
               
વૈકલ્પિક કVવીડ -19 િોલ્િડ ટેલ્્ટિંગ (લ્વદ્યાર્થી િેર ેંટ / વાિી દ્વારા િરૂ્ણ કરવા) માટે લ્વદ્યાર્થી સમૂહન િં ફોમણ 

તમને પુલ કરલેા પરીક્ષણ પરરણામોની જાણ કરવામાાં આવશ ેનહી ાં, પરાંતુ તમને ફોન અથવા ઇમેઇલ દ્વારા પરીક્ષણના વ્યરિગત પરરણામો રવશે સૂરિત 

કરવામાાં આવશે. 

માતાલ્િતા / વાિી 

નામ ને છાિો: 

 

િેર ેંટ / ગાલ્ડણયન સેિ / મોબાઇિ 
#: 

 ઈ - મેઈિ 

સરનામ િં: 

 

બાળ / વિદ્યાર્થી નામ ને છાપો:  
 

શાળા:  

જન્મ તારીખ (એમએમ / ડીડી / 

વાયવાયવાય): 

 ગ્રેડ:  

શ િં િાછિા 90 લ્િવસોમાિં ઉિર 

જર્ાવેિ લ્વદ્યાર્થીને COVID-19 

હોવાન િં લ્નિાન ર્થય િં છે? 

      હા, મારા લ્વદ્યાર્થીએ છેપિા 90 લ્િવસમાિં COVID-19 માટે સકારાત્મક િરીક્ષર્ કય ું છે. 

જો હા, છેલ્લા સકારાત્મક COVID-19 પરીક્ષણની સૂચિની તારીખ: ______________________ 
 

       ના, મારા લ્વદ્યાર્થીએ છેપિા 90 લ્િવસમાિં COVID-19 માટે સકારાત્મક િરીક્ષર્ કય ું નર્થી. 

સિંમલ્ત 
આ ફોર્મ ભરીને સબચર્ટ કરીને, હ ું  પ ચિ આપ ું છ ું  કે સુંર્ચત આપવા ર્ાટે હ ું  યોગ્ય ચપત,ૃ વાલી અથવા કાનૂની રીત ેઅચિકૃત વ્યચિ છ ું  અને હ ું  તેની ખાતરી કરું  છ ું : 

School હ ું  શાળાના સર્યગાળા દરચર્યાન ર્ારા બાળક પર સાપ્તાચહક પૂલ COVID-19 કસોટીના સુંગ્રહ અને પરીક્ષણને અચિકૃત કરું  છ ું , ઉપરાુંત, ર્ારા ચવદ્યાથી 

પરના કોઈપણ આવશ્યક વ્યચિગત ડાયગ્નોચટટક ફોલોઅપ પરીક્ષણો ઉપરાુંત (એબોટ ચબનાક્સનો ઝડપી એચટટજને પરીક્ષણો અને પીસીઆર / ર્ોલેક્ય લર 

પરીક્ષણો સચહત). હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે બિા નર્ૂના પ્રકારો આક્રર્ક, ટૂુંકા અન નાચસક ટવેબ હશે. 

• હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે પૂલ પરીક્ષણ પૂલના દરકે સભ્ય ર્ાટે વ્યચિગત પચરણાર્ો આપત ું નથી, અને પ લ પરીક્ષણર્ાું ર્ારા ચવદ્યાથીના વ્યચિગત પચરણાર્ોનાું 

પચરણાર્ો ર્ારી સાથે શેર કરી શકાતા નથી. તેર્ છતાું, હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે પૂલ પરીક્ષણને ટર ે ચકુંગ કરવાર્ાું અને ફોલોઅપ પરીક્ષણની જરૂચરયાતવાળા વ્યચિઓને 

ઓળખવાર્ાું સહાય ર્ાટે ર્ારા ચવદ્યાથીની વ્યચિગત આરોગ્ય ર્ાચહતી પરીક્ષણ પ્રદાતાના તકનીકી પ્લેટફોર્મર્ાું દાખલ થઈ શકે છે. 

• હ ું  સર્જી ગયો છ ું  કે ર્ારો ચવદ્યાથી પર એબોટની ચબનાક્સટય એડ ઝડપી એચટટજને પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીન ેકરવાર્ાું આવતી COVID-19 ર્ાટેની કોઈપણ 

વ્યચિગત ડાયગ્નોચટટક “ફોલોઅપ” પરીક્ષાન ું પચરણાર્ ચવશ ેર્ને જાણ કરવાર્ાું આવશે. 

• હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે પૂલ અથવા વ્યચિગત પરીક્ષણો ર્ાટે ખોટા સકારાત્મક અથવા ખોટા નકારાત્મક COVID-19 પરીક્ષણ પચરણાર્ની સુંભાવના છે. ખોટી 

નકારાત્મકની સુંભાવનાને જોતાું, હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે ર્ારા ચવદ્યાથીએ ર્ાટક પહેરીને અને સાર્ાચજક અુંતર સચહતના તર્ાર્ COVID-19 સલાર્તી ર્ાગમદશમનન ું પાલન 

કરવ ું જોઈએ, અને ચવદ્યાથીએ COVID- ના લક્ષણો ચવકચસત કર ેછે તે ઘટનાર્ાું એકલતા અને પરીક્ષણ ર્ાટે શાળા પ્રોટોકોલન ું પાલન કરવ ું જોઈએ. 19. 

• હ ું  સર્જ ું  છ ું  કે પ લ પરીક્ષણન ું સુંિાલન કરનારા અને અન વતી પરીક્ષણન ું સુંિાલન કરનારા કર્મિારીઓએ સલાર્ત અને યોગ્ય પરીક્ષણ વહીવટ ચવશે તાલીર્ 

લીિી છે. હ ું  સુંર્ત છ ું  કે પૂલ પરીક્ષણ કાયમક્રર્ર્ાું ભાગ લેવાથી થતા અકટર્ાત અથવા ઇજાઓ ર્ાટે ન તો પરીક્ષણના પ્રશુંસક કે ર્ોનોર્ોય પ્રાદેચશક શાળા ચજલ્લા, 

ન તો તેના કોઈ ટરટટીઓ, અચિકારીઓ, કર્મિારીઓ અથવા સુંટથા પ્રાયોજકો જવાબદાર છે. 

• હુાં  સમજુાં  છુાં  કે જો અસ્વસ્થ લાગણી થાય તો માર ેરવદ્યાથીએ ઘર ેરહેવુાં જ જોઇએ. હુાં  સ્વીકારાં  છુાં  કે સકારાત્મક વ્યરિગત પરીક્ષણ પરરણામ એ એક સાંકેત છે કે 

મારા બાળકને, શાળાએથી ઘર ેજવુાં જોઈએ, સ્વ-અલગ થવુાં જોઈએ, અને માસ્ક અથવા િહેરો પહેરવાનુાં િાલુ રાખવુાં જોઈએ જથેી અન્યને િેપ ન આવ ેતે માટેના 

પ્રયત્નો કરવામાાં આવ.ે  

• હુાં  સમજુાં  છુાં  કે સ્કૂલ રસસ્ટમ મારા બાળકના તબીબી પ્રદાતા તરીકે કામ કરી રહી નથી, આ પરીક્ષણ મારા બાળકના તબીબી પ્રદાતા દ્વારા કરવામાાં આવતી 

સારવારને બદલશે નહીાં, અને હુાં  મારા બાળકના પરીક્ષણ પરરણામોની બાબતે યોગ્ય પગલાાં લેવાની સાંપૂણણ અને સાંપૂણણ જવાબદારી માનુાં છુાં . હુાં  સાંમત છુાં  કે જો 

મારા પ્રશ્નો અથવા રિાંતા હોય, અથવા જો તેમની રસ્થરત વધ ુવણસી જાય તો હુાં  મારા બાળકના તબીબી પ્રદાતા પાસેથી તબીબી સલાહ, સાંભાળ અને સારવાર 

મેળવીશ. હુાં  સમજુાં  છુાં  કે મારો રવદ્યાથી તેમના આરોગ્યસાંભાળ પ્રદાતા પાસેથી જ ેસાંભાળ લ ેછે તેના માટે હુાં  આરથણક રીત ેજવાબદાર છુાં .  

• હુાં  સમજુાં  છુાં  કે અનુવતી પરીક્ષણ સુરરક્ષત આરોગ્ય મારહતી (પીએિઆઈ) અને રવદ્યાથીની અન્ય વ્યરિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી મારહતી બનાવશે. 45 

સીએફઆર 164.524 (સી) (3) ને અનુસરીને, હુાં  પરીક્ષણ કાંપનીને મારા બાળકની શાળા, જાહેર આરોગ્ય રવભાગ, પ્રારાંરભક અને માધ્યરમક રશક્ષણ રવભાગ, અને 

પરીક્ષણ પ્રદાતામાાં આવા પીએિઆઇ ટર ાન્સરમટ કરવા માટે અરધકૃત અને રનદેરશત કરાં  છુાં . હુાં  આગળ સમજુાં  છુાં  કે એિ.આઈ.પી.એ. હેઠળ અરધકૃત 

પી.એિ.આઈ. એિ.આઈ.પી.એ. હેઠળ અરધકૃત આરોગ્ય અને માનવ સેવાની કાયણકારી કિેરી અને અન્ય કોઈ પક્ષને જાહેર કરવામાાં આવી શકે છે.  

• હુાં  સમજુાં  છુાં  કે મારા રવદ્યાથી માટે આ COVID-19 પરીક્ષણોને અરધકૃત કરવુાં એ વૈકરપપક છે અને હુાં  આ અરધકૃરત આપવાનો ઇનકાર કરી શકુાં  છુાં , તે રકસ્સામાાં, 

મારા રવદ્યાથીની પરીક્ષણ કરવામાાં આવશ ેનહીાં.  

• હુાં  સમજુાં  છુાં  કે હુાં  મારાં  ધ્યાન બદલી શકુાં  છુાં  અને કોઈપણ સમય ેઆ પરવાનગીને રદ કરી શકુાં  છુાં , પરાંતુ તે કેન્સલ ફિ આગળ જોવાનુાં છે, અને જ ેમારહતીને મેં 

પહેલાથી જ છૂટવાની માંજૂરી આપી છે તેની અસર કરશે નહીાં. COVID-19 પરીક્ષણ માટે આ પરવાનગીને રદ કરવા માટે, માર ેટોની લાંડન (508) 945-5123 અથવા 

alondon@monomoy.edu પર સાંપકણ  કરવો જરૂરી છે. મને, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરલેા, પરીક્ષણ હેતુ, કાયણવાહી, શક્ય ફાયદા અને જોખમો રવશે મારહતગાર કરવામાાં 

આવ્યા છે, અને મને આ જાણકાર સાંમરતની એક નકલ મળી છે. હસ્તાક્ષર કરતાાં પહેલાાં મને પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપવામાાં આવી છે, અને મને કહેવામાાં આવ્યુાં છે 

કે હુાં  કોઈપણ સમય ેવધારાના પ્રશ્નો પૂછી શકુાં  છુાં . હુાં  મારા બાળક માટે COVID-19 માટે આ પરીક્ષણને સ્વેચ્છાએ સાંમત છુાં . 

માતાલ્િતા / વાિીની સહી: 
 

 
 

તારીખ:  

કૃપા કરી તર્ારા બાળકની શાળાર્ાું સહી કરલેા ફોર્મ અથવા aloni@monomoy.edu પર ટોની લુંડનને ઇર્ેઇલ કરો. 
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