
 والدین/ سرپرست کا سکول بس سے نقل و حمل سے متعلق معاہدہ اور تصدیق 

 

COVID-19 ( عالمگیر وبا کے دوران، ویک کاؤنٹی پبلک سکول سسٹمWake County Public School System )  تدریس

سکول سسٹم کے ذریعہ فراہم کردہ  میں شخصی طور پر شامل ہونے والے اہل طلباء کو نقل و حمل فراہم کرے گا۔  ویک کاؤنٹی پبلک 

 نقل و حمل کو استعمال کرنے کی شرط کے مطابق، آپ درج ذیل سے متفق ہیں:

 

 . میں، ________________________، __________________________ کا والدین/ سرپرست ہوں1

 )طالب علم کا نام جلی حروف میں لکھیں(      )اپنانام جلی حروف میں لکھیں(    

ور میں چاہتا/ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ/میری بچی ویک کاؤنٹی پبلک سکول سسٹم کے ذریعہ فراہم کردہ نقل و حمل استعمال کرے۔  ا

 میرے طالب علم کا طالب علم آئی ڈی نمبر ہے: ___________________________  

 

 کریننگ کروں گا/گی۔ سکولی سال کے لیے، روزانہ صبح، ہر دن اپنے طالب علم کی اس 21-2020. میں 2

 

. درج ذیل میں کسی کے بھی درست ہونے کی صورت میں، اپنے طالب علم کو بس میں سفر کرنے یا شخصی طور پر سکول جانے  3

 کی اجازت نہیں دوں گا/گی:  

 

 کی تشخیص ہونے پر؛ COVID-19انہیں  •

کا قریبی رابطہ رہا ہے   –منٹوں تک   15 م سے کمکچھ فٹ کی دوری پر  –دنوں میں کسی ایسے فرد کے ساتھ    14ان کا گزشتہ  •

 کی تشخیص ہوئی ہے؛  COVID-19جنہیں 

 انہیں یا مجھے محکمہ صحت یا نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ کے ذریعہ علیحدگی اختیار کرنے )کورنٹائن( کا مشورہ دیا گیا ہو؛  •

 ان میں درج ذیل میں سے کوئی عالمات ہونے پر؛  •

 اس سے زیادہ( یا کپکپی؛ یا  100.4بخار ) •

 نئی کھانسی؛ •

 سانس میں تنگی یا سانس لینے میں پریشانی؛ •

 ذائقہ یا بو میں نئی کمی۔  •

 

. اگر، کسی بھی دن، میرے طالب علم کو اوپر مذکور کوئی بھی عالمات یا کیفیات الحق ہیں، تو میں اپنے طالب علم کے اسکول کو  4

 کی پیروی کروں گا/گی۔  سے متعلق رہنمائیاسکول واپسی   WCPSSمطلع کروں گا/گی اور 

 

 طالب علم بس میں رہنے کے دوران اور بس اسٹاپ پر تمام وقت فیس کورنگ پہنے گا، اسے اپنی ناک اور منہ پر رکھے گا۔    میرا .5

 

اسکولی سال کے لیے اسکول کے ذرائع نقل و حمل کو استعمال کرنے کے سلسلے میں اس دستخط شدہ معاہدہ اور    2020-2021.  6

کے ریکارڈ میں ہونا چاہئے۔ میرا طالب علم تب تک بسوں میں چڑھنے کے قابل نہیں   تصدیقی فارم کو میرے طالب علم کے اسکول

 ہوگا جب تک کہ یہ فارم اس کے اسکول کے ریکارڈ میں نہ ہو۔ 

 

. اس فارم پر دستخط اور جمع کرکے، میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں اپنے طالب علم کی نگرانی کروں گا/گی، اور ان میں  7

وئی بھی عالمات پائی جاتی ہیں تو میں اپنے طالب علم کو بس میں چڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا/گی یا شخصی طور  باال ک مذکورہ

 پر اسکول نہیں بھیجوں گا/گی اور میرا طالب علم فیس کورنگ رہنما خطوط کی پیروے کرے گا۔ 

 

___________     _____________________________ 

  تاریخ       دستخطوالدین/ سرپرست کے 

 

_____________________________ 

 والدین / سرپرست کا نام جلی حروف میں

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

