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ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ/ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ  ਾਪਸੀ - ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਫਾਰਮ 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਕ ੱਚ  ਾਪਸ ਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ।ੈ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ (ਸਹੀ) ਹੈ।  
  

ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________ 

 

ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਵਬਮਾਰ ਸੀ: 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. (PCR) ਟੈਸਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆੀਂ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟ  ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ 

ਦ ੇਲੱਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ 24 ਘੰਕਟਆੀਂ (ਕਦਲ-ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ) ਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ 

ਹ।ੈ ਨੋਟ: ਰੈਕਪਡ ਐੀਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਕੱਟ ਨਾਲ ਨੈਗੇਕਟ  ਟੈਸਟ  ਾਲੇ ਬੱਚ/ੇਕ ਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਕ ੱਚ 

 ਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।   

 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੱਛਣ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ ੈ-ਇਕਾੀਂਤ ਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 

ਕਦਨ ਪੂਰ ੇਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਦ ਾਈਆੀਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਕਬਨਾੀਂ) ਅਤ ੇਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਕਟਆੀਂ (24 ਘੰਕਟਆੀਂ ਲਈ ਕਦਲ-ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ) ਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ 

ਕਰਹਾ ਹ।ੈ 

 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. (PCR) ਟੈਸਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆੀਂ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪਾਕਜ਼ਕਟ ) 

ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੱਛਣ(ਣ) ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ (ਜਾੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ) ਤੋਂ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਦੀ ਸ ੈ-ਇਕਾੀਂਤ ਾਸ ਦਾ ਸਮਾੀਂ 

ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦਾ 

(ਦ ਾਈਆੀਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਕਬਨਾੀਂ), ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।। 

 

ਇੱਕ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜ ੋCOVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ 24 ਘੰਕਟਆੀਂ 

(24 ਘੰਕਟਆੀਂ ਲਈ ਕਦਲ-ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ) ਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।  

 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾੀਂ ਕਰਕ ੇਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਕ ੱਚ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਮਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀ 

ਦ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਕ ੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ। 

 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ) COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ 

ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਸੀ: 

ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. (COVID-19) ਟੈਸਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆੀਂ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟ  ਆਇਆ 

ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਮ) ਹਣੁ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ  ਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਸੀ, ਕਜਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰੂ COVID-19 

ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ੇ

ਲੱਛਣਾੀਂ ਕ ੱਚ 24 ਘੰਕਟਆੀਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਮ) ਹਣੁ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਕ ੱਚ  ਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
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ਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਮ) ਨੇ ਸ -ੈ

ਇਕਾੀਂਤ ਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕਦਨ ਪੂਰ ੇਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸ ੇਲੱਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। 

 

ਵਕਸ ੇਅਵਜਹ ੇਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਵਜਸਦਾ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

(ਪਾਵਜ਼ਵਟ ) ਆਇਆ ਹ:ੈ 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਕਸ ੇਅਕਜਹ ੇਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਜਸਦਾ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪਾਕਜ਼ਕਟ ) ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸਨੇ ਸ ੈ-ਇਕਾੀਂਤ ਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕਦਨ ਪੂਰ ੇਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 

ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। 

 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਕਸ ੇਅਕਜਹ ੇਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਜਸਦਾ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪਾਕਜ਼ਕਟ ) ਆਇਆ ਸੀ।  ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ* ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸੇ 

ਲੱਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ 

 

 ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਜਸਦਾ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟ  

ਆਇਆ ਸੀ।  ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦਾ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾੀਂ ਕ ੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪਾਕਜ਼ਕਟ ) ਆਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸ ੇਲੱਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ 

 

ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ:   

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ  ਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 14 ਕਦਨਾੀਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅ ਧੀ 

ਲਈ ਘਰ ੇਕਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸੇ ਲੱਛਣਾੀਂ 

ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। 

 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਰ  ਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕ ੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਪਕਹਲਾੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ* ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਰਕਕਕਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਬਨਾੀਂ ਕਕਸ ੇਲੱਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ।   

 

COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਮਤੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇ): _________________________________________ (ਕਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ ਸਾਲ) 

ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤ ੇਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ 

 ਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ                     

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ:    ________________________________________________________________  

ਦਸਤਖਤ: ____________________________________ ਕਮਤੀ: ______________________ (ਕਦਨ/ ਮਹੀਨਾ/ ਸਾਲ) 

 

*COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦਜੂੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾੀਂ ਓ ੀਂਟਾਰੀਓ ਕਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ 

ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 14 ਕਦਨ ਜਾੀਂ ਇਸਤੋਂ  ੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਡੇਅ ਕੈਂਪ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਕਪਰੰਸੀਪਲ ਨੰੂ  ਾਪਸ ਕਰ।ੋ  

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
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ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ:ੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਆਪਰੇਟਰ/ਸਕੂਲ/ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਇਸ 

ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਰਤਣਾ ਚਣੁਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ। 
 


