الميالد عيد عطلة
 ،األعزاء األمور أولياء  ،األعزاء األمور أولياء
بنجاح وتأسيسها تقديمها تم قد عام بشكل "المصاصة اختبارات" تعتبر
ً
لـ بالنسبة أيضا مهم أمر وهو  ،االختبار إجراء
.بأرسه المجتمع فر اإلصابة معدل احتواء تحقق
 ،لوجه ً
وجها التدريس عىل الحفاظ فر مهمة مساهمة تقدم أنت
التحكم حيث من األفضل هم أطفالك أن من وتأكد
الوقت ذلك فر للجميع االختبار إجراء الستخدام فرص هناك  ،ذلك ومع .العمرية الفئة
ل األمنر والتخطيط اإلغاثة وبالتالر لتحسير ر
المشوع فر المشاركون
كملف لك بالنسبة خاص بشكل ولكن والمعلمير لألطفال  -إنشاء
عن بمعلومات نزودك أن نود يىلر ما فر .قانونر حارس
الن ر
الفبة فر مدارسنا فر االختبار إجراءات تحسير
تىلر ر ر
.الميالد عيد عطلة إرسال
والذي  ،المدرسة فر واحد مصاصة اختبار إجراء  ،البلياردو اختبار إل باإلضافة  ،أطفالك عىل يجب  ،االختبار أيام فر  ،األساس ر
ف
"مرجعية عينة" يسىم ما باعتباره المدرسة إل إرساله يتم
التجمع الختبار إيجابية نتيجة وجود حالة فر فقط هذا ينطبق .المعامل إرسال يتم
محبف هناك سيكون وإال .المختبر قبل من ر
مبارسة تقييمها
رر
.المعامل من التخلص
:لك بالنسبة يىلر ما التغيبر يعنر  ،محددة بعبارات
االختبار يوم فر التجمع اختبار  1:الخطوة
السلنر التجمع اختبار
ال أنه تعنر اليومية الحياة فر السلنر البلياردو الختبار المحتملة الحالة
ً
إيجابيا المجموعة من طفل اختبار تم
الحالة هذه فر  SARS-Cov-2.لـ
تتلق لن
مبلك فر طفلك يكون وقد المختبر من مالحظات أي ر ر
.الفصل فر للمشاركة المعروف الشكل يستمر
اإليجانر التجمع اختبار
األقل عىل واحد أنه يعنر فهذا  ،إيجانر تجمع اختبار حدث إذا
فر  SARS-Cov-2.بفبوس بطفلك الخاصة السباحة حمام مجموعة فر شخص إصابة ثبتت
المدرسة فر المحسنة االختبار ر
اسباتيجية استخدام للمختبر يمكن  ،الحالة هذه فر
الن االحتياطية األطفال عينات من االستفادة
انه يعنر هذا .بالفعل أخذها تم ر ر
المبل فر أخرى مسحة تأخذ أن عليك يعد لم  ،سبق ما عكس عىل
.ضورية تعد لم المدرسة إل الفردية العينة لتسليم اإلضافية الطريقة فإن وبالتالر

.المختبات قبل من ر
مبارسة الفردي االختبار تقييم يمكن وبالتالر
التالر اليوم صباح من السادسة بحلول االحتياطية العينة نتائج تقديم :الثانية الخطوة
اختبارات
ً
صباحا  6الساعة فر بالفعل لك متاح هذا
المسبح اختبار بعد
ً
ر
.لالسبجاع متاحة الفردية االختبارات نتائج
النتيجة عىل ستحصل  ،المختبر عىل اعتمادا
ر
اإللكبونر البيد طريق عن إما ر
مبارسة إرسالها يتم
.القصبة الرسائل طريق عن أو
طفلك من سلبية مرجعية عينة
لطفلك احتياطر عينة هر االختبار نتيجة أن مفادها رسالة ر
تلقر
اليوم نفس فر الفصل حضور لطفلك يمكن  ،سلبية النتيجة كانت إذا
.جزء خذ
طفلك من إيجابية مرجعية عينة
ر
ستتلقر
بك الخاصة االحتياطية للعينة  PCRاختبار نتيجة أن مفادها رسالة
المختبات قبل من الصحة قسم إبالغ يتم  ،إيجابية نتيجة عىل الطفل حصول حالة فر
ر
1
أبلغ
.الصحر الحجر طفلك واجب ومن
أ هو الجديد االختبار نظام إل التنظيىمر للتحول األساسر ر
الشط
 Lollitestإجراء فر المشاركير الطالب لجميع واحدة لمرة التسجيل
متضمن .المختبات فر المطلوبة الرئيسية البيانات مع والطالب
السم :التالية الرئيسية البيانات تسجيل يتم
والجنس الميالد وتاري ــخ والعنوان ا ر
لـ القانونر للوصر الحالية االتصال وتفاصيل الطفل
ر
).اإللكبونر والبيد المحمول الهاتف رقم( النتائج نقل
بواسطة  2021نوفمبر  30و  16بير ما ر
الفبة فر التسجيل هذا إجراء سيتم
.المدارس نفذت
رومنك حالر محمول هاتف رقم إل المدارس تحتاج
ر
اإللكبونر البيد عنوان
النتائج وإلرسال بالمختبات يتصل الذي
المعامل من ر
مبارسة منك مطلوب هذا .المعامل تستخدم
.طفلك بنتائج علم عىل تكون أن يمكن
ر
اإللكبونر بريدك عنوان أو المحمول هاتفك رقم يتغبر أن يجب
الوقت بمرور
ً
أمانا أكبر لتكون الوحيدة الطريقة هر هذه .الفور عىل المدرسة إبالغ يرجر  ،التغيبر
.للجميع مضمونة المدرسة عمليات
األمثل  Lollitestإجراء خالل من المختبات من ر
تتلق سوف
مبارسة معلومات ر ر
.الشخصية اليومية لحياتك للتخطيط األمان من المزيد طفلك وامنح

.بنا االتصال فر رتبددوا ال األسئلة من لمزيد
ر
،االحبام فائق بقبول تفضلوا
المدرسة إدارة

1
ً
 NRWالصحر الحجر وتنظيم كورونا اختبار من ً
حاليا الساري اإلصدار إل استنادا

