
انجام تست  به تنهايی در مدرسه
جهت اطالع والدين

والدين وسرپرستان محترم،
صدر اعظم و استانداران ايالتهای آلمان در روز ۳۰.۳۰.۱۲۰۲ کنفرانسی  ويديويی    جهت تبادل نظر 

داشتند. . در اين جلسه در کنار تصميمات ديگر اين موضوع  تاييد گرديد که انجام  آزمايش کرونا بر روی 
خود  برای دانش آموزان در مدرسهها   امکان پذير باشد.  اين تصميم  کمکی به فعاليتهای موفقيت آميز  

بهداشتی در مدرسهها  و عاملی موثر جهت باال بردن ايمنی وعدم شيوع بيماری در دانش آموزان ميبباشد. اين 
نوع تست قرار است که بطور هفتگی زير نظر مربيان در ايالت نيدرزاکسن  در کالسهای درسی انجام شود.

اين تست صبحها قبل از تشکيل کالس درسی انجام خواهند گرفت. آزمايشها زير نظر وبه کمک  همکاران ( 
معلمين، مربيان و مابقی  همکاران  آموزشی)  انجام خواهند گرفت.

استفاده از اين تست برای فرزند شما  نيازمند موافقتنامه ی کتبی شما جهت انجام آن قبل از تعطيالت عيد 
پاک ميباشد. پرسشنامه ی مخصوص توسط  مدرسه  در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فقط  با ارائه ی 

اين موافقتنامه فرزند شما مجاز به استفاده از اين تست و قبل از تعطيالت عيد پاک ميباشد. پس از توضيحات 
مقدماتی  تئوری هر دانش آموزی عمل تست را بر روی خويش انجام خواهد داد. نتايج آزمايشات پس از انجام 

تست  مشترکا توسط دانش آموزان و مربيان  خوانده و يادداشت ميگردند.

در صورت مثبت بودن نتيجه ی تست فقط احتمال بروز بيماری و ابتال به سارس ـ کويد ۲ در کودک وجود 
دارد.

اين احتمال بايد بوسيله ی يک آزمايش  پی  سی ار در آزمايشگاه تأييد يا تکذيب گشته وبرای اقدامات  بعدی 
تصميمات جديدی  اتخاذ گردد.

بعنوان سرپرست دانش آموز شما فوراً  از طريق مدرسه  از نتيجه ی مثبت تست  در فرزندتان  (فقط احتمال 
بيماری  سارس ـ کوويد ۲) مطلع خواهيد گرديد. ازفرزند شما تا زمانی که شما به مدرسه  جهت  بردن او 

به منزل مراجعه کنيد مراقبت گشته ومربيان او را تنها نگذاشته واز او مراقبت خواهند کرد. اقدامهای  بعدی 
واتخاذ تصميمات بعدی جهت اطمينان از اين موضوع در حريم  مسئوليت شما نسبت به فرزندتان  خواهد بود. 

برای  اطمينان از احتمال ابتال يا عدم بيماری ميتوانيد به پزشک خانواده ی خود  يا  مراکز تستهای سريع   
مراجعه کنيد. جهت رفع ابهام  يک آزمايش  پی سی ار   انجام خواهد گرفت  ونتيجه ی آزمايش توسط افراد 

متخصص  مشخص خواهد شد واينکه آ يا ابتال به بيماری سارس  ـ  کوويد ۲ واقعاً موجود ميباشد .
تصميمات بعدی توسط اداره بهداشت  اتخاذ ميگردند.

 تا تشکيل  کالسهای عادی  شرکت در  کالسهای درسی (  به نسبت ممکن با رعايت امور  بهداشتی)  با  
تکيه بر  مقررات حفظ  فاصله در کالس   برگزار خواهد شد.

 با اين همکاری، شما وفرزندتان کمک موثری به عدم شيوع بيماری  کرده وباعث بهبود  وتقويت محيط 
آموزشی  خواهيد بود  و بدينوسيله مشارکت بزرگی در باز ماندن بيوقفه ی مدارس  وتعطيل نشدن کالسهای 

درسی خواهيد کرد.
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