
आमा बबुा / सरंक्षक स्कूल बस यातायात सम्झौता र परीक्षण 
 

COVID-19 महामारीको बेला वके काउन्टी पब्ललक ववद्यालय प्रणालील ेयोग्य ववद्यार्थीहरूलाई व्यब्ततगत शिक्षामा भाग शलन े
यातायात प्रदान गने छ। वेक काउन्टी पब्ललक ववद्यालय प्रणालीद्वारा प्रदान गररने यातायातको उपयोगको सततको रूपमा तपाईं 
ननम्नमा सहमत हुनहुुन्छ: 
 

1. म ______________________________, ____________________________________ को आमा बबुा / सरंक्षक हुुँ  
(तपाईंको नाम)   (ववद्यार्थीको नाम)  

र म मरेो बच्चा वेक काउन्टी पब्ललक ववद्यालय प्रणालीद्वारा प्रदान यातायात प्रयोग गनत चाहन्छु। मरेो ववद्यार्थीको ववद्यार्थी आईडी 
नम्बर हो: ___________________________  
 

2. म आफ्नो बबद्यार्थी हरेक बबहान, हरेक ददन, 2020-21 ववद्यालय वर्तका लागग ब्स्िन गने छु। 
 

3. म मरेो ववद्यार्थीलाई कुनै पनन ददन बसमा चढ्न वा व्यब्ततगत रूपमा स्कूलमा जान अनमुनत ददने छैन र ननम्न मध्ये कुन ैपनन 
सत्य हो:  
 

• नतनीहरूमा COVID-19 पत्ता लागेको छ; 
• नतनीहरू पनछल्लो 14 ददनमा COVID-19 ननदान गररएको व्यब्ततसुँग घननष्ठ सम्पकत  छ कब्म्तमा 15 शमनटेका  
लागी छ फिट शभत्र; 
• उनीहरू वा मलाई स्वास््य ववभाग वा स्वास््य सवेा प्रदायक द्वारा तवारेब्न्टनका लागग सल्लाह ददइएको छ; 
• नतनीहरूसुँग तलका कुनै पनन लक्षणहरू छन:् 
• ज्वरो (100.4 वा बदि) वा गचसो; 
• नयाुँ खोकी; 
• छोटो सास वा सास िेनत कदठनाई; 
• स्वाद वा गन्ध हटेको। 
 

4. कुनै ददन, मेरो ववद्यार्थीको मागर्थको लक्षण वा सततहरू मध्य ेकुनै छ भने, म मेरो ववद्यार्थीको ववद्यालयलाई जानकारी ददन ेछु र 
WCPSS लाई ववद्यालय ददिाननदेिहरूमा िकत न ेछ। 
 

5. मरेो ववद्यार्थीले बस र बस स्टपमा हुुँदा नतनीहरूको नाक र मखुमा अनहुार िाफकएको हुन्छ।  
 

6. यो हस्ताक्षर गररएको सम्झौता र परीक्षण िारम 2020-2021 ववद्यालय वर्तका लागग ववद्यालय यातायातको उपयोग गनत मेरो 
ववद्यार्थीको ववद्यालयको सार्थ रेकडतमा हुन ुपछत। उनीहरूको ववद्यालयमा यो िारम रेकडत नहुन ेबलेासम्म मेरो ववद्यार्थीले बसमा 
चढ्न सतने छैन। 
 

7. यस िारममा हस्ताक्षर गरेर बझुाउुँदा, म मरेो ववद्यार्थीको ननगरानी गने छु, र म मरेो ववद्यार्थीलाई बसमा चढ्न वा ववद्यालयमा 
व्यब्ततगत उपब्स्र्थत हुन अनमुनत दददैन उनीहरूसुँग मागर्थका कुनै लक्षणहरू छन ्भने र मरेो ववद्यार्थीको अनुहार ददिाननदेिहरू 
अनसुार मान्ने छन्् भन्ने म प्रमाणणत गछुत। 
 

_____________________________     ___________ 

आमा बबुा / सरंक्षक हस्ताक्षर            शमनत  

 

_____________________________   

आमा बबुा / सरंक्षकको नाम 
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