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சிறுவர் பராமரிப்பகம்/ பாடசாலைக்கு மீளச் சசல்லுதல் - உறுதிப்படிவம் 
உங்கள் பிள்ளை சிறுவர் பராமரிப்பகம்/பாடசாளைக்குத் திரும்பிச் சசல்ைக்கூடிய 
நிளையில் இருப்பதளை உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தயவுசசய்து கீழேயுள்ை 
சபட்டிகைில் ஒன்றில் மட்டும் அளடயாைமிடவும். உங்கள் ளகசயாப்பத்ளத 
இடுவதன் மூைம், இந்தத் தகவல்கள் உண்ளம என்பதளை நீங்கள் 
உறுதிப்படுத்துகின்றரீ்கள்.    
  

மாணவர் சபயர்: ______________________________________________________________ 

 

எனது பிள்லள சுகவனீமாக இருந்தார்: 

எைது பிள்ளை COVID-19 க்குரிய PCR ழசாதளை மூைம் எதிர்மளறயாகச் 
ழசாதிக்கப்பட்டார் அத்துடன்  அவரின் அறிகுறிகள் ழமம்பட்டு 24 மணி 
ழநரத்துக்கும் ழமைாகின்றது, )குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்ழபாக்கு இருந்தால் 48 
மணி ழநரங்களுக்கு ழமல்). குறிப்பு: விளரவாை ஆன்டிசென் ழசாதளை முளற 
மூைம் எதிர்மளறயாகச் ழசாதிக்கப்படுவது பிள்ளை/மாணவர், சிறுவர் 
பராமரிப்பகம்/பாடசாளைக்குத் திரும்பிச் சசல்வதற்குரிய ஆதாரமாக அளமயாது.     

 

எைது பிள்ளைக்கு COVID-19 ழசாதளை  சசய்யப்படவில்ளை, ஆைால் 
அறிகுறி (கள்)  சதாடங்கியதிைிருந்து 10 நாட்களுக்காை சுய-தைிளமப்படுத்தளை 
அவர் முடித்துவிட்டார். எைது பிள்ளைக்குக் காய்ச்சல் இல்ளை (மருந்துகளைப் 
பயன்படுத்தாமழைழய) மற்றும் அவரது அறிகுறிகள் குளறந்தது 24 மணி 
ழநரமாக நன்கு ழதறி வருகின்றை )குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்ழபாக்கு 
இருந்தால் 48 மணி ழநரங்கள்).  
  

PCR ழசாதளை மூைம் ழசாதிக்கப்பட்டழபாது எைது பிள்ளைக்கு COVID-19 
இருப்பதாக அறிந்ததுடன், அறிகுறி(கள்) சதாடங்கியதிைிருந்து  (அல்ைது 
ழசாதளை சசய்யப்பட்டதிைிருந்து)  10 நாட்களுக்காை சுய-தைிளமப்படுத்தளை 
அவர் முடித்துவிட்டார். எைது பிள்ளைக்குக் காய்ச்சல் இல்ளை (மருந்துகளைப் 
பயன்படுத்தாமழைழய) மற்றும் அவரது அறிகுறிகள் குளறந்தது 24 மணி 
ழநரமாகத் ழதறி வருகின்றை . 

 

எைது பிள்ளைக்கு COVID-19 இல்ளை என்பளதயும், COVID-19 உடன் சதாடர்பற்ற 
ஒரு நிளைளமளயக் கண்டறிந்தததாகவும் சுகாதார வேங்குநர் ஒருவர் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். அவரது அறிகுறிகள் 24 மணி ழநரத்திற்கும்  ழமைாக 
ழமம்பட்டு வருகின்றை )குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்ழபாக்கு இருந்தால் 48 
மணி ழநரங்களுக்கு ழமல்).  

 
எைது பிள்ளை ழவறு காரணங்கைிைால் சிறுவர் பராமரிப்பகம்/பாடசாளைக்குச் 
சசல்ைவில்ளை. எைது பிள்ளைக்கு சுவாசத் சதாற்றுக்குரிய அறிகுறிகள் உட்பட 
சுகவைீத்தின் எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைாது நைமாக இருக்கின்றார். 
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எனது வடீ்டில் வசிக்கும் ஒருவர் (உதாரணமாக. சபற்ற ார், சறகாதரர்) 

COVID-19 அ ிகு ிகளால் பாதிக்கப்பட்டனர்: 

எம்முடன் ஒழர வடீ்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19 க்குரிய PCR ழசாதளை மூைம் 
ழசாதித்தழபாது எதிர்மளறயாகக் காட்டியது. எைழவ எைது பிள்ளை (ழமழை 
சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) தற்ழபாது சிறுவர் பராமரிப்பகம்/பாடசாளைக்குத் 
திரும்பிச் சசல்ை முடியும். 
 

எம்முடன் ஒழர வடீ்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19 இல்ளை என்பளதயும், COVID-

19 உடன் சதாடர்பற்ற ஒரு நிளைளமளயக் கண்டறிந்தததாகவும் சுகாதார 
வேங்குநர் ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். அவரது அறிகுறிகள் 24 மணி 
ழநரத்துக்கும் ழமைாக ழமம்பட்டு வருகின்றை. எைழவ எைது பிள்ளை (ழமழை 
சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) தற்ழபாது சிறுவர் பராமரிப்பகம்/பாடசாளைக்குத் 
திரும்பிச் சசல்ை முடியும். 
 

எம்முடன் ஒழர வடீ்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19  ழசாதளை  
சசய்யப்படவில்ளை, ஆைால் எைது பிள்ளை (ழமழை சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) 
10  நாட்களுக்காை சுய-தைிளமப்படுத்தளை முடித்துவிட்டார். எைது பிள்ளை 
எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைாமல் நைமாக இருக்கின்றார். 

 

COVID-19 க்கு றேர்மல யாகச் றசாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடன் 
சேருக்கமாகப் பழகியிருத்தல்: 

எைது பிள்ளை COVID-19 க்கு ழநர்மளறயாகச் ழசாதிக்கப்பட்டு 10 நாட்களுக்காை 
சுய-தைிளமப்படுத்தளை முடித்த ஒ ருவரின் சநருங்கிய சதாடர்பாைராக 
இருந்துள்ைார். எைது பிள்ளை தற்ழபாது எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைாமல் 
நைமாக இருக்கின்றார் . 
 

எைது பிள்ளை COVID-19 க்கு ழநர்மளறயாகச் ழசாதிக்கப்பட்ட ஒ ருவரின் 
சநருங்கிய சதாடர்பாைராக இருந்துள்ைார். எைது பிள்ளை தடுப்பூசிளய 
முழுளமயாகப் சபற்றுக் சகாண்டவர்*. தற்ழபாது எைது பிள்ளை எந்த 
அறிகுறிகளும் இல்ைாமல் நைமாக இருக்கின்றார் . 
 

எைது பிள்ளை COVID-19 க்கு ழநர்மளறயாகச் ழசாதிக்கப்பட்ட ஒ ருவரின் 
சநருங்கிய சதாடர்பாைராக இருந்துள்ைார். எைது பிள்ளை கடந்த 90 நாட்கைில் 
COVID-19 க்கு ழநர்மளறயாகச் ழசாதிக்கப்பட்டுக் குணமளடந்துள்ைதாக சபாது 
சுகாதாரத்திைால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைார். எைது பிள்ளை எந்த அறிகுறிகளும் 
இல்ைாமல் நைமாக இருக்கின்றார் . 

 

சமீபத்தில் கனடாவுக்கு சவளிறய சசய்த பயணம்:   
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எைது பிள்ளை கைடாவுக்கு சவைிழய பயணம் சசன்று திரும்பியுள்ைார். பயண  
தைிளமப்படுத்தைின் காைமாகிய 14  நாட்களுக்கு எைது பிள்ளை வடீ்டிழைழய 
தங்கியிருந்ததுடன் ழவண்டப்பட்ட ழசாதளைளயயும் சசய்துள்ைார். .எைது 
பிள்ளை அறிகுறிகள் எதுவுமின்றி நைமாக இருக்கின்றார்.  

 
எைது பிள்ளை கைடாவுக்கு சவைிழய பயணம் சசன்று திரும்பியுள்ைார். எைது 
பிள்ளை கைடாவுக்குள் நுளேவதற்கு முன்ைழர அவரது தடுப்பூசிளய 
முழுளமயாகப் சபற்றுக் சகாண்டவர்* ழவண்டப்பட்ட ழசாதளைளயயும் 
சசய்துள்ைார். எைது பிள்ளை அறிகுறிகள் எதுவுமின்றி நைமாக இருக்கின்றார்.  

 

COVID-19 ழசாதளை சசய்த திகதி (சபாருந்துசமைின்)): 

_________________________________________ (திைம்/ மாதம்/ வருடம்) 

எனது பிள்லள தற்றபாது ேைமாகவும் சிறுவர் பராமரிப்பகம்/ பாடசாலைக்குத் 

திரும்பிச் சசல்ைக்கூடிய ேிலையில் இருப்பதாகவும் ோன் அ ியத்தருகின்ற ன். 

                    

சபற்றார்/பாதுகாவைர் சபயர்:    ________________________________________________________________  

ளகசயாப்பம்: ________________________________ திகதி: __________________ (திைம்/ மாதம்/ வருடம்) 

 

*Fully vaccinated (முழுளமயாை தடுப்பூசிப் பாதுகாப்பு( என்பது COVID-19 தடுப்பூசித் 
சதாடர் ஒன்றில் இரண்டாவது ழடாளைப் சபற்ற 14 அல்ைது அதற்கு ழமைாை 
நாட்கைின் பின்ைர் அல்ைது ஒன்ராறிழயா சுகாதார அளமச்சால் 
வளரயறுக்கப்படுவதன்படி எைக் கருதப்படுகின்றது.  

பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட படிவத்ளத சிறுவர் பராமரிப்பகம்/திைமுகாம் சசயைாைர் 
அல்ைது உங்கள் பிள்ளையின் பாடசாளை அதிபரிடம் ளகயைிக்கவும்.  
 
தயவுசசய்து கவைிக்கவும்: இந்தப் படிவத்ளத ஏற்றுக்சகாள்வதும் பயன்படுத்துவதும் 
ஒவ்சவாரு சசயைாைளர/பாடசாளைளய/பாடசாளைச் சளபயின் தீர்மாைத்ளதப் 
சபாறுத்தது. 
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

