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ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਜ)ਚ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ  
ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇਖ।ੋ 

 
Ginkgo ਦਾ ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ (“Concentric”), Ginkgo Bioworks, Inc.ਵਲ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ< ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ< ਲਈ , “ਪੂਲ ਕੀਤੀ 

ਟੈਸਿਟੰਗ<” ਜ< “ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ<” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਜ<ਚ ਲਈ ਪDੋਗਰਾਮ ਚਲਾEਦੀ ਹੈ (“ਪDੋਗਰਾਮ”)। ਿਕਸੇ ਪDੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ< ਨੰੂ FDA ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼< ਮੁਤਾਬਕ ਪDਮਾਿਣਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ< ਪDੋਗਰਾਮ 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਵਖਾEਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਸਟ ਇਹ ਨਹL ਿਵਖਾEਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ ਿਵਖਾEਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਜ< 

ਨਹL। ਿਕਸੇ ਪDੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ FDA ਵੱਲ, ਅਿਧਿਕDਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੈਿਪਡ (ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ) ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ 

ਅਤੇ PCR/ਮਾਿਲਿਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਿਕਸੇ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੜ=ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 
ਸਾਲ ਤ, ਘੱਟ (“ਨਾਬਾਲਗ”) ਹੈ ਤ< ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ, ਪਿਹਲ< ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ< ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੜUਨਾ 

ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵF ਇਹ ਹਨ:

● ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ< ਵ<ਗ ਇਸ ਪDੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਜ< ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ ਦੋਨV  FDA ਵੱਲ, ਮਨਜ਼ਰੂ-ਸ਼ੁਦਾ ਨਹL 

ਹਨ। (ਨV ਟ: FDA ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ< ਿਵੱਚ “ਮਨਜ਼ਰੂ-ਸ਼ੁਦਾ” ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ FDA ਵੱਲ, ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ 

ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹL ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।) 
 

● ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਪੂਲ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹL ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ 

ਨਤੀਜਾ ਆEਦਾ ਹੈ ਤ< ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ&ਬਰ< ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

● ਜੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆEਦਾ ਹੈ ਤ< ਿਵਕਤੀਗਤ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ< ਦੀ ਵਰਤ, “ਫਾਲੋ-ਅਪ ਟੈਸਟ<” ਵਜ, ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ< ਦੀ ਵਰਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਟੈਸਟ< ਵਜ, ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪDੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜ< ਸੰਸਥਾ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਦ, ਅਤੇ ਿਕਵW ਹੋਵੇਗੀ। 
 

● ਿਕEਿਕ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

● ਤੁਸL ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮW ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

● ਨਮੂਨY  ਲੈਣ ਸਮW ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ< ਿਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ= ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। 

 
ਪੂਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵੱਚ “ਤੁਸL” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਪDੋਗਰਾਮ 

ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੇਵਾਵ< ਪDਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (“ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ”)। ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸJ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਿਕ ਤੁਸJ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਜF ਹੇਠF ਦੱਸੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲN  ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਵਾਜਬ 
ਿਨਗਰਾਨ ਜF ਕਾਨੰੂਨਨ ਅਿਧਕਾਰ-ਪ&ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਅਤੇ: 
 
A. ਤੁਸL ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜ< ਸਕੂਲ ਵੱਲ, ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ Zਪਰ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ/ਜ< ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨA ਦਾਿਨਕ 

ਟੈਸਟ (ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ< ਅਤੇ PCR/ਮਾਿਲਿਕਊਲਰ ਟੈਸਟ< ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨ< ਟੈਸਟ< ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸL ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨY  ਗੈਰ-ਚੀਰਾ-ਫਾੜੀ ਵਾਲੀ ਿਕਸਮ ਦੇ, ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਫਿਹਏ ਜ< ਲਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨY  ਦੀ ਿਕਸਮ 

ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਸਮW ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ< ਿਵੱਚ ਫਿਹਏ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਥੋੜUਾ ਿਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 

ਹੈ।  

B. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ< ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਫੂਡ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਮਿਨਸਟDੇਸ਼ਨ (FDA) ਵੱਲ, ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜ< ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਨਹL ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ FDA ਵੱਲ, ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਜ< ਅਿਧਕDਤ ਟੈਸਟ ਨਹL ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨA ਦਾਿਨਕ 

ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਵੱਲ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨA ਦਾਿਨਕ ਟੈਸਟ< ਨੰੂ FDA ਵੱਲ, ਐਮਰਜ&ਸੀ ਦੇ ਸਮW ਵਰਤ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

C. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਲ ਦੇ ਹਰ ਮ&ਬਰ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹL ਿਦੱਤੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ<ਝਾ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜ< ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

D. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨA ਦਾਿਨਕ PCR ਜ< ਮਾਿਲਿਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

E. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਵ<ਗ ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਜ< ਗਲਤ ਨA ਗੇਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਲ 

ਕੀਤੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

F. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਨਾ ਤ< ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜ< ਸੰਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਪDੋਵਾਈਡਰ ਵਜ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੈਸਿਟੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥ< ਨਹL ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਥ, 

ਤਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ< ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨ< ਲਈ ਲੋੜLਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸL 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਨਹL ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਦੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਜ< ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ, ਿਮਲੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋਗੇ। 

G. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸL ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮW ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪDਗਟਾਵੇ ਲਈ ਤੁਸL ਪਿਹਲ< ਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ 

ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ< ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

H. ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਪੱਖ< ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵW ਵਾਇਰਲ ਿਮਊਟੇਸ਼ਨ< ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸL 
ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼< ਲਈ ਤੁਸL ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਰਸ< 

ਨੰੂ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 
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ਤੁਸL, ਿਜਸਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੇਠ< ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸL ਪDੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ Zਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਕੱਠY  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪDੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ< ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੜU ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸL ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ< ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ< ਅਤੇ ਿਨਯਮ, ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਦੀ ਿਨਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨਸ&ਟਿਰਕ ਟੈਸਿਟੰਗ 
ਲਈ ਪDਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਇਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.concentricbyginkgo.com/consent. ਤੁਸL ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪDੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ (ਜ< ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ) ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। 

 

 
ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨ<: _____________________________________ 
 
 
 

ਜੇ ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜN ਹੈ  
 
 
ਨC (ਸਾਫ ਅੱਖਰC ਿਵੱਚ):    
 
ਦਸਤਖਤ: _______________________________________________ 
 
ਤਾਰੀਖ:  ________________ 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਿਕਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਹੈ: 

 
 
ਬਾਲਗ ਦਾ ਨC (ਸਾਫ ਅੱਖਰC ਿਵੱਚ):    
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨC (ਸਾਫ ਅੱਖਰC ਿਵੱਚ):   
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ ਦ ੇਦਸਤਖਤ:    
 
ਤਾਰੀਖ: ______________ 
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ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਸਕੂਲ ਜ< ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨ<: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ< / ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਨ<:
____________________________________________________________________________________________ 

ਪਿਹਲਾ (First)    ਅੰਤਮ (Last) 
 
 
 
ਸਰਪDਸਤ ਦਾ ਨ< (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ): ________________________________________________________________________ 

ਪਿਹਲਾ (First)    ਅੰਤਮ (Last) 
 
 
ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ / ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਹੀਨਾ ਿਦਨ ਸਾਲ)    ਫੋਨ ਨੰਬਰ (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ, P.O. ਬਾੱਕਸ        ਅਪਾਰਟਮ&ਟ, ਸੁਇਟ, ਯੂਿਨਟ, ਿਬਲਿਡੰਗ, ਮੰਿਜ਼ਲ 
(Street Address, P.O. Box)        (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
ਸ਼ਿਹਰ       ਸਟੇਟ   ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
(City)       (State)   (ZIP Code) 
 
 
ਹੇਠ$ ਿਦੱਿਤਆਂ ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ0 ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ$ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 
ਿਲੰਗ:  ਔਰਤ  ਮਰਦ  ਹੋਰ  ਦੱਸਣਾ ਨਹL ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ  
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 
 
 
 
ਨਸਲੀ ਮੂਲ:  ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜ< ਲੈਿਟਨV  ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜ< ਲੈਿਟਨV  ਨਹL  ਹੋਰ  ਜਵਾਬ ਨਹL ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino)  (Other)  (Prefer not to say) 
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ਬੰਸ:  ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜ< ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ  ਏਿਸ਼ਆਈ   ਕਾਲਾ ਜ< ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਨ 
(Race)  (American Indian or Alaska Native)   (Asian)   (Black or African American) 
 

 

ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜ< ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਆਈਲ&ਡਰ  ਗੋਰਾ   ਦੋ ਜ< ਵੱਧ ਬੰਸ 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)   (White)   (Two or more races) 

 
 

ਹੋਰ      ਜਵਾਬ ਨਹL ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ 
(Other)      (Prefer not to answer) 

 


