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Assumption of Risk and Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-19  

The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a worldwide pandemic by the World Health Organization. 
COVID-19 is extremely contagious and is believed to spread mainly from person-to-person contact. As a result, 
the Cambodian Government, the Ministry of Health (MoH) and the Ministry of Education, Youth and Sport 
(MoEYS), in line with the World Health Organization (WHO) and the US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), recommend physical distancing and have, in many locations, prohibited the gathering of large 
groups of people. 

East-West International School (EWIS) has put in place protective measures to reduce the risk of spreading 
COVID-19 in line with guidance from the MoEYS and will follow all Cambodian Laws and directives from the MoH 
and the MoEYS. These guidelines and directives are available to you and are included in our plan, entitled 
Reopening Safely in Coordination with the Ministry of Education, Youth and Sport August 2020 

However, EWIS cannot guarantee that you or your child(ren) will not become infected with COVID-19.  

The Agreement 

By signing this agreement, I acknowledge the contagious nature of COVID-19. On behalf of myself and our 
child(ren), I and my spouse/co-parent of child(ren) voluntarily assume the risk that any member of my family, may 
be exposed to or infected by COVID-19 as a result of attending activities on EWIS campus and that such exposure 
or infection may result in personal injury, illness, permanent disability, and death. 

I understand that the risk of becoming exposed to or infected by COVID-19 while on EWIS campuses may result 
from the actions, omissions, or negligence of myself and others, including, but not limited to, EWIS employees, 
agents and representatives, volunteers, program participants and their families and/or any other individual who 
may be present upon school property or in attendance at any school activity.  

I voluntarily agree to assume, on behalf of myself, my child(ren), and my spouse/co-parent of child(ren) all risks and 
accept whole responsibility for any possible illness and associated losses (including, but not limited to, medical 
expenses, personal injury, disability, and death) my child(ren), myself and any member of my family may experience 
or incur in connection with my child(ren)’s attendance at activities or participation in EWIS programming. 

On my behalf, and on behalf of my children and/or members of my family, I will make no claims and I hereby release, 
covenant not to sue, discharge, defend, indemnify and hold harmless EWIS, its employees, agents, the MoEYS and 
representatives, of and from the claims, including all liabilities, claims, actions, damages, costs or expenses of any 
kind arising out of or relating thereto. I understand and agree that this release includes any claims based on the 
actions, omissions, or negligence of EWIS, its employees, agents, and representatives, whether a COVID-19 
infection occurs before, during, or after participation in any EWIS activity. 

A separate copy of this form needs to be completed for each individual child attending EWIS. 
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Screening Questionnaire  

To help prevent the spread of COVID-19 and reduce the potential risk of exposure for all parties, we are conducting 
a simple screening questionnaire with this waiver. Your participation is important to help us take precautionary 
measures to protect you, your child(ren) and everyone on campus.  

Child’s Full Name and Grade: _______________________________________________________________   

Please circle your answers.  

1. Has your child had close contact with or been diagnosed with COVID-19 within the past 30 days? 

 YES NO 

2. Has your child experienced any of the symptoms below in the last 14 days? 
Fever, chills, cough, sore throat, respiratory illness, difficulty breathing, or loss of taste or smell 

 YES NO 

3. If my child develops any of the above symptoms, I will keep him/her home, notify the school and seek medical 
care to obtain a physician’s note stating it is safe to return to participation.  

 YES NO 

4.   If my child attends school and shows any signs of number 2 above I will collect my child from school immediately 
after being contacted by the school.  

 YES NO 

If the answer is “yes” to questions 1 or 2, access to campus activity will be denied until a physician’s note, on official 
letterhead, is delivered to the Head of School. 

Declaration 

 

____________________________________________ _________________________ 
 Signature of Parent/Guardian             Date 

____________________________________________ _________________________ 
Print Name of Parent/Guardian Name of Participant(s)                Email of Parent 

____________________________________________ _________________________ 
 Signature of 2nd Parent/Guardian             Date 

____________________________________________ _________________________ 
Print Name of Parent/Guardian Name of Participant(s)                Email of Parent 
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វសចក្តតសន្មតស់តីពីហាន្៊ិភយ័ន្៊ិងការទទលួខ សត្តូ ទាកទ់ងន្ឹងវីរ សករូណូា ឬ ខវូីដ-១៩ 
វរុីសកូរូណាឬខូវដី-១៩ ត្រូវបានគេត្រកាសថា ជាជម្ងឺរាររារទូទាំងពិភពគោកគោយអងគការសុខភាពពិភពគោក។ ខូវដី-១៩ ឆ្លងគ ឿន
ណាស់ គ ើយត្រូវបានគេគជឿថាវាអាចចម្លងពីម្នុសសម្នា ក់គៅម្នុសសម្នា ក់គទៀរតាម្រយៈការរ ៉ះពា ់គោយផ្ទា  ់ ។ ទនាឹម្នឹងគន៉ះ រាជរោា
ភិបា កម្ពុជា ត្កសួងសុខាភិបា  និង ត្កសួងអរ់រ ាំយុវជននិងកីឡា ស ការជាមួ្យអងគការសុខភាពពិភពគោក ត្ពម្ទាំងម្ជឈម្ណ្ឌ  
ត្េរ់ត្េងនិងរង្កា រជម្ងឺស រដាអាគម្រកិបានផ្ត ់ជាអនុសាសន៍ថាត្រូវរកាេម្នល រ ពីគ្នា  និងម្ននកន្នលងជាគត្ចើនបានហាម្ឃារ់ចាំគពា៉ះការ
ត្រមូ្ ផ្តុាំជាត្កុម្ម្នុសសធាំៗ។ 

សាោអនតរជារិអិុសគវ  ស (EWIS) បានោក់គចញនូវវធិានការណ៍្ការពារគដើម្បីការ់រនថយហានិភ័យននការរកីរា ោ ជម្ងឺ ខូវដី-១៩ ន្ដ 
ស្សរតាម្ការន្ណ្នាំររស់ត្កសួងអរ់រ ាំយុវជននិងកីឡា គ ើយនឹងអនុវរតតាម្ចារ់ត្រគទសកម្ពុជានិងការន្ណ្នាំពីត្កសួងសុខាភិបា និង
ត្កសួងអរ់រ ាំយុវជននិងកីឡា។ គសចកតីន្ណ្នាំទាំងគន៉ះ គោកអាកអាចរកបាន។ 

គទ៉ះជាយ ងណាក៏គោយ អិុសគវ  ស ក៏មិ្នអាចធានជូនគោកអាកថា  កូនៗររស់គោកអាកនឹងមិ្នឆ្លងជម្ងឺខូវដី-១៩ គទ។ 

កិចចត្ពមវត្ពៀង 

តាម្រយៈការចុ៉ះ រថគ ខាគ ើកិចចត្ពម្គត្ពៀងគន៉ះ  ខ្ុាំទទួ សាគ  ់ កខណ្ៈឆ្លងននជម្ងឺខូវដី-១៩។ កាុងនម្ខ្ុាំរាំណាងឱ្យខលួនឯងនិងកូន ខ្ុាំ
និងភរយិ/សាា មី្/ស អាណាពាបា សម័ត្េចិរតររស់កុម្នរ ទទួ យកនូវហានិភ័យន្ដ សម្នជិកណាម្នា ក់ននត្េួសារររស់ខ្ុាំអាចនឹងត្រូវ
បានរ ៉ះពា ់ឬឆ្លងជម្ងឺខូវដី-១៩ ន្ដ ជា ទធផ្ ននការចូ រួម្សកម្មភាពគៅររគិវណ្សាោ    អិុសគវ  ស ដូចជាការរ ៉ះពា ់ឬការឆ្លងគម្
គរាេ ន្ដ អាចរណាត  ឱ្យម្ននការរងររួសផ្ទា  ់ខលួន ជម្ងឺ ពិការ និងម្រណ្ៈ។ 

ខ្ុាំយ ់ចាំគពា៉ះហានិភ័យននការរ ៉ះពា ់ ឬការឆ្លងខូវដី-១៩ គៅសាោអិុសគវ  សអាចជាមូ្ គ រុរណាត  ម្កពីការចូ រួម្កាុងសកម្មភាព 
ការគធាសត្រន្ សររស់ខ្ុាំនិងអាកដនទ   រារ់រញ្ចូ  គោយមិ្នកាំណ្រ់ រួម្ទាំងរុេគ ិកអិុសគវ  ស ភាា ក់ង្ករនិងអាករាំណាង អាកសម័ត្េចិរត អាក
ចូ រួម្កម្មវធីិ និងត្កុម្ត្េសួារររស់ពួកគេ ឬរុេគ គផ្សងគទៀរន្ដ អាចម្ននវរតម្ននទក់ទងនឹងត្ទពយសម្បរតិសាោ ឬគៅកាុងការចូ រួម្
សកម្មភាពររស់សាោ។ 

កាុងនម្ខ្ុាំរាំណាងឱ្យខលួនឯងនិងកូន ត្ពម្ទាំងសាា មី្/ភរយិ/ស អាណាពាបា ររស់កុម្នរ ខ្ុាំឯកភាពនិងទទួ យកហានិ-ភ័យទាំងអស់ 
និងត្ពម្ទទួ ខុសត្រូវទាំងស្សុងចាំគពា៉ះជម្ងឺន្ដ អាចគកើរម្នននិងការខាររង់ន្ដ ពាក់ព័នធ (រារ់រញ្ចូ  គោយមិ្នកាំណ្រ់រួម្ម្ននការ
ចាំណាយគ ើគវជជសាស្រសត ររួសផ្ទា  ់ខលួន ពិការភាពនិងម្រណ្ភាព)  នឹងខ្ុាំផ្ទា  ់ កូនររស់ខ្ុាំត្ពម្ទាំងសម្នជិកត្េួសារន្ដ អាចជួរត្រទ៉ះឬ
គកើរម្ននគៅកាុងទាំនក់ទាំនងជាមួ្យវរតម្ននររស់កូនខ្ុាំកាុងការចូ រួម្សកម្មភាពឬកម្មវធីិររស់អិុសគវ  ស ។  

កាុងនម្ខ្ុាំផ្ទា  ់និងរាំណាងឱ្យកូនៗត្ពម្ទាំងសម្នជិកត្េួសារទាំងអស់ ខ្ុាំនឹងមិ្នទម្ទរសាំណ្ងអាីគ ើយ គ ើយខ្ុាំនឹងមិ្ន  រតឹងទម្ទរ
ឱ្យការពារ សងជម្ងឺចិរត និងមិ្នគធាើឲ្យរ ៉ះពា ់ដ ់សាោអិុសគវ  ស រុេគ ិកសាោ ភាា ក់ង្ករ ត្កសួងអរ់រ ាំយុវជននិងកីឡា និងអាករាំណាង 
ន្ដ គកើរគចញពីការទម្ទរដូចជារាំណុ្  ការអ៉ះអាង សកម្មភាព ការខូចខារ ឬការចាំណាយគផ្សងៗន្ដ គកើរគ ើងឬទក់ទងនឹងរញ្ហា
ទាំងគន៉ះគ ើយ។ ខ្ុាំយ ់និងឯកភាពគ ើការគ ើកន្ ងគន៉ះរួម្ម្នន ការទម្ទរណាមួ្យគោយន្ផ្ែកគ ើសកម្មភាព ការគធាសត្រន្ ស
ររស់ខលួនឬសាោអិុសគវ  ស រុេគ ិកសាោ ភាា ក់ង្ករនិងអាករាំណាងគទ៉ះជាការឆ្លងខូវដី-១៩គកើរគ ើងមុ្នគព  កាំ ុងគព ឬគត្កាយ
គព ចូ រួម្សកម្មភាពណាមួ្យគៅអិុសគវ  សក៏គោយ ។ 

សិសសនីមួ្យៗន្ដ ម្ននវរតម្ននគៅអិុសគវ  សត្រូវការរាំគពញន្រររទគន៉ះម្នា ក់មួ្យៗត្េរ់គ្នា ។ 
 

កត្មងសណួំរត្តតួព៊ិន្៊ិតយ 
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គដើម្បីជួយទរ់សាា រ់ការរកីរា ោ ននជម្ងឺខូវដី-១៩  និងការ់រនថយហានិភ័យន្ដ អាចគកើរម្ននសត្ម្នរ់ភាេីទាំងអស់ ពួកគយើងបាន
គរៀរចាំកត្ម្ងសាំណួ្រត្រួរពិនិរយសាម្ញ្ញមួ្យជាមួ្យនឹងការ ៉ះរង់គន៉ះ។ ការចូ រួម្ររស់គោកអាកម្ននសារៈសាំខាន់គដើម្បីជួយពួកគយើង
ឱ្យចារ់វធិានការជាមុ្នគដើម្បីការពារគោកអាកកូនៗររស់គោកអាកនិងអាកត្េរ់គ្នា គៅសាោ។ 

គ ម្ ៉ះគពញររស់សិសស ៖  _________________________________________  ថាា ក់៖ _________________________ 

សូម្េូសវង់ចគម្លើយររស់អាក 

១. គរើកូនអាកម្ននទាំនក់ទាំនងជិរសាិទធជាមួ្យ ឬត្រូវបានគេគធាើគរាេវនិិចឆ័យរកខូវដី-១៩ កាុងរយៈគព ៣០នងងគន៉ះន្ដរឬគទ? 

      បាទ/ ចាស                                                        គទ   

២. គរើកូនររស់អាកធាល រ់ម្ននគរាេសញ្ហញ ដូចខាងគត្កាម្កាុងរយៈគព  ១៤នងងចុងគត្កាយគន៉ះន្ដរឬគទ? 
     ត្េុនគតត   ញាក់  កែក  ឈរឺាំពង់ក  ជម្ងឺផ្លូវដគងាើម្    ពិបាកដកដគងាើម្   ឬបារ់រង់រសជារិ ឬ កលិន 

       បាទ / ចាស     គទ 

៣.  ត្រសិនគរើកូនររស់ខ្ុាំម្ននគរាេសញ្ហញ ដូចខាងគ ើ  ខ្ុាំនឹងទុកពួកគ្នរ់ឱ្យគៅផ្ា៉ះ រួចជូនដាំណឹ្ងដ ់សាោ និងន្សាងរកការពាបា 
គដើម្បីទទួ បាន ិខិររញ្ហជ ក់ពីត្េូគពទយន្ដ រញ្ហជ ក់ថាវាម្ននសុវរថិភាពកាុងការវ ិត្រ រ់ម្កចូ រួម្វញិ។ 

      បាទ / ចាស                                                       គទ 

៤.  ត្រសិនគរើកូនររស់ខ្ុាំចូ គរៀន  គ ើយរង្កា ញសញ្ហញ ណាមួ្យដូចម្ននកាុងសាំណួ្រគ ខ២ ខាងគ ើខ្ុាំនឹងម្កទទួ កូនខ្ុាំពីសាោភាល ម្  
រនា រ់ពីទទួ បានដាំណឹ្ងពីសាោ។ 

      បាទ/ ចាស                                                           គទ 

 ត្រសិនគរើចគម្លើយេឺ "បាទ/ចាស" ចាំគពា៉ះសាំណួ្រទី ១ ឬទី ២ ការចូ រួម្កាុងសកម្មភាពគៅររគិវណ្សាោនឹងត្រូវបានហាម្ឃារ់រ ូរដ ់
ម្នន ិខិររញ្ហជ ក់ពីត្េូគពទយគៅគ ើទត្ម្ង់ ិខិរជាផ្លូ វការ និងត្រូវគផ្្ើជូនគៅនយកសាោ។  

វសចក្តតត្រកាស 

_______________________________________                                            ___________________________ 
 រថគ ខាឪពុកម្នត យ / អាណាពាបា                                                          កា ររគិចឆទ 

____________________________________________                                                ________________________________ 
គ ម្ ៉ះឪពុកម្នត យ / អាណាពាបា ររស់អាកចូ រួម្                                     អីុន្ម្  ឪពុកម្នត យ 

____________________________________________                          ________________________________ 
 រថគ ខាឪពុកម្នត យ / អាណាពាបា ទី២                                                   កា ររគិចឆទ 

___________________________________________                           ________________________________ 
គ ម្ ៉ះឪពុកម្នត យ / អាណាពាបា ររស់អាកចូ រួម្                                     អីុន្ម្  ឪពុកម្នត យ 

 


