
బస్ రవాణాకు సంబంధ ంచి తలి్లదండ్రు ల/సంరక్షకుల ఒప్పందం మరియు ధృవీకరణ 
 

కొవిడ్-19 మహమమారి సమయంలో నేరుగా వ్యకతితవ బో ధనలో పాలగొ నే అరహత కల్లగిన విద్ాయరుు ల కోసం వేక్ క ంటీ ప్బి్లక్ సకూల్ సిసటమ్ 
రవాణా సదుపాయమన్ని అందజేసుి ంద్ . వేక్ క ంటీ ప్బి్లక్ సకూల్ సిసటమ్్ అందజేసుి ని రవాణా సదుపాయమన్నివిన్నయోగించుకోవ్డాన్నకత 
పాట ంచవ్లసిన న్నబంధన ప్ుకారం, మీరు ఈ కతంద్  వాట న్న అంగీకరించాల్లి ఉంట ంద్ : 
 

1. ________________________కత తలి్ల/ తండరు/ సంరక్షకుడరన్న అయిన __________________________ అన ేనేను 

(విద్ాయరిు పేరును ముద్ ుంచండర)      (మీ పేరును ముద్ ుంచండర)  
నా చినాిరి వేక్ క ంటీ ప్బి్లక్ సకూల్ సిసటమ్ అందజేసుి ని రవాణా సదుపాయమన్ని విన్నయోగించుకోవాలన్న కోరుకుంట నాిను. నా 
చినాిరి యొకూ విద్ాయరిు ఐడీ న ంబర్: ___________________________  
 
2. 2020-21 విద్ాయ సంవ్తిరంలో ప్ుతి ఉదయం అలమగే ప్ుతి రోజూ నేను నా విద్ాయరిున్న గమన్నస్ాి ను. 

 
3. ఈ కతరంద్  వాట లో ఏద్ ైనా న్నరాా రణ అయినటియిత,ే నేను నా చినాిరిన్న బస్్లో ప్ుయమణ ంచేందుకుగానీ లేద్ా వ్యకతితవ బో ధనలో 
భాగంగా సకూల్్కు హాజరయ్ియందుకుగానీ అనుమతించను:  
 
• వారికత కొవిడ్-19 న్నరాా రణ కావ్డ్ం; 
• వారు కొవిడ్-19 సో్ కతనట ి  న్నరాా రణ అయిన వ్యకతితో - గత 14 రోజులలోప్ు కనీసం 15 న్నమిషాల పాట  ఆరు అడ్రగులలోప్ు 

దకరంలో - సన్నిహతి సంబంధాన్ని కల్లగి ఉండ్డ్ం; 
• వారికత లేద్ా నాకు ఆరోగయ శాఖ లేద్ా ఆరోగయ సంరక్షణ ప్ుద్ాత కావరంట ైన్లో ఉండ్మన్న సలహా ఇవ్వడ్ం; 
• వారికత ఈ కతంద్  వాట లో ఏవ ైనా లక్షణాలు ఉనిటియితే: 

• జవరం (100.4 లేద్ా అంతకనాి ఎకుూవ్) లేద్ా చల్ల; 
• కొతి రకం దగుొ ; 
• తకుూవ్గా శావస తీసుకోవ్డ్ం లేద్ా శావస తీసుకోవ్డ్ంలో ఇబబంద్ ; 

• రుచి లేద్ా వాసన చకసే జఞా నాన్ని కోలోపవ్డ్ం. 
 
4. ఏ రోజ ైనా నా విద్ాయరిుకత ప ైన పేరకూని ఏవ ైనా లక్షణాలు లేద్ా ప్రసిిుతులు ఉనిటియితే నా విద్ాయరిు యొకూ సకూల్్కు 
త ల్లయజేయడ్ంతో పాట  సకూల్్కు తిరిగి రావ్టంలో WCPSS మమరొదరశకాల ను పాట స్ాి ను. 
 

5. నా విద్ాయరుు లు బస్్లో మరియు బస్ స్ాట ప్లో ఉండే అన్ని సమయమలలో వారి ముకుూ మరియు నోట  మీదుగా ముఖమన్ని కపపి 
ఉంచే వ్స్ాి ా న్ని ధరిస్ాి రు.  
 
6. 2020-2021 సంవ్తిరాన్నకతగానక సకూల్ రవాణాను విన్నయోగించుకోవ్డ్ంలో భాగంగా సంతకం చేసని ఈ ఒప్పంద మరియు 
ధృవీకరణ ప్తుం విద్ాయరిు యొకూ సకూల్్ రికార్ఢ్లో ఉంట ంద్ .  వారి సకూల్ రికార్డ్లో ఈ ప్తుం నమోదు చేస ేవ్రకు నా విద్ాయరిు బస్్లోకత 
ప్ువేశంచడ్ం స్ాధయం కాదు. 

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


 

7. ఈ డాకుయమ ంట్లో సంతకం చేయడ్ం మరియు సమరిపంచడ్ం ద్ావరా, నా విద్ాయరిున్న ప్రయవేక్షరస్ాి ననీ, వారికత ప నై పేరకూని ఏవ ైనా 
లక్షణాలు ఉనిటియితే నా విద్ాయరిున్న బస్్లో ప్ుయమణ ంచేందుకు లేద్ా నేరుగా సకూల్్కు హాజరయ్ియందుకు అనుమతించననీ మరియు 
నా విద్ాయరిు ముఖమన్ని కపిప ఉంచే మమరొదరశకాలకు కట ట బడర ఉండలేమ చకస్ాి ననీ ధృవీకరిసుి నాిను. 
 

_____________________________    ___________ 
తలి్లదండ్రు ల/ సంరక్షకుల సంతకం     తేద్ ీ  
 

_____________________________   
తలి్లదండ్రు ల/ సంరక్షకుల ముద్ ుత పేరు 


