
 

कोभिड-१९ परीक्षण
प्यारेन्टल(अभििावक)

सहमति फारम

 

 

हामी खुला छौं
  



फिर्ता आउनु भएकोमत स्वतगर् 

छ! 
सू्क ल दिनको तयारी 

र्ल के फि सरल कदमिरू छन् जसले पररवतरिरूलतई कोफभड-१९ 

को प्रसतर कम गना मद्दर् गछा । 

िैदनक स्वास्थ्य स्क्रीदनिंग र घरमा तापक्रम जााँच 

प्रते्यक फवद्यतर्थी सू्क लमत आउनु भन्दत पफिले कोफभड-१९ 

लक्षणिरूको लतफग जताँच गररनु पछा ।यसमत दैफनक र्तपमतन 

जताँच समतवेश छ।र्ल फदइएकत प्रश्निरू प्रयोग गरेर 

अफभभतवकिरूले आफ्नत बच्चतिरूको फदनहाँ मूल्तांकन(जताँच) 

गनुापछा ।  

के र्पतईां कोफभड-१९ को पफजटीव परीक्षण भएको कसैसाँग 

नफजक हनुहन्छ? 

के पर्तईा पफछल्लत १० फदनमत कोफभड-१९ को परीक् णमत 

पफजटीव हनुभयो? 

के र्पतईांको र्तपक्रम १००.०° 

ितरेनितइट (°F) वत उच्च छ? के 

र्पतईांसाँग कोफभड-१९ को कु नै नयताँ 

वत फबग्रने लक्षणिरू छन्?  (ज्वरो, 

सतस िे ना गतह्रो, घताँटी दुखतइ, खोक्रत, 

अचतनक स्वतद वत गन्ध िरतउनु, स्नतयु 

वत शरीर दुखतइ, टतउको दुखे्न, भीड 

वत िबेको नतक, पखतलत वत बतन्तत)? 

के पर्तईाले फबर्ेको १० फदनमत न् यु-

योका रतज्य यतत्रत सल्लतिकत अनुसतर अन्तरताफरि य वत प्रफर्बन्धन्धर् 

रतज्यबतट यतत्रत गनुाभयो? यफद र्पतइाँ यी मधे्य कु नै पफन उत्तरमत 

िो भनेर जवति फदनुहन्छ भने, वत यफद र्पतइाँको बच्चतको 

र्तपक्रम १००.०° ितरेनितइट (°F) भन्दत बफि भए र्पतइाँले सू्कल 

नसालतई सूफचर् गनुापनेछ र र्पतइाँको बच्चतलतई घरमत रतख्नु 

पछा । 

सू्कलमा परीक्षण जब एउटत के्षत्र गभनार कुमोको क्लस्टर 

एक्शन इफनफसएफटभ अन्तगार् “ओरेन्ज जोन” मत सछा , 

सू्कलिरूले प्रते्यक मफिनत कोफभड-१९ को लतफग २०% 

व्यन्धिगर् फशक्षणको फवद्यतर्थी र कमाचतरीिरूको परीक्षण गनुा 

पछा ।जब सू्कलिरू “रेड जोन” मत हन्छ, सू्कलिरूले ३०% 

व्यन्धिगर् फशक्षणको फवद्यतर्थी र कमाचतरीिरूको परीक्षण गनुा 

पछा  वत पूणा ररमोट लफनिंग मोडेलमत िका नुपछा । 

७ फडसेम्बर २०२० सम्म अनुसतर, ितम्रत धेरै जसो सू्कलिरू 

सुन्तलत रांगको (ओरैन्ज़ ) के्षत्रमत छन्।  परीक्षणको लतफग सिमफर् 

जनतउन फवकल्पिरूको सतर्थ एक ितरम र्पतईिरुलतई 

पठतइएको छ।फवद्यतर्थीिरू जसको अफभभतवकले परीक्षणमत 

सिमफर् जनतउाँदैन अझै पफन उनीिरूले व्यन्धिगर् अध्ययनमत 

भतग फलन सक्दछन्, र्र यफद सू्कलले एक “ओरेन्ज जोन” के्षत्रको 

न्धथर्थफर्मत २०% वत “रेड जोन” मत ३०% व्यन्धिगर् 

अध्ययनकतफवद्यतर्थी र कमाचतरीिरूको जताँच गने आवश्यकर्त 

पूरत गना सकै्दन त्यो सू्कल बन्द हन्छ।ितम्रत फवद्यतर्थीिरूको 

परीक्षणले ितम्रो सू्कलिरू खुलत रिन अनुमफर् फदन्छ, यसले 

ितम्रो सू्कल वतर्तवरण सुरफक्षर्  रतख्न  आश्वतसन पफन प्रदतन 

गदाछ।   

रतज्यले ितमीलतई प्रयोग गना उर्थल नतक स्वतब परीक्षण प्रदतन गदैछ। 

परीक्षण सू्कल स्वतस्थ्य कतयतालय कमाचतरीिरु द्वतरत प्रशतफसर् 

हनेछ।ितम्रो स्टतिलतई यी परीक्षणिरू प्रशतसन गना प्रफशक्षण 

फदइएको छ। र्पतईां आफ्नो बच्चतलतई र्पतईांको व्यन्धिगर् स्वतस्थ्य 

सेवत प्रदतयक, वत कुनै पफन समुदतय परीक्षण सतइटमत टेस्ट गरतउन 

प्रिय रोचेस्टर भसटी स्कूल डडस्ट्स्िक्टका प्रवद्यार्थीहरू र पररवारहरू,

फफिाा आउनु िएकोमा स्वागि छ! म उत्साहहि छु फक हामी हाइब्रिड मोडलमा सरै्द छौं र हाम्रा प्रवद्यार्थीहरू स्कूल फका रै्दछन।् मैले
हाम्रा प्रवद्यार्थीहरूलाई व्यस्ट्क्िगि रूपमा हेने मौका गुमाएको अिाव महसुस गरे।हामी हाम्रा प्रवद्यार्थीहरूलाई व्यस्ट्क्िगि भिक्षणमा
फफका न एक सुरक्षक्षि र स्वस्र्थ वािावरण िर्दान गना ितिबद्ध छौं।हाम्रो पुनमूालयाांकन र योजनाको क्रममा, र्दईु मुख्य भसद्धान्िहरूले
हाम्रो कामलाई मागातनरे्दिन गना जारी राख्र्दछ - हाम्रा प्रवद्यार्थी र कमाचारीहरूको स्वास््य र सुरक्षा र हाम्रा प्रवद्यार्थीहरूलाई उच्च
गुणवत्ताको भिक्षा िर्दान गने लक्ष्य हो।यो हामी सबैको  िपाईंको सांग गररएको ितिज्ञा हो, र यो हाम्रो तनणाय भलने क्रममा अग्रणी
रहन्छ।

यो व्यस्ट्क्िगि-पढाइ गाइड, प्रवद्यार्थी र पररवारलाई जानकारी र सांसाधनहरू िर्दान गना को लागी र व्यस्ट्क्िगि भिक्षण सांक्रमणमा
पररविान गना सस्ट्जलो बनाउन योजना गररएको हो।हामीलाई र्थाहा छ पररस्ट्स्र्थति किी चााँडो पररविान हुन सक्र्दछ,मोनरो काउन्टी

स्वास््य अधधकारीहरूको मागार्दिान र समर्थानको सार्थ स्ट्जलला तछटो ितिफक्रया गना ियार छ।
िपाईंको तनरन्िर समर्थान, धैया र लचकिाको लाधग धन्यबार्द। म हाम्रा प्रवद्यार्थीहरूलाई िेट्न
एकर्दम उत्साहहि छु। हामी यहााँ िपाईलाई सहयोग पुर्याउन र हाम्रो प्रवद्वानहरू सफल हुनको लाधग
आवश्यक सामग्रीहरू र समर्थानहरू सुतनस्ट्श्चि गना र हाम्रो स्ट्जलला अब साँगै अगाडड सानुा िैयार छौं।

र्पतइको आदरणीय, 

Lesli Myers-Small, Ed.D. 

Superintendent of Schools 



सकु्नहन्छ।र्ी परीक्षणिरू २०% वत ३०% सांघतर को लतफग “गणनत”  

हन, पररणतमिरू र्पतइाँको सू्कल नसालतई एक िप्तत फभत्र प्रदतन गना 

आवश्यक छ।यफद र्पतइाँको मनसतय अिसतइट जताँच गने िो भने, 

कृपयत सू्कललतई सूचीर् गनुािोस् र र्पतइाँको बच्चतको पररक्षण हने 

बेलतमत सूफचर् गनुािोस्। कृपयत फवद्यतर्थीिरूको सू्कलमत परीक्षणको 

लतफग फर्नीिरूको सू्कल पुन: खोल्ने फवशेष योजनतिरू िेनुािोस्।  

बस सवारी 

यतर्तयतर्कत लतफग नयताँ सुरक्षत सतवधतनीिरू छन्। फवद्यतर्थी र सू्कल 

स्टतिले सू्कल बसिरूमत िरपन्धख स्वीकतया अनुितरमत मतस्क लगतउनु 

पछा  र प्रवेश गदता, बतफिर फनस्कदत, र बस्दत सतमतफजक दूरी कतयम 

रतख्नु पछा ।छ फिट टतित बस्न र बस स्टपमत अनुितरमत मतस्क 

लगतउन पफन नफबसानुिोस्। बसमत यततु्रिरूको सांख्यत सीफमर् छ, र 

फवद्यतर्थीिरू समतन घरबतट नभए प्रफर् सीटमत एक फवद्यतर्थी बसु्न 

पदछा । 

प्रते्यक बस रनको फबचमत बसिरु सित र कीटतणुमुि हन्छन्। 

सू्कलमा आइपुग्दा  

प्रते्यक फबितन फवद्यतर्थीिरू सू्कल आइपुग्दत, उनीिरूको र्तपक्रम यत 

र् ह्यतन्डिेल्ड र्थमतामीटर वत र्तपक्रमस्क्रीफनांग उपकरणको सतर्थ 

फलइनेछ। कुनै पफन कोफभड-१९ लक्षणिरूको सतर्थ आउने 

फवद्यतर्थीिरूलतई र्ोफकएको कोठतमत जतनु आवश्यक पदाछ, जिताँ 

उनीिरूलतई वयस्कद्वतरत पयावेक्षण गररन्छ र अन्य फवद्यतर्थीिरूबतट 

टतित रतन्धखन्छन्। यो पफन लतगू हन्छ यफद फवद्यतर्थीिरूले सू्कलको 

फदनमत कुनै लक्षणिरू फवकतस गदाछन्। सु्कल नसाले अफभभतवक र 

अफभभतवकलतई सम्पका  गदाछ, त्यस पफछ फवद्यतर्थीिरूलतई घर 

जतनको लतफग उठतउन सफकन्छ। 

कृपयत फनफिर् गनुािोस् फक र्पतईांको बच्चतको आपर्कतलीन सम्पका

जतनकतरी सू्कल सेके्रटरीमत अप-टु-डेट छ 

र जो कोिीलतई समतवेश गदाछ जो 

सू्कलको फदनमत यफद आवश्यक भएमत 

र्पतईांको बच्चतलतई उठतउन सक्षम छ। 

दिनभरर सुरदक्षत रहनु 
जब फवद्यतर्थीिरू सू्कल भवनिरूमत 

हन्छन्, फदन फभन्न मिसुस हन्छ र देन्धखन्छ। 

अनुहार कभररिंगहरू (मास्क) फवद्यतर्थीिरूले बस र सू्कल 

मतस्कको सतर्थ प्रवेश गनुा पछा । अनुितर कभररांगिरू जसले मुख 

र नतकलतई ितक्छ र्पतईांको जीवतणुलतई अन्य मतफनसिरूलतई 

िैफलनबतट रोक्न मद्दर् गदाछ। जे िोस् र्पतई फबरतमी मिसुस 

गनुाहन्न, र्पतईसांग अझै भतईरस हन सक्छ।यसै कतरण सबैले 

मतस्क वत अन्य स्वीकृर् व्यन्धिगर् सुरक्षत उपकरण (पीपीई) 

लगतउनु अत्यन्त मित्त्वपूणा छ।  

नतश्तत र खतजत खतन बतिेक जब मतस्क बे्रक फदइन्छ, अनुितर  

िर समय ितफकएको आशत गररन्छ। बे्रकको समयमत फशक्षकको 

फनदेशनिरू पतलनत गनुा मित्त्वपूणा छ।फवद्यतर्थीिरूले जब ६ 

फिट सतमतफजक दूरी कतयम गना सकै्दन, अनुितर कभररांगिरू 

(मतस्क) लगतउन आवश्यक पदाछ।अनुितर कभररांगिरू सबै 

सतझत थर्थतनिरूमत, जसै्त िलवेिरू, बसिरू, र 

फवश्रतमगृििरूमत पफन आवश्यक हन्छ। यफद फवद्यतर्थी एक 

अनुितर कभररांग (मतस्क) फबनत सू्कल आए, एक फडस्पोजेबल 

मतस्क प्रदतन गररनेछ 

सामादजक िुरी सतमतफजक दूरी भनेको अरू मतफनसबतट 

कन्धिमत छ फिट  सम्भव भए टतित रिनु िो । केफि 

गफर्फवफधिरू, जसै्त PE र गतयन, को लतगी बतह्र िुट को 

सतमतफजक दूरी रतख्नु पछा । सुरक्षत वत कोर गफर्फवफधलतई कम 

दूरीको आवश्यक पदैन, वत व्यन्धििरू एकै पररवतरकत भएसम्म, 

अरु बेलत सतमतफजक दूरी सबै समयमत कतयम रतन्धखन्छ। 

फवद्यतर्थीिरू कक्षतमत उनीिरूको र्ोफकएको सीट वत के्षत्रमत बसु्न 

पछा । 

अरू किताँ र्पतईले सतमतफजक दूरी गनुापछा ? 

सू्कल बसमत 

• सू्कल बसको प्रफर्क्षत गदता र्पतईां र अरु फबच ठतउाँ

रतख्नुिोस्।

• बसमत आिैसाँग बसु्निोस्, वत र्पतईांको पररवतरको कसैको

सतर्थ अगतफड बि्नुिोस।

सतझत थर्थतनिरूमत 

• र्पतई र अन्य बीचमत िलवे, मुख्य कतयतालय, फवश्रतम

कक्षिरू, व्यतयतमशतलत, र क्यतिेटेररयतमत ठतउाँ रतख्नुिोस्।

र्पतइाँ छ फिट टतित रिन मद्दर्को लतफग भुई अांकिरूको 

लतफग खोजु्निोस्। 

• लतइनमत पखा ाँदत छ फिट टतित रतख्नुिोस्।



हात धुने र ह्यान्ड सेदनटाइजर प्रयोग आिैं लतई र अरूलतई 

सुरफक्षर् रतखे्न उत्तम 

उपतयिरूमधे्य एक 

र्पतईांको ितर् धुनु िो। 

र्पतईांले ितम्रत सबै 

सू्कलिरूमत ितर् स्वच्छर्त 

से्टशनिरू देख्नुहनेछ, 

सांकेर्िरूले र्पतईांलतई 

आफ्नत ितर्िरू सतबुन र 

पतनीले कन्धिमत २० 

सेकेन्डको लतफग फनयफमर्  

रूपमत धुन सम्झतउाँछन्। 

यफद सतबुन र पतनी उपलब्ध 

छैन भने, ितर् सेफनटतइजर प्रदतन गररनेछ।  

सू्कलमा खाना खतनत समयिरू पफछल्लत वषािरू भन्दत अफल 

िरक देन्धखन सक्छ, र्र सबै सू्कलिरू फबितनको र फदउाँसोको 

खतजत सेवत प्रदतन गदाछन्। 

कतिेटेररयतिरू खतनेकुरतको बखर् फवद्यतर्थीिरू बीचको सतमतफजक 

दूरीकत लतफग सेट अप गररन्छ। छ फिट थर्थतन उपलब्ध छ, वत एक 

शतरीररक अवरोध थर्थतनमत भए अनुितर कभररांग खतन र फपउन को 

लतगी िटतउन सफकन्छ। खतनत वैकन्धल्पक के्षत्रिरूमत, जसै्त 

कक्षतकोठतमत, वत स्तन्धम्भर् भोजन अवफधको समयमत प्रसु्तर् गना 

सफकन्छ। यसले ितमीलतई फवद्यतर्थीिरूको फबच सित र सित गने 

सुफनफिर् गना अनुमफर् फदन्छ। खतनत खतनु भन्दत पफिले र पछतफड ितर् 

धुने कतम हनेछ। कृपयत सू्कलमत खतनत खतने र उनीिरूको 

सेटअपको बतरेमत फवशेष जतनकतरीको लतफग र्पतईांको बच्चतको सू्कल 

पुन: खोल्ने योजनतलतई सन्दभा गनुािोस्।  

सू्कल भवनहरू सफा र कीटाणुशोधन सितई र कीटतणुशोधन 

दैफनक र अफधक प्रतय: अफधक प्रयोग हने ठतउाँमत प्रयोग गररन्छ। 

गिन पूणा कीटतणुशोधन िरेक िप्तत बुधवतर र शुक्रवतरमत दुई पटक 

हनेछ।  

यदि दवद्यार्थी वा स्टाफ सिस्य कोदभड-१९ लक्षणको सार्थ 

सू्कलमा दबरामी हुन्छ भए के हुन्छ? स्टति सदस्यलतई रु्रुन्त 

घर जतन र उनीिरूको फचफकत्सकको सतर्थ अनुसरण गना आग्रि 

गररनेछ। कुनै फवद्यतर्थी जो  कोफभड जस्तो लक्षणिरूसाँग फबरतमी 

हन्छन् उनीिरूको सू्कल नसाले जताँच गनेछ र उनीिरूलतई 

अफवभतवकले नलगे सम्म अरु भन्दत अलग रिनेछ।कुनै फवद्यतर्थी 

वत स्टति सदस्य जसलतई कोफभड-१९ लक्षणिरू छन्, 

उनीिरूलतईपरीक्षण गनाकत लतफग प्रोत्सतफिर् गररनेछ र उनी 

िरूले फचफकत्सत नदेखेसम्म र वैकन्धल्पक फनदतनको सांके र् गने 

नोट वत उनीिरूसाँग नकतरतत्मक कोफभड-१९ परीक्षणको प्रमतण 

नभएसम्म घरमै बसु्न पछा । 

के हुन्छ यदि दवद्यार्थी वा स्टाफ सिस्यले कोदभड-१९ का 

लादग सकारात्मक परीक्षण गछछ न् र उनीहरू हालसालै 

स्कू लमा आएका छन् ? 

यफद एक कमाचतरी सदस्य , फवद्यतथर्ी, वत आगन्तुक कोफभड१९ 

कत लतफग सकतरतत्मक परीक् षण गदाछ, फजल्लतले र्ुरून्त 

स्वतस्थ्य  को मनरो कतउन्टी फवभतगलतई सूफचर् गनेछ। 

फजल्लतले स्वतस्थ्य  सेवतको मोनरो कतउन्टी फवभतगलतई सबै 

सम्पका टि फेस ्ग पर्यतिसरूमत फवद्यतथर्ी र कमाचतरी 

उपन्धथथर्फर् र थथर्तन जतनकतरी, फवद्यतथर्ीको तर्फलकत, र 

आगन्तुक लिगरू आपूफर्ा गनेछ। 

के त्यो कक् षतकोठतको अन् य सबैलतई १० फदनसम्म  अलग्गै 

रतख्न  आवश्यक पदाछ? 

त्यो व्यन्धि बीचको सम्पका कफत्तको नफजक भएकोमत फनभार 

हन्छ। नफजकको सम्पका , एक मतस्क  फबनत पन् धर ्फमनेट 

भन्दत लतमो समयको लतगी कसैबतट छ फिट भन्दत कम 

िरेको रूप मत पररभतफषर् छ। मनरो कतउन्टी स्वतस्थ्य  फवभतग 

सम्पका टि फेसाग साचतलन गरर व्यन्धि क्वतरने्धन्टन वत अलग 

गना आवश्यक छ फक छै न फनधताररर् गदाछ। 

दजल्लाको पुनः खोल्ने योजनाको बारमेा अदधक 

जानकारीको लादग, कृ पया यस वेबसाइटमा हेनुछ होला: 

www.RCSDK12.org/reopens. 

१२/०९/२०२० (दमदत ) को रूपमा अद्यावदधक गररयो।

कुनै आगनु्तकहरूलाई 

अनुमदत छैन 

सबैलाई सुरदक्षत राखे्न  

प्रयासमा, यस समयमा  

आगनु्तकहरूलाई अनुमदत 

दिइने छैन। 

हामी तपाईको समझिारीको 

किर गछौं। 
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