
માતાપિતા/ વાલી શાળા બસ િરિવહન કિાિ અન ેસાક્ષ્ાાંકન 
 

આ કોપવડ-19 મહામાિી દિપમ્ાન, વેક કાઉન્ટી િબ્લલક સ્કૂલ પસસ્ટમ વ્્ક્તતગત પ્રપશક્ષણમાાં ભાગ લવેા ્ોગ્્ 

પવદ્યાર્થીઓને િરિવહન પ્રદાન કિશ.ે તમે વેક કાઉન્ટી િબ્લલક સ્કૂલ પસસ્ટમ દ્વાિા પ્રદાન કિવામાાં આવતા 
િરિવહનના ઉિ્ોગની શિત તિીકે નીચનેી સાર્થે સાંમત ર્થાઓ છો: 
 

1. હ ાં, ________________________, __________________________ નો/ની માતાપિતા/વાલી છું. 

(તમાર ાં નામ છાિો)          (પવદ્યાર્થીન ાં નામ છાિો)  
અને હ ાં ઇચ્છાં છાં કે માર ાં બાળક વેક કાઉન્ટી િબ્લલક સ્કૂલ પસસ્ટમ દ્વાિા પ્રદાન કિવામાાં આવતા િરિવહનનો 

ઉિ્ોગ કિે. આ માિા પવદ્યાર્થીન ાં પવદ્યાર્થી આઈડી નાંબિ છે: ___________________________  
 

2. 2020-21 શાળાકી્ વર્ષ માટે હ ાં દિિોજ સવાિે માિા પવદ્યાર્થીની આિોગ્્ ચકાસણી કિીશ. 
 

3. પનમ્નલલલિતમાાંર્થી જો કાંઈ િણ ર્થય ાં હશ ેત ેરદવસે હ ાં માિા પવદ્યાર્થીન ેબસમાાં સવાિી અર્થવા વ્્ક્તતગત િીતે 
શાળામાાં જવાની િિવાનગી આિીશ નહીં:  
 

• તેઓને કોપવડ -19 હોવાન ાં પનદાન ર્થય ાં છે; 
• છેલ્લા 14 રદવસમાાં - છ ફૂટ સ ધીના અંતિમાાં ઓછામાાં ઓછા 15 પમપનટ માટે તમેનો સાંિકષ કોપવડ-19 

પનદાન કિા્ેલ વ્્ક્તત સાર્થે સાંિકષ ર્થ્ો છે; 

• તેમને અર્થવા મને આિોગ્્ પવભાગ અર્થવા આિોગ્્ સાંભાળ પ્રદાતા દ્વાિા કવૉિેન્ટાઇનની સલાહ 
આિવામાાં આવી છે; 

• તેઓ નીચ ેઆિેલામાાંર્થી કોઈ િણ લક્ષણો ધિાવે છે: 

• તાવ (100.4 અર્થવા તનેાર્થી વધાિે) અર્થવા ધ્ર જાિી; 
• ઉધિસ આવવી; 

• શ્વાસની કમી અર્થવા શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ; 

• સ્વાદ અર્થવા ગાંધ ન આવવી. 
 

4.  જો કોઈ રદવસ,ે માિા પવદ્યાર્થીને ઉિિ જણાવેલા કોઈ િણ લક્ષણો કે ક્સ્ર્થપત હશે, તો હ ાં માિા પવદ્યાર્થીની 

શાળાને જાણ કિીશ અને ડબલ્ય સીિીએસએસ રિટનષ ટ  સ્કૂલની માગષદપશિકાને અન સિીશ. 
 

5. જ્્ાિે માિો પવદ્યાર્થી બસમાાં અને બસ સ્ટોિ િિ હશે તો તેના નાક અને મોઢાને ઢાાંકત ાં ચહેિાન ાં આવિણ િહેિશે.  
 

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


6. 2020-2021 ના શાળાકી્ વર્ષ માટે, આ સહી કિેલ કિાિ અને સાક્ષ્ાાંકન ફૉમષ માિા પવદ્યાર્થીની શાળા સાર્થે 

િેકોડષ િિ હોવ ાં જોઈએ જેર્થી શાળાના િરિવહનનો ઉિ્ોગ કિી શકા્. જ્્ાાં સ ધી આ ફૉમષને તેમની શાળાના 
િેકોડષ િિ ન હો્ ત્ાાં સ ધી માિો પવદ્યાર્થી બસમાાં બેસી શકશે નહીં. 
 

7. આ ફૉમષ િિ સહી કિી અને સબપમટ કિીને હ ાં સાક્ષી પરૂાવ ું છાં કે હ ાં માિા પવદ્યાર્થી ઉિિ પન્પમત દેિિેિ 
િાિીશ અને જો તમેને ઉિિોતત કોઈ લક્ષણો હો્ તો હ ાં માિા પવદ્યાર્થીને બસમાાં સવાિી કિવા કે શાળાએ જવા 

નહીં દઉં અને માિો પવદ્યાર્થી ચહિેાન ાં આવિણની માગષદપશિકાઓન ાં િાલન કિશે. 
 
_____________________________    ___________ 

માતાપિતા/ વાલીની સહી      તાિીિ  
 
_____________________________   

છિા્ેલ માતાપિતા/ વાલીન ાં નામ 


