Charlotte-Mecklenburg Schools PK-12 ေရာဂါလက(ဏာ စစ် ေဆးမ/ များ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘတ် စ်ကားစီ းသူ များအတွက် မိ ဘ/အုပ်ထိနး် သူ ြဖစ် ေBကာင်း ေထာက် ခံချက် ြပဆို ရန်
ေလFာက် လGာ –

မိ ဘများ/အုပ်ထိနး် သူများ – ေကျာင်းတက်ရေသာ သီတင်းပတ်တိင
ု ်း၏ ပထမဆံုးေန9တွ
့ င် သင်ေ
့ ကျာင်းသား
အတွက် ဤေလ=ာက် လ>ာကို ြဖည့်စွက်ပါ။ ၎င်းအား ထိုသီတင်းပတ်၏ ပထမဆံုးေန9တွ
့ င် ဘတ်စ်ကားေမာင်းသူက
စုေဆာင်းသွားပါမည်။
ကေလးငယ်၏ ပထမအမည် - _____________________

ကေလးငယ်၏ ေနာက်ဆံုးအမည် -

______________________
မိ ဘ/အုပ်ထိနး် သူ၏ ပထမအမည် -_______________ မိ ဘ/အုပ်ထိနး် သူ၏ ေနာက်ဆံုး အမည်
-________________
1. သင်ကေလးသည် လွနခ
် ့ဲ ေသာ ၁၄ ရက် အတွင်း COVID-19 ေရာဂါပို းေတLMှိသူတစ် ဦးPှင့် အနီးကပ် ထိေတLQမ/
(၆ ေပအတွင်း အ နည်းဆံု း ၁၅ မိ နစ် Bကာ) Mှ ိ ခ့ဲ ပါသလား။ သိUမဟုတ် ကျန်းမာေရးဌာနတစ် ခု သိUမဟုတ်
ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသူ တစ် ဦးက သင် သိUမဟုတ် သင့်ကေလးအား သီးြခားေနထိုင်ရန် ဆက် သွယ်
အBကံ ေပးထားပါသလား။
•

Gှ ိ ပါသည် > ထိုကေလးသည် ေကျာင်းမတက်သင့်ေသးပါ။ COVID-19 Gှ ိ သူIှင့် အနီးကပ် ထိေတJခဲ့သည့်
ေနာက်ဆံုးအချ ိန်မှ ၁၄ ရက်အOကာတွင် ေကျာင်းသိP ြပန်လာIိင
ု ်ပါသည်။

•

မGှ ိ ပါ > ေရာဂါလကRဏာများ မခံ စားရပါက ဤကေလး ေကျာင်းလာတက်Iင
ုိ ်ပါသည်။

2. သင့်ကေလးတွင် ေအာက် ပါ ေရာဂါလက(ဏာများ Mှ ိ ေနပါသလား။ မMှ ိ ပါဘူ းလား _______
•

အဖျား

•

ချမ် းတုနြ် ခင်း

•

အသက်TUOကပ် ြခင်း

•

ေချာင်းစဆိုးြခင်း

•

အနံ သိP
့ မဟုတ် အရသာ ေပျာက်ြခင်း

ကေလးငယ်တစ် ဦးတွင် ေအာက်ပါေရာဂါလကRဏာ
များ Gှ ိ ေနပါက အိ မ်ြပန်၍ အြခားသူများIှင်ေ
့ ဝးရာတွင်
ေနသင်Z့ ပီ း ၎င်းတိP ၏ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ Gှ ာက်သူထံ

3. ေကျာင်းတွင် Mှ ိ ေနခဲ့ သည့် ေနာက် ဆံုးအချ ိန်ကတည်းက သင့်ကေလးတွင် COVID-19 ေရာဂါပို း ေတLMှိခ့ဲ ပါ
သလား။

•

Gှ ိ ပါသည်

•

မGှ ိ

စစ် ေဆးမUတစ် ရပ် အရ၊ ေရာဂါလကRဏာအရ သိP မဟုတ် COVID-19 ေရာဂါပိုးစစ် ေဆးမU မြပ`ရေသးေသာ် လည်း
ေရာဂါလကRဏာများ Gှ ိ ေနမUအရ ကေလးငယ်တစ် ဦးတွင် COVID-19 Gှ ိ ေOကာင်း ေတJGှိထားပါက ၎င်းအေနြဖင့်

ေအာက်ပါေမးခွ နး် အားလံုးကို ကေလး၏ မိ သားစုဝင်တစ် ဦးက Yes ဟု ေြဖOကားIိင
ု ်ပါက ထိုကေလးသည်
ေကျာင်းသိP ြပန်လာIိင
ု ်ပါသည် •

ဤကေလးတွင် ေရာဂါလကRဏာများ စေပ[ ခဲ့ သည်မှာ အနည်းဆံုး ၁၀ ရက်OကာပါZပီ လား။

•

ဤကေလးတွင်အဖျားကျသွားသည်မှာ အနည်းဆံုး ၂၄ နာရီ Gှိပ ါZပီ လား (အဖျားေပျာက်ေဆးမသံုးဘဲ
အဖျားကျြခင်းြဖစ် ရ မည်) ။

•

ေချာင်းဆိုးြခင်းIှင့် အသက်TUOကပ် ြခင်းတိP အပါအဝင် ဤကေလး၏ ေရာဂါလကRဏာအေြခအေနများ
တိးု တက်ေကာင်း မွနလ
် ာပါသလား။

က^I်ပ
ု ် ၏ေကျာင်းသားက COVID-19 ေရာဂါပိုးေတJGှိထားသူတစ် ဦးIှင့် ထိေတJမိပါက သိP မဟုတ် ဤေထာက်ခံ
ချက်တင
ွ ် လက်မှတ်ေရးထိုးZပီ းေနာက် ေရာဂါလကRဏာများေပ[ေပါက်လာပါက က^I်ပ
ု ် ၏ေကျာင်းသားကို အိ မ်
တွင်ထားGှ ိ ၍ ေကျာင်း သိP အသိေပးသွားရန် သေဘာတူပါသည်။ အထက်တင
ွ ် ေဖာ် ြပထားသည့် အချက်အလက်
များမှာ က^I်ပ
ု ် ၏ အေကာင်းဆံုး ဆင်ြခင်စ_်းစားIိင
ု ်စွမ်းအရ မှနက
် န်ေOကာင်း သက်ေသြပ`ပါသည်။
_____/_____/_____

မိ ဘ/အုပ်ထိနး် သူ လက်မှတ်

-________________________________
လ

ေန ့

Iှစ်

