
 
 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਕੂਲ-ਿਾਪਸੀ 

 

ਰਿਜਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ - ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ CDS-0858  21/03 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫਾਿਮ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਾ ਭਿੋ ਅਤੇ ਰਸਿਫ 1 ਖਾਨੇ ਤੇ ਠੀਕਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਫਾਿਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਰਪਰੂੰਸੀਪਲ ਨੂੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਿੋ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ,ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਪਆਂ ਜਾਂ ਸਿਪਰਸਤ ਵਜੋਂ,ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਹੀ ਹੈ।  

ਕੋਰਵਡ -19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ। 
 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________ 

 ਕੋਰਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਰਲਆ ਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਰ਼ਿਰਟਵ (POSITIVE) ਰਨਕਰਲਆ : 

  ਲੱਛਣ ਸੁ਼ਿ ੂਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਰਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਂਤ-ਵਾਸ (Self-

isolate) ਕੀਤਾ  ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂਹਨ);ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 24 ਘੂੰਰਟਆਂ ਲਈ ਸੁਧਿੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਬੁਖਾਿ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

 ਕੋਰਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਰਲਆ ਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਿੇਰਟਵ  (NEGATIVE)ਰਨਕਰਲਆ: 

 

  ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ  ਦਾ ਸੂੰਪਿਕ ਕੋਰਵਡ -19 ਦੇ ਕੇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਰਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੂੰਰਟਆਂ ਲਈ 

ਸੁਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
 

  ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਿ ਰਨਦਾਨ (ਡਾਇਿਨੌਰਸਸ) ਰਦੱਤਾ 

ਰਿਆ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 24 ਘੂੰਰਟਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜੇ ਛੂਤਕਾਿੀ ਕਾਿਨ ਹਨ)।  
 

  ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂੰਪਿਕ ਪਾਰ਼ਿਰਟਵ ਕੋਰਵਡ-19 ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੂੰਪਿਕ  ਦੀ ਆਖਿੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 

ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ (Self-isolation) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਿਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
 

 ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਨਹੀ ੀਂ ਵਲਆ ਵਿਆ: 

 

  ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 

ਘੂੰਰਟਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

  ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੁ਼ਿ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ(Self-isolate) ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇ

ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 24 ਘੂੰਰਟਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

  ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂੰਪਿਕ ਪਾਰ਼ਿਰਟਵ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਸਨੇ ਸੂੰਪਿਕ ਦੀ ਆਖਿੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ 

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ (Self-isolate) ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ 10 ਰਦਨਾਂ ਰਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂ

ਹਨ। 
 

ਉਪੱਿ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਿਏ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਸਕਰੀਰਨੂੰ ਿ ਟਲੂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਿ ਰਲਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਲਾਿੂ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
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ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ /ਸਿਪਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________ 
 

ਦਸਤਖ਼ਤ: _____________________________________  

 

ਤਾਿੀਖ: _____________________________________ 
 

 

 


