
SELF DECLARATION cum PERMISSION FORM 
 

To 

The Principal 

DAV Public School 

Samana 

 

Respected Sir/Madam, 

 

With due respect I state that I am willing to send my ward, Name 

_________  Admn. No. ________Class ______ Section_______ to 

attend classes in the school campus.  My ward will observe/follow all the 

directions issued by the Government/School authorities to reduce the risk 

of Covid -19 & I hereby declare that :- 

1. He/She will follow the physical distancing of at least 6ft.(2 mtrs) 

2. He/She will cover the face with mask at all times in the school. 

3. He/She will carry alcohol based sanitizer with him/her at all times. 

4. He/She will carry his/her own water bottle. 

5. He/She will not bring any eatables in the school. 

6. It will be my responsibility to pick and drop my ward to school. 

Thanks. 

 

_______________________       _______________________ 

Signature of                   Signature of 

the Parent            the student 

Date:_______________ 

 

Residential Address 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Contact No.____________________ 

 



ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 

 
ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ  

ਵਰਿੰ ਸੀਲ ਸਾਵਿਫ, 
   ਡੀ ਏ ਵੀ ਫਵਲਕ ਸਕੂਲ,  

ਸਭਾਣਾ,  
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨ ਜੀ,  

ਭੈਂ ਇਿ ਵਫਆਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ  ਵਕ ਭੈਂ ਆਣੇ ਸ ੁੱ ਤਰ/ਸ ੁੱ ਤਰੀ ਵਜਸਦਾ  ਨਾਂ  ___________________, 

ਐਡਭੀਸ਼੍ਨ ਨਿੰ  ________ ਿੈ ਅਤੇ  _____ ਜਭਾਤ ਵਵੁੱ ਚ ੜ੍ਹਦਾ/ ੜ੍ਹਦੀ ਿੈ I ਭੈਂ ਆਣੇ ਸ ੁੱ ਤਰ/ਸ ੁੱ ਤਰੀ      

ਨੂਿੰ   ਸਕੂਲ ਬੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵਤਆਰ  ਿਾਂ I  ਭੇਰਾ ਸ ੁੱ ਤਰ/ਸ ੁੱ ਤਰੀ  ਕਵਵਡ  -19 ਦੇ ਜਖਭ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਿੰਨ-ਵਫਿੰ ਨ ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਇਿ ਵੀ ਵਫਆਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਵਕ : 

1. ਉਿ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ 6 ਪ ੁੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ  (2 ਭੀਟਰ) I 

2. ਉਿ ਸਕੂਲ ਵਵੁੱ ਚ ਿਰ ਸਭੇਂ ਵਚਿਰੇ ਨੂਿੰ  ਭਾਸਕ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱ ਖੇਗਾ/ਰੁੱ ਖੇਗੀ I 

3. ਉਿ ਿਰ ਸਭੇਂ ਆਣੇ ਨਾਲ ਅਲਕਿਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੁੱ ਖੇਗਾ/ਰੁੱ ਖੇਗੀ I 

4. ਉਿ ਾਣੀ ਦੀ ਫਤਲ ਆਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ/ਆਵੇਗੀ  I 

5. ਉਿ ਕਈ ਖਾਣ-ੀਣ ਦਾ ਸਭਾਨ ਸਕੂਲ ਵਵੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ/ਆਵੇਗੀ I 

6. ਆਣੇ ਸ ੁੱ ਤਰ/ਸ ੁੱ ਤਰੀ  ਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਵਵੁੱ ਚ ਛੁੱ ਡਣ  ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ਼ਿੰ ਭੇਵਾਰੀ ਭੇਰੀ ਖ ੁੱ ਦ ਦੀ ਿਵੇਗੀ I 

ਧਿੰਨਵਾਦ ਸਵਿਤ I  
 
_______________________       _______________________ 
ਭਾਤਾ ਅਤੇ ਵਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ       ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
ਵਭਤੀ: _______________ 

 
ਵਰਿਾਇਸ਼੍ੀ ਤਾ : _________________________________________ 
  _________________________________________  
ਪਨ ਨਿੰ :   _________________________________________  
 


