
পিতামাতা/ অপিিাবক সু্কল বাস িপিবহন চুপি এবং প্রতযায়ন 
 

ককাপিড-19 মহামািী চলাকালীন, ওযয়ক কাউপি িাবপলক সু্কল পসযেম ব্যপিগত পনযদেযে অংে কনওয়া ক াগ্য 
পেক্ষার্থীযদি িপিবহন সিবিাহ কিযব। ওযয়ক কাউপি িাবপলক সু্কল পসযেম দ্বািা সিবিাহ কিা িপিবহণ 
ব্যবহাযিি েতে পহসাযব, আিনাযক পনম্নপলপিত পবষয়গুপলযত সম্মত হযত হযব: 
 

1. আপম, ________________________, __________________________ -এি পিতামাতা/ অপিিাবক 
      (আিনাি নাম পপ্রি করুন)     (পেক্ষার্থীি নাম পপ্রি করুন)  

এবং আপম চাই আমাি সন্তান ওযয়ক কাউপি িাবপলক সু্কল পসযেযমি দ্বািা সিবিাহ কিা িপিবহণ ব্যবহাি 
করুক। আমাি পেক্ষার্থীি েুযডি আইপড নম্বি হল: ___________________________  
 

2. আপম আমাি পেক্ষার্থীযক 2020-21 পেক্ষা বযষেি জন্য প্রপতপদন সকাযল, স্ক্রীন কিব। 

 

3. পনম্নপলপিত ককাযনা একটি সপতয হযল ক  ককাযনা পদন আপম আমাি পেক্ষার্থীযক বাযস চলাচল অর্থবা 
ব্যপিগতিাযব সু্কযল ক াগদান কিযত কদব না:  

 

• তাযদি ককাপিড-19 ধিা িয়েযে; 
• ককাপিড-19 ধিা িয়েযে এমন একজন ব্যপিি সাযর্থ গত 14 পদযন - কমিযক্ষ 15 পমপনযেি জন্য েয় ফুযেি 
মযে - তাযদি পনপব়ে ক াগায াগ হযয়যে; 
• একটি স্বাস্থ্য পবিাগ অর্থবা স্বাস্থ্যযসবা সিবিাহকািী তাযদিযক অর্থবা আমাযক িৃর্থকীকিযণি িিামেে পদযয়যে; 
• তাযদি পনম্নপলপিত লক্ষণগুপলি মযে ককানটি িযয়যে: 
• জ্বি (100.4 অর্থবা তাি কবেী) েিীি ঠান্ডা হযয়  াওয়া; 
• নতুনিাযব কাপে হওয়া; 
• পনশ্বাস পনযত না িািা অর্থবা শ্বাসকষ্ট; 
• স্বাদ অর্থবা গন্ধ নতুন কযি না িাওয়া। 
 

4.  পদ, ককাযনা পদন, আমাি পেক্ষার্থীি উিি তাপলকায় উপিপিত ককাযনা লক্ষণ বা অবস্থ্া র্থাযক, তযব আপম আমাি 
পেক্ষার্থীি সু্কলযক তা জাপনযয় কদব এবং ডাব্লুপসপিএসএস-এি সু্কযল পফযি  াওয়াি পনযদে পেকা অনুসিণ কিব। 
 

5. আমাি পেক্ষার্থী বাযস ও বাস েযি  াওয়াি সময় সবেদা কফস কিাপিং িযি র্থাকযব এবং এটি তাযদি নাক 
এবং মুি কেযক িািযব।  

 

6. এই স্বাক্ষপিত চুপি এবং প্রতযায়ন ফমেটি অবশ্যই আমাি পেক্ষার্থীি সু্কযলি কিকযডে  র্থাকযত হযব  াযত 2020-

2021 পেক্ষাবযষেি জন্য সু্কযল িপিবহযনি কাযজ এটি ব্যবহাি কিা  ায়। এই ফমেটি তাযদি সু্কযলি কিকযডে  না 
 াওয়া ি েন্ত আমাি পেক্ষার্থী বাযস উঠযত িািযব না। 

 

7. এই ফমেটিযত স্বাক্ষি কিা এবং জমা কদওয়াি মােযম আপম প্রতযায়ন কিপে ক  আপম আমাি পেক্ষার্থীযক 
ি েযবক্ষণ কিব এবং উিযিাি ককাযনা লক্ষণ র্থাকযল আমাি পেক্ষার্থীযক বাযস চলাযফিা কিযত অর্থবা 
ব্যপিগতিাযব সু্কযল উিপস্থ্ত হযত কদব না এবং আমাি পেক্ষার্থী কফস কিাপিং-এি পনযদেেকা কমযন চলযব। 
 

_____________________________    ___________ 

পিতামাতা/ অপিিাবযকি স্বাক্ষি      তাপিি  
 
_____________________________   

পিতামাতা/ অপিিাবযকি নাম পপ্রি কিা 

https://www.wcpss.net/domain/17057

