Erêkirina vegera ji xwandingehê/xwedîkirina zarokan re
Gelî Dê-bavan/Xwedîkiran,
Ji kerema xwe vê formê tije bikin ta hûn bibelge bikin ku vegera zaroka/ê we ya li xwedîkirina zarokan yan
xwandingehê (destpêkê yan a navîn) ewle ye.
Navê zarokî:

Xwedîkirîya zarokan/xwandin

Zaroka/ê min di nirxandina xwandingehê ya Ontario COVID-19ê de têk çû yan ji xwedîkerîya
zarokan/xwandingehê di
de ji malê re hat şandin. Dibe ku zaroka/ê min di
de ji ber vî sebebî vegere
rr/mm/ssss

rr/mm/ssss

xwedîkerîya zarokan yan xwandingehê:
Ji kerema xwe qutîyekê bitikîne û di bîra te de be ku zaroka/ê te divê hemû krîteran ji
bo bijareya bijartî bi cîh bîne:
 Piştî ku bêhalîya wî dest pê kir, zaroka/ê min testeke xwe ya neyînî ya COVID-19ê hebû, û:
• Laşê zaroka/ê min niha nakele (bêyî bikaranîna dermanan); û
• Bi kêmayî ev seranserê rojekê ye ku zaroka/ê min xwe zindîtir dibîne; û
• Zaroka/ê min derneket geşta derveyê Kenedayê, YAN di ser tarîxa vegera wî re 14 roj buhurîn; û
• Bi kesekî ku ji alî Siheta Tevahî ve wek bi COVID-19ê ketî xuyandî an guman jê tê kirin binavkirî re têkilîya
nêz nekiriye yan jî hişyarîya COVIDê di bernameya têlefona xwe de nedîtiye; û
• Ji alî peydekarekî sihetê yan wezîfedarekî siheta gelî ve berê wî nehatiye dayîn dûrxistinê.
 Zaroka/ê min ji bo COVID-19ê nehat testkirin, lê:
• Diktorek yan hemşîreyeke pratîsyen zaroka/ê min dît û jê re hat gotin ku rewşa wî saxlem e,
wek alerjîyan yan astimê; û
• Rewşa tibbî dibe sebebê nîşanên bi zaroka/ê min re hene; û
• Nîşan ji yên tevahî xerabtir yan cudatir nînin; û
• Zaroka/ê min derneketiye geşteke derveyê Kenedayê, YAN di ser tarîxa wî ya vegerê de 14 roj buhurîne; û
• Bi kesekî ku ji alî Siheta Tevahî ve wek bi COVID-19ê ketî xuyandî an guman jê tê kirin binavkirî re têkilîya
nêz nekiriye yan jî hişyarîya COVIDê di bernameya têlefona xwe de nedîtiye; û
• Ji alî peydekarekî sihetê yan wezîfedarekî siheta gelî ve berê wî nehatiye dayîn dûrxistinê.
 Zaroka/ê min ji bo COVID-19ê nehat testkirin, lêbelê:
• Her ku zaroka/ê min nexweş ketiye ji alî diktorekî yan hemşîreyeke pratîsyen ve lê hat nihêrtin; û
• Diktor yan hemşîreya pratîsyen got teşxîseke (sebebekî tibbî) yê ji derveyê COVID-19ê bûye
sebebê nexweşînê; û
• Bi kêmayî seranserê rojekê ye ku zaroka/ê min xwe zindîtir dibîne; û
• Laşê zaroka/ê min nakeve (bêyî bikaranîna dermanên ku kelekelê kêm dikin); û
• Zaroka/ê min derneketiye geşteke derveyê Kenedayê, YAN di ser tarîxa wî ya vegerê de 14 roj buhurîne; û
• Bi kesekî ku ji alî Siheta Tevahî ve wek bi COVID-19ê ketî xuyandî an guman jê tê kirin binavkirî re têkilîya
nêz nekiriye yan jî hişyarîya COVIDê di bernameya têlefona xwe de nedîtiye; û
• Ji alî peydekarekî sihetê yan wezîfedarekî siheta gelî ve berê wî nehatiye dayîn dûrxistinê.
 Zaroka/ê min ji bo COVID-19ê nehat
testkirin, lêbelê:
• Di ser tarîxa nerehetîya zaroka/ê min re 10 roj derbas bûn; û
• Laşê zaroka/ê min vêga nakele (bêyî bikaranîna dermanan); û
• Ev bi kêmayî seranserê rojekê ye ku zaroka/ê min xwe rehettir dibîne; û

• Zaroka/ê min derneketiye geşteke derveyê Kenedayê, YAN di ser tarîxa wî ya vegerê de 14 roj buhurîne; û
• Bi kesekî ku ji alî Siheta Tevahî ve wek bi COVID-19ê ketî xuyandî an guman jê tê kirin binavkirî re
têkilîya nêz nekiriye yan jî hişyarîya COVIDê di bernameya têlefona xwe de nedîtiye; û
• Ji alî peydekarekî sihetê yan wezîfedarekî siheta gelî ve berê wî nehatiye dayîn dûrxistinê.
 Zaroka/ê min kesekî endamê maleke wisan e ku têkilîya wî ya nêz hatiye binavkirin û paşê jî
nexweş ketiye (hemû krîter divên bi cîh bên):
• Encamên têkilîkirê nêz ên testa COVID-19ê neyînî ne; û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî
 Vegera li xwandingehê: Zaroka/ê min kesekî endamê maleke wisan yan maleke din a wisan e ku
têkilîya wî ya nêz hatiye binavkirin û paşê jî nexweş ketiye (hemû krîter divên bi cîh bên):
• Endamê malê yê nexweş bi teşxîsên din ên alternatîf hat teşxîskirin; yan
• Encama testa COVID-19ê ya endamê male yê nexweş neyînî ye; û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî.

 Vegera li xwandingehê: Zaroka/ê min kesekî endamê maleke wisan yan maleke din a wisan e ku ew ji
ber geşta berê ya ji derveyê Kenedayê re di karantînayê de ye (hemû krîter divên bi cîh bên):
• Di ser tarîxa pêketina endamên malê yên karantînaya mecbûrî re 14 roj buhurîn; û
• Endamê malê ji karantînaya mecbûrî, ji alî Siheta Gelî ve serbest hat berdan; û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî
 Vegera li Xwandingehê: Testa COVID-19ê ya zaroka/ê min erênî derket (hemû
krîter divên bi cîh bên)
• D i s e r xu ya b û n a n î ş a n ê n za r ok a / ê m i n ya n t e s t a C O V I D - 1 9ê ya e r ê n î r e b i k êm a y î 1 0
r o j b u h u r în ; û
• Ji alî Siheta Gelî ve hat eşkerekirin ku vegera zaroka/ê min a li xwandingehê yan
xwedîkerîya zarokan ewle ye; û
• Bi kêmeyî bû rojeke temamî ku zaroka/ê min êdî xwe zindî dibîne;
• Laşê zaroka/ê min nakele (bêyî bikaranîna tu dermanên kêmkirina kelekelê); û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî
 Vegera li xwandingehê: Z a r o k a / ê m i n bi hinekên ku bi wan re COVID-19 heye yan hinekên ku
nîşanên COVID-19ê bi wan re hene yên testa COVID-19ê li ser wan nehatiye kirin re têkilîya nêz
kiriye (hemû krîter divên bi cîh bên):
• Bi kêmayî 14 roj di ser tarîxa pêketina bûyera erênî yan nîşanên taybet ên ji bo COVID-19ê nehatî
testkirin re buhurîn;
• Ji alî Siheta Gelî ve hat eşkerekirin ku vegera zaroka/ê min a li xwandingehê yan
xwedîkerîya zarokan ewle ye; û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî
 Piştî Dûrxistina ji Xwandingehê Vegera li Xwandingehê: Zaroka/ê min ji xwandingehê yan
xwedîkerîya zarokan hatibû dûrxistin û hatibû gotin heta ji Hamilton Public Health Services
(HPHS) xeber ji wan re were ew xwe dûr bixe.
• HPHS zaroka/ê min ji dûrxistinê serbest kir û ji min re got zaroka/ê min bi bûyereke
rastderxistî ya COVID-19ê re têkilî nekiriye; û
• Zaroka/ê min di alavê nirxandina COVID-19ê yê Ontario-yê re îro buhurî.
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