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চাইলড্ কেয়ার/সক্লুে ফেরা- নিশচ্িতকরণের ফরম্ 

আপনার সন্তান যে চাইল্ড কেয়ার/স্কুলে ফিরতে সকষ্ম, তা নিশ্চিত করার জন্য অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র একটা 

বাক্সে দাগ দিন। এই ফর্মে স্বাক্ষর করে আপনি নিজেই এটা নিশ্চিত করছেন যে, এখানে যা-যা তথ্য দেওয়া 

হয়েছে, সবই সত্যি।   
  

পড ুয়ার নাম: ______________________________________________________________ 

 

আমার সনত্ান অসুসথ্ ছিল: 

আমার সন্তানের কোভিড-19’এর PCR টেস্ট করার পর নিগেটিভ রেজালট্ এসেছে, এবং সে যে 

উপসর্গগুলো থেকে মুক্ত হয়েছে, তা-ও 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে (48 ঘণ্টা হল, বমি-বমি ভাব, বমি, 

ডায়রিয়াও নেই)। দ্রষ্টব্য: রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করানোর পর নিগেটিভ রেজাল্ট 

এলেও শিশু/পড ুয়া যে চাইলড্ কেয়ার/স্কুলে ফিরতে পারবে, তা স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।   

 

আমার সন্তানের কোভিড-19 টেস্ট করানো হয়নি, কিন্তু তার শরীরে উপসর্গ/উপসর্গগুলো দেখা 

দেওয়ার পরেই পুরো 10 দিন সে স্বেচ্ছা নিভৃত বাসে ছিল। আমার সন্তানের এখন জ্বর নেই (ওষুধ ছাড াই 

ঠিক হয়ে গেছে) এবং সেগুলোর উপসর্গগুলোও অন্তত 24 ঘণ্টা হল, এখন আর নেই (48 ঘণ্টা হয়ে গেল, 

বমি-বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়াও নেই)। 

 

আমার সন্তানের PCR টেস্ট করানোর পর কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড েছিল, উপরস্গ/উপসর্গগুলো 

দেখা দেওয়ার দিন থেকে (বা টেস্ট করানোর দিন থেকে) সে পুরো 10 দিন স্বেচ্ছা নিভৃত বাসে ছিল। আমার 

সন্তানকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়নি। আমার সন্তানের এখন জ্বর নেই (ওষুধ ছাড াই সেরে গেছে), 

এবং সেগুলোর উপসর্গগুলোও ঠিক হতে শুর ুকরেছে।  

 

একজন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী জানিয়েছেন যে, আমার সন্তানের কোভিড-19 নেই এবং একটি 

অসুস্থতা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, এর সঙ্গে কোভিড-19’এর কোনও যোগ নেই। সেই 

উপসর্গগুলোও যে সেরে উঠছে, তারও 24 ঘণ্টার বেশি সময় হয়ে গেল (বমি-বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া নেই 

48 ঘণ্টা হয়ে গেল)।  

 

আমার সন্তান যে চাইল্ড কেয়ার/স্কুলে আসেনি, তার কারণ অন্য। আমার সন্তান অসুস্থ ছিল না, তার 

মধ্যে অসুস্থতার কোনও উপসর্গও ছিল না, এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সংক্রান্ত কোনও উপসর্গও 

ছিল না। 

 

আমার বাড িতে একজনের (যেমন: বাবা বা মা, ভাই বা বোন) উপসরগ্ সহ কোভিড-19 হয়েছিল: 

বাড ির সেই সদস্যের PCR টেস্ট করানোর পর কোভিড-19 নিগেটিভ রেজালট্ এসেছে। তাই আমার সন্তান 

(উপরে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে) এখন চাইল্ড কেয়ার/স্কুলে ফিরতে পারবে। 

 

বাড ির সদস্যকে দেখে একজন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী জানিয়েছেন যে, তাাঁর কোভিড-19 নেই, এবং 

বাড ির ওই সদস্যের একটি অসুস্থতা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, সেটার সঙগ্ে কোভিড-19’এর কোনও 

যোগ নেই। 24 ঘণ্টারও বেশি সময় হল, তাাঁদের উপসর্গগুলোও সেরে উঠছে। আমার সন্তান (যার নাম 

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) এখন চাইল্ড কেয়ার/স্কুলে ফিরতে পারে।    
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বাড ির ওই সদস্য কোভিড-19 টেস্ট করাননি। কিন্তু, আমার সন্তান (যার নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) 

পুরো 10 দিন স্বেচ্ছা নিভৃত বাসে ছিল। আমার সন্তান এখন ভালই আছে, তার কোনও উপসর্গও নেই। 

 

এমন একজনের ঘনিষঠ্ সংসপ্রশ্ে আসা হয়েছে, যাাঁর কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড েছে টেসট্ 

করানোর পর: 

আমার সনত্ান এমন একজনের ঘনিষঠ্ সংস্পর্শে এসেছিল, যাাঁর কোভিড-19 পজটিভি ধরা পড েছে টেস্ট করানোর 

পর। আমার সনত্ান তারপর পুরো 10 দিন সব্েচ্ছা নিভৃত বাসে ছিল। আমার সন্তান এখন ভালই আছে, তার কোনও 

উপসর্গ নেই। 

 

আমার সনত্ান এমন একজনের ঘনিষঠ্ সংস্পর্শে এসেছিল, যাাঁর কোভিড-19 পজটিভি ধরা পড েছে টেস্ট করানোর 

পর। আমার সনত্ানের পুরো টিকা নেওয়া আছে।* আমার সন্তান এখন ভালই আছে, তার কোনও উপসরগ্ নেই।   
 

আমার সনত্ান এমন একজনের ঘনিষঠ্ সংস্পর্শে এসেছিল, যাাঁর কোভিড-19 পজটিভি ধরা পড েছে টেস্ট করানোর 

পর। গত 90 দিনের মধ্যে আমার সনত্ানেরও কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড েছে টেস্ট করানোর পর, এখন সে 

পাবলিক হেল্থ-এর পক্ষ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। আমার সনত্ান এখন ভালই আছে, তার কোনও উপসর্গ নেই।   

 

সমপ্র্তি কানাডার বাইরে যাওয়া:   

আমার সন্তান কানাডার বাইরে গিয়েছিল। এখন সে ফিরে এসেছে। আমার সন্তান 14 দিনের ট্রাভেল 

কোয়ারেন্টিন পিরিয়ডে ছিল, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী টেস্টও করিয়েছে।আমার সনত্ান এখন ভালই আছে, 

তার কোনও উপসরগ্ নেই।  

 

আমার সন্তান কানাডার বাইরে গিয়েছিল।এখন সে ফিরে এসেছে।কানাডায় ঢোকার আগেই তার পুরো 

টিকা নেওয়া ছিল* এবং প্রয়োজন অনুযায়ী টেস্টও করিয়েছে। আমার সনত্ান এখন ভালই আছে, তার 

কোনও উপসরগ্ নেই।    
 

কোভিড-19 টেস্ট (যদি প্রযোজ্য) করানোর তারিখ: _________________________________________ 

(দিন/মাস/বছর) 

আমি এটা নিশচ্িত করছি যে, আমার সনত্ান এখন ভালই আছে, এবং সে এখন চাইলড্ 

কেয়ার/সক্লুে ফিরতে পারবে।                      

বাবা বা মা/অভিভাবকের নাম:    ________________________________________________________________  

স্বাক্ষর: ____________________________________ তারিখ: ______________________ (দিন/মাস/তারিখ) 

 

*পুরো টিকা নেওয়া মানে কোভিড-19 টিকার সিরিজের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর 14 দিন বা তার বেশি দিন পার 

হয়ে যাওয়া, বা ওন্টারিও মিনিস্ট্রি অব হেল্থ-এর নির্ধারিত নিয়মে যা বলা হয়েছে, সেটা মানতে হবে।  
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এই ফর্ম পূরণ করে চাইল্ড কেয়ার/ডে ক্যাম্প অপারেটর বা আপনার সন্তানের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছে 

জমা দিতে হবে।   
 

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: এই ফর্মকে গ্রহণ করে ব্যবহার করা হবে কি না, সেই সিদধ্ান্ত নেওয়াটা পুরোপুরি 

প্রত্যেক অপারেটর/স্কুল/স্কুল বোর্ডের ব্যাপার। 
 


