਰਾਨ ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੋਕ ਡ-19 ਦੇ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟ ਆਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ(ਜਾੀਂ ਟੈਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਉਿਨੇ 10
ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀ ੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਿੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹੀ ੀਂ
ਹੈ (ਦ ਾਈ ਲਏ ਕਬਨਾ) ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।


ਮੇਰੇ ਕਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰੋ ਾਈਡਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੋਕ ਡ-19 ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਕਿਿੇ ਅਕਜਹੀ ਿਕਥਤੀ ਲਈ ਕਨਦਾਨ ਿੀਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਿੋਕ ਡ-19 ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਉਿਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਕਪਛਲੇ 24 ਤੋਂ ੱਧ ਘੰਕਟਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਜ਼ੁਿਾਮ ਜਾੀਂ ਿਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ (ਵਿਵੇਂ, ਮਾਤਾ, ਵਪਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ) ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਸੀ:
ਘਰ ਦੇ ਇਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (ਕਜਿਦਾ ਨਾੀਂ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਹੁਣ
ਿਿੂਲ ਾਪਿ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਇਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਿੋਕ ਡ-19 ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਕਿਿੇ ਅਕਜਹੀ ਿਕਥਤੀ
ਲਈ ਕਨਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਿੋਕ ਡ-19 ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਉਿਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਕਪਛਲੇ 24 ਤੋਂ ੱਧ ਘੰਕਟਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁ ਧਾਰ ਹੋ
ਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ ਜ਼ੁਿਾਮ ਜਾੀਂ ਿਾਹ ਦੀ ਿੋਈ ਤਿਲੀਫ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (ਕਜਿਦਾ ਨਾੀਂ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਹੁਣ ਿਿੂਲ
ਾਪਿ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਇਿ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਇਆ ਿੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ (ਕਜਿਦਾ ਨਾੀਂ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) 14 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟਵ ਨਤੀਿੇ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਚਾ:
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਿੇ ਅਕਜਹੇ ਕ ਅਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਿੰਪਰਿ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਿੀ ਕਜਿਦੇ ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟ ਿੀ ਪਰ ਉਿਨੇ
10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ।
ਘਰ ਦਾ ਇੱਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਿੇ ਅਕਜਹੇ ਕ ਅਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਿੰਪਰਿ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਿੀ ਕਜਿਦੇ ਿੋਕ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟ ਿੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 14 ਕਦਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਕਰ ਾਰ ਠੀਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੰ
ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ।
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ਹਾਲ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ:
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾੀਂ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਇੱਿ ਮੈਂਬਰ ਿੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਿੇ ਾਪਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 14 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ
ਦੂਕਜਆੀਂ ਤੋਂ ੱਿ ਰਕਹਣ ਲਈ ਘਰ ਕ ੱਚ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਕਰ ਾਰ ਠੀਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ।
ਿੋਕ ਡ-19 ਟੈਿਟ ਦੀ ਕਮਤੀ(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ):_________________________________________ (ਕਦਨ /ਮਹੀਨਾ /ਿਾਲ)
ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ/ਕਪਤਾ/ਕਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾੀਂ: ________________________________________________________________
ਦਿਤਖ਼ਤ: ____________________________________ ਕਮਤੀ: ______________________(ਕਦਨ /ਮਹੀਨਾ /ਿਾਲ)

