
 

اسکول واپسطالبعلم   
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فارم اپنے بچے کے اسکول کے  ہیپر نشان لگائیں۔ خانہ  1اور صرف  ںیفارم مکمل کر ہی ار ہو، تویتکیلئے جب آپ کا بچہ اسکول واپس جانے

  س کر دیں۔پرنسپل کو واپ

پرست ک ای نیبچےکے والد کو کم  الؤیکے پھ19-کوِوڈ۔یںکہ معلومات درست ہ ںیکرتے ہ قیتصد یسے آپ کے دستخط اس بات ک تیثیح یسر

 ہے۔ یضرور ہیکیلئے مدد کرنے ںیحفاظت کو بچانے م یک اءموجود تمام عملے اور طلب ںیکرنے اور اسکول م

 _____________________________________ بچےکا نام:  
 

   مثبت تھا: سٹیبچےکا ٹ رےیتھا اور م ایاگیل سٹیٹ 19-کوِوڈ

ت اعالم ی)اگرکوئدنوں کیلئے خودکو الگ تھلگ رکھا ہے  10ے بچے ن رےیسے م خیتار یک سٹیٹ ایعالمات کے آغاز کے بعد  

 بخار نہیں ہے۔ بہتری آئی ہے اورکوئیمیں گھنٹوں 24ں ہیں(؛ اورکسی بھی عالمات میں کم ازکم یموجود نہ

  تھا: یمنف سٹیبچےکا ٹ رےیتھا اور م ایگ ایل سٹیٹ 19-کوِوڈ

 بہتری آئی ہے۔ میںگھنٹوں  24سے متاثرہ کیس پر ایکسپوز نہیں ہوا تھا اور اس کی عالمات میں کم ازکم  19-میرا بچہ کسی کوِوڈ 

 عالمات میں  ہے۔ یگئ مقررکی صیاور تشخ کیامیرے بچےکی تشخیص ایک صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والے نےکی ہے اور  

 وجہ ہو(۔ یہے )اگر متعد یآئ یبہتر ںیگھنٹوں م 24کم ازکم 

یخ کے بعد سے 19-میرا بچہ کوِوڈ  دنوں کیلئے خودکو الگ  14سے متاثرہ کیس پر ایکسپوز ہوا ہے اور اس نے ایکسپوز ہونےکی آخری تار

 ۔ںیہ ںیعالمات نہ یکوئ میںسے ہے اور اس  تیریبچہ خ رایمتھلگ رکھا ہے۔ 

  تھا: ایگ ایل ںینہ سٹیٹ 19-کوِوڈ

 ایک اورکرنے والے نے فراہم  نگہداشت یبچے کے صحت ک رےیم 
 
کم از کم  ںیعالمات م یہے اور اس ک یک صیتشخ یحالت ک یطب

 ہے۔ یآئ یبہتر میںگھنٹوں  24

 24کم ازکم اس کی عالمات میں اور  رکھا ہےالگ تھلگ  دنوں کیلئے 10 نے خودکوبچے  رےیمسے عالمات کے آغاز کے بعد  

  ہے۔ یآئ یبہتر ںیگھنٹوں م

یخ کے بعد اس نے خودکو 19-میرا بچہ کوِوڈ  دنوں کیلئے الگ تھلگ  14کے مثبت کیس پر ایکسپوز ہوا ہے، اور ایکسپوزرکی آخری تار

 کی کوئی عالمات نہیں تھیں۔19-دنوں میں کوِوڈ 10رکھا ہے اور اس میں پچھلے 

یننگ ٹول بھی پاس کیا ہے  19-مذکورہ باال نشان والے خانوں کے عالوہ، میں اس بات کی تصدیق کرتی/کرتا ہوں کہ میرے بچے نےکوِوڈ اسکر

 پبلک ہیلتھ کی کسی بھی قابل اطالق ہدایت پر عمل کیا ہے۔اس نے اور 

پرست کا نام: /والد یا والدہ  _____________________________________    سر

یخ:     _____________________________________ دستخط:     ________________________ تار


