تاییدیه بازگشت به مدرسه
برای یک بار تکمیل ،پیش از اینکه دانش آموز وارد مدرسه شود.
ولی/سرپرست/مراقب یا دانش آموز ( 18ساله یا باالتر) گرامی،
پیش از آغاز مدرسه در تاریخ  8سپتامبر  ،2020والدین/سرپرستان/مراقبین و دانش آموزان باالی  18سال ،باید یک فرم تاییدیه آنالین
را تکمیل کنند که مربوط به موارد زیر در ارتباط با غربالگری روزانه برای عالئم  COVID-19است:
اگر هرگونه سوالی درباره اظهارات زیر دارید ،لطفا ً پیش از تکمیل فرم ،با مدرسه دانش آموز تماس بگیرید.
توجه :کلمه «دانش آموز» مفهومی فراگیر دارد و به فرزن ِد ولی/سرپرست/مراقب یا شخص دانش آموزی اطالق میشود که  18سال یا
بیشتر سن دارد.
در صورت موافقت با هر جمله ،کادر مربوطه را عالمت بزنید.












من نوشتار معیارها و موازین دسترسی  HWDSBدر طول دوره  COVID-19را مطالعه کرده و آن را متوجه شدهام.
من متوجه هستم که پیش از حضور دانش آموز در مدرسه ،یا از طریق مرور چک لیست  HWDSBبرای
غربالگری  COVID-19دانش آموزان یا با استفاده از ابزار آنالین ارزیابی شخصی انتاریو ،باید غربالگری روزانه
 COVID-19را تکمیل کنم.
من برای تکمیل غربالگری ،دستورالعملها را اجرا خواهم کرد.
من متوجه هستم که اگر دانش آموز احساس کسالت کند ،باید در خانه بماند و من برای گزارش غیبت وی با مدرسه
تماس خواهم گرفت.
من متوجه هستم که اگر دانش آموز در طول روز دچار عالئم  COVID-19شد و احساس کسالت کرد ،وی از
سایرین جدا خواهد شد و فورا ً با من تماس گرفته میشود تا به دنبال وی بیایم.
من متوجه هستم که اگر دانش آموز را با عالئم  COVID-19به مدرسه بفرستم ،سالمت و ایمنی فرزندم ،سایر
دانش آموزان و پرسنل را در معرض خطر قرار دادهام.
من متوجه هستم که اگر نتیجه آزمایش یک دانش آموز در خانه من مثبت باشد ،همه دانش آموزان در خانه من باید به
مدت  14روز از آغاز عالئم ،یا در صورت بدون عالئم بودن ،از زمان انجام آزمایش در خانه بمانند (یا به مدت
بیشتر ،در صورتی که عالئم بهبود نیابند).
من متوجه هستم که باید فرم تاییدیه را برای هر یک از دانش آموزانی که به مدرسهای در  HWDSBمیروند،
تکمیل کنم.
من متوجه هستم که باید غربالگری روزانه برای  COVID-19را برای هر یک از دانش آموزانی که یکی از
مدارس  HWDSBمیروند ،تکمیل کنم.

______________________________
نام دانش آموز

_______________________________________
ولی/سرپرست/مراقب/دانش آموز باالی  18سال

