Charlotte-Mecklenburg स्कुल्स PK-12 लक्षणको प्रारिम्भक परीक्षण
बसबाट यात्रा गनेर् िवद्याथीर्का लािग आमाबाबु/अिभभावक प्रमाणीकरण फारम 2020-2021
आमाबाबु/अिभभावकज्यू : कृपया स्कुलको प्रत्येक हप्ताको पिहलो िदनमा आफ्ना िवद्याथीर्का लािग यो फारम भनुर्होस् । हप्ताको पिहलो िदन बस
ड्राइभरले यसलाई सङ्कलन गनुर् हुने छ ।
बच्चाको नाम : _____________________ बच्चाको थर : _________________________
आमाबाबु/अिभभावकको नाम : _____________

आमाबाबु/अिभभावकको थर : ________________

1. के तपाईंको बच्चा COVID-19 सङ्क्रमण भएको भनी िनदान गिरएको कुनै व्यिक्तसँग पिछल्ला 14 िदनमा निजकको सम्पकर्मा (6
िफटिभत्र कम्तीमा 15 िमनेटको लािग) आउनुभएको छ, वा कुनै स्वास्थ्य िवभाग वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तपाईंसँग सम्पकर्मा आएर
तपाईंलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छन्?
छ > बच्चा स्कुलमा हुनु हुँ दैन । बच्चा COVID-19 सङ्क्रिमत व्यिक्तसँग निजकको सम्पकर्मा आएको िमितको 14 िदनपिछ फकेर्र

•

आउन सक्छ ।
छै न > बच्चाले कुनै लक्षणहरू अनुभव नगरेमा स्कुल आउन सक्छ ।

•

2. के तपाईंको बच्चामा िनम्नमध्ये कुनै लक्षण दे िखएका छन् ? छै न _______

•

ज्वरो आउने

•

िचसो लाग्ने

•

सास फेनर्

•

नयाँ खोकी देिखने

•

स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने

गाह्रो हुने

3. तपाईंको बच्चा पिछल्लो पटक स्कुलमा आएदे िख िलएर अिहलेसम्म,

यिद बच्चामा यीमध्ये कुनै लक्षणहरू देिखएमा,
उनीहरू घरमै बस्नुपछर् , अरूभन्दा टाढा रहनुपछर् , र
तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकर्
गनुर्पछर् ।

के उनलाई

COVID-19 सङ्क्रमण भएको भनी िनदान गिरएको छ ?
•

छ

•

छै न

यिद बच्चालाई जाँच गिरएको छ, उनमा देिखएका लक्षणहरूका आधारमा COVID-19 सङ्क्रमण भएको भनी िनदान
गिरएको छ, वा COVID-19 को जाँच नगिरएको तर उनमा लक्षणहरू देिखएको छ भने उनी स्कुलमा आउनु हुँ दैन र उनले
तलका मापदण्ड पूरा नगरुन्जेलसम्म घरमै बस्नुपछर् ।

पिरवारका कुनै

सदस्यले

िनम्न तीनवटा प्रश्नहरूमा “छ” भनी सुिनिश्चत गदैर् उत्तर िदएमा बच्चा स्कुल फिकर्न सक्छ:
•

के बच्चालाई पिहलो पटक लक्षण देिखएको िमितदेिख अिहलेसम्म कम्तीमा 10 िदन िबितसकेको छ?

•

के बच्चालाई (ज्वरो घटाउने औषिध प्रयोग नगरेर) ज्वरो आउन छाडेको कम्तीमा 24 घण्टा भइसकेको छ?

•

के बच्चालाई खोकी लाग्ने र सास फेनर् गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरूमा सुधार भएको छ?

मेरो िवद्याथीर् COVID-19 सङ्क्रिमत व्यिक्तसँग सम्पकर्मा आएमा वा मैले यो प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गिरसकेपिछ उनमा लक्षण देिखन थालेमा
म मेरो िवद्याथीर्लाई घरमै राख्न र त्यसबारे स्कुललाई जानकारी िदन सहमत छु । म िनम्न िमित बमोिजम मािथ प्रदान गिरएको जानकारी मेरो
सवोर्त्तम ज्ञानको आधारमा सत्य छ भनेर प्रमािणत गदर्छु:
_____ / _____ / _____ आमाबाबु/अिभभावकको हस्ताक्षर: ________________________________
मिहना िदन

वषर्

