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ናብ ክንክን ሕጻናት / ቤት ትምህርቲ ምምላስ - መረጋገጺ ፎርም
ውሉድኩም ናብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ኽምለስ/ኽትምለስ ከምዝኽእል/ከምትኽእል ንምርግጋጽ በይዛኹም ኣብ ሓንቲ ሳንዱቕ
ጥራይ ምልክት ግበሩ። ነዚ ፎርም እዚ ብምፍራምኩም እቲ ሓበሬታ ሓቂ ምዃኑ ኢኹም እተረጋግጹ ዘለኹም።
ናይ ተማሃራይ/ረይቲ ስም:

ውሉደይ ሓሚሙ/ሓሚማ ነይሩ/ራ፦
ውሉደይ ብናይ ፒ. ሲ. ኣር./PCR/ ምርመራ ገይሩ ንኮቪድ-19 ነጻ እንትኾን እቲ ዝስምዖ/ዓ ዝነበረ ምልክታት ንልዕሊ 24 ሰዓት
ተመሓይሹ (48 ሰዓት ዕግርግር ምባል፡ ምምላስ፡ ውጽኣት) ። መዘኻኸሪ፦ ሓደ ቘልዓ/ተመሃራይ ብቕልጡፍ ኣንቲጅን ምርመራ
ብምግባር ነጻ እንተኾነ/ት እኳ ናብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ንኽምለስ/ንኽትምለስ ዘኽእል ኣይኸውንን እዩ።
ውሉደይ ብኮቪድ-19 መርመራ ኣይተገብረሉን/ላን የግዳስ ካብቲ እቲ ምልክት ዝጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ ን10 መዓልቲ ዓርሰ
ውሸባ በምግባር ወዲኡ/ኣ እዩ/ያ። ውሉደይ ረስኒ የብሉን/የብላን (ብዘይ መድሃኒት) ፣ እቲ ምልክታት ድማ እንተ ወሓደ ን24
ሰዓት (ንዕግርግር ምባልን፡ ምምላስን ውጽኣትን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት) ይመሓየሽ ኣሎ ።
ውሉደይ ብናይ ፒ. ሲ. ኣር (PCR) ምርመራ ገይሩ/ራ ንኮቪድ-19 እተረኽበሉ/ላ እንትኾን ካብቲ እቲ ምልክት ዝጀመረሉ (ወይ
እቲ ምርመራ እተገብረሉ) ጀሚሩን10 መዓልቲ ዓርሰ ውሸባ በምግባር ወዲኡ/ኣ እዩ/ያ። ውሉደይ ኣብ ሆስፒታል ኣይኣተወን/
ኣይኣተወትን። ውሉደይ ረስኒ የብሉን/የብላን (ብዘይ መድሃኒት) ፣ ምልክታት ሕማሞም ድማ ይመሓየሽ ኣሎ ።
ሓደ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ውሉደይ ኮቪድ-19 ከም ዘይብሉ/ላ ምስ ኮቪድ-19 ዘይተሓሓዝ ሕማም ከም ዘለዎ ድማ ኣረጋገጸ/ት።
እቲ ዝስምዖ/ዓ ዝነበረ ምልክታት ንልዕሊ 24 ሰዓት ክመሓየሽ ጸኒሑ ኢዩ (48 ሰዓት ዕግርግር ምባል ምምላስ ውጽኣት)።
ውሉደይ ብኻልእ ምኽንያታት እውን ኣብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ኣይነበረን/ኣይነበረትን። ውሉደይ ኣይሓመመን/ትን ዋላ
ሓንቲ ምልክት ሕማም እውን የብሉን/የብላን እንተላይ ምልክት ሕማም መተንፈሲ ኣካላት የብሉን/የብላን ።

ሓደ ኣብ ቤተይ (ንኣብነት ወላዲ ሓወይ ወይ ሓፍት/አሕዋት) ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ብምርኣይ ዝሓመመ ሰብ
ነይሩ፡እቲ ኣባል ስድራቤት ብናይ ፒ. ሲ. ኣር. (PCR) ምርመራ ገይሩ ንኮቪድ-19 ነጻ እንትኾን (ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ስም) ከኣ
ሕጂ ናብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ክምለስ/ክትምለስ ትኽእል/ይኽእል እዩ/እያ።
እቲ / እታ ኣባል ስድራ ቤት ኮቪድ-19 ከም ዘይብሎም ምስ ኮቪድ-19 ዘይተሓሓዝ ሕማም ከም ዘለዎም ድማ ብኣላዪ ኽንክን
ጥዕና ኣረጋጊጹ/ጻ እዩ/እያ። ንልዕሊ 24 ሰዓት ምልክታት ሕማሞም ኪመሓየሽ ጸኒሑ እዩ ። ወደይ (ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ
ስም) ሕጂ ናብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ኺምለስ ይኽእል እዩ።
እቲ/ እታ ኣባል ቤት ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ኣይገበረን/ ኣይገበረትን፣ ውሉደይ (ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ስም) ግና ን10
መዓልቲ ርእሱ ፈልዩ ውሸባ ወድኡ/ኣ እዩ/ እያ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሉን/ የብላን።

ምስ ኮቪድ-19 ንኮቪድ-19 መርመራ ብምግባር ተታሒዙ/ዛ ከምዝነበረ/ትን ዘረጋገጸ/ትን ሰብ ጥብቂ ርክብ ምግባር፡
ውሉደይ ምስ ንኮቪድ-19 መርመራ ብምግባር ተታሒዙ/ዛ ከምዝነበረ/ትን ዘረጋገጸ/ትን ን10 መዓልቲ ዓርሰ ውሸባ ዝወደአ/ት
ሰብ ኣጸቢቑ ይራኸብ/ ትራኸብ ነይሩ/ራ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሉን።
ውሉደይ ምስ ንኮቪድ-19 መርመራ ብምግባር ተታሒዙ/ዛ ከምዝነበረ/ት ዘረጋገጸ/ት ሰብ ኣጸቢቑ ይራኸብ/ ትራኸብ ነይሩ/ራ።
ውሉደይ ምሉእ ብምሉእ ተከቲቡ/ባ እዩ/እያ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሉን ።
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ውሉደይ ምስ ኮቪድ-19 ምርመራ ብምግባር ከምዝተታሕዘ/ት ዘረጋገጸ/ጸት ሰብ ኣጸቢቑ/ቓ ይራኸብ/ ትራኸብ ነይሩ/ራ።
ውሉደይ ኣብተን ዳሕሮት 90 መዓልትታት ንኮቪድ-19 መርመራ ገይሩ ተታሒዙ ነይሩ/ራ እዩ/እያ ብህዝባዊ ትካል ጥዕና ድማ
ናጻ ምዃኑ/ና ተረጋጊጹ እዩ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሉን።

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኻብ ካናዳ ወጻኢ ዝተገብረ ጕዕዞ፦
ውሉደይ ካብ ካናዳ ወጻኢ ኻብ ዝግበር ጕዕዞ ተመሊሱ/ሳ እዩ/እያ። ን14 መዓልቲ ውን ብናይ ጕዕዞ ውሻበ ንበይኑ/ና ኣብ
ቤት ጸኒሑ/ሓ እዩ/እዩ፣ ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ኸኣ ምርመራ ወዲኡ/ኣ እዩ/እያ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሉን/ የብላን ።
ውሉደይ ወደይ ካብ ካናዳ ወጻኢ ኻብ ዝግበር ጕዕዞ ናብ ቤቱ ተመሊሱ/ሳ እዩ/እያ ። ወደይ/ጓለይ ናብ ካናዳ ቕድሚ
ምእታው/ዋ ምሉእ ብምሉእ ዝተከተበ/ት እንትኾን ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ኸኣ ምርመራ ወዲኡ/ኣ እዩ/እያ። ውሉደይ ዋላ ሓንቲ
ምልክት የብሉን/የብላን ።

ዕለተ ምርመራ ኮቪድ-19 (ዝምልከቶ እንተ ዀይኑ)፦________________________(ዕለት/ወርሒ/ዓመት)

ውሉደይ ጥዕና ኸም ዘለዎ/ዋ ናብ ክንክን ሕጻናት/ቤት ትምህርቲ ድማ ክምለስ/ክትምለስ ከም ዝኽእል/ትኽእል
እእውጅ።

ናይ ወላዲ/ሓላዊ ስም -________________________________________________________________
ክታም፦ ____________________________ዕለት ፦__________________________ (ዕለት/ወርሕ/ ዓመት)

* ሙሉእ ዓቐን ዝተከትበ ዝበሃል ካብቲ ናይ ኮቪድ-19 ተኸታታሊ ክታበት ካልኣይ ዓቐን ካብ ዝወስድ 14 መዓልቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ
ዝገበረ ወይ ከምቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኦንታርዮ ዝገልጾ ኢዩ።
ነቲ እተዛዘመ ፎርም ናብ ኦፐሬተር ክንክን ሕጻናት/መዓልቲ ደምበ ወይ ናብ ርእሰ-መምህራን ቤት ትምህርቲ ውሉድካ ምለሶ።
በይዛኹም ኣስተብህሉሉ ፦ ነፍሲ ወከፍ ኦፐሬተር/ቤት ትምህርቲ / ቦርድ ቤት ትምህርቲ ነዚ ፎርም እዚ ተቐቢሎም ክጥቀሙሉ
ዝመርጹ እንተ ዀይኖም ክውስን ኣለዎ ።

