
حضرات األهالي وأولياء األمور األعزاء،
لقد اجتمعت المستشارة األلمانية في يوم 2021/03/03 مع رؤساء الواليات عن طريق الفيديو، 
وتوصل المجتمعون إلى عدة قرارات منها تمكين طالب وطالبات المدارس من إجراء الفحص 
الذاتي للكشف عن كورونا. تدعم هذه الخطوة اإلجراءات الصحية المطبقة في المدارس والتي 
أثبتت نجاحها حتى اآلن، وهي خطوة ضرورية من أجل رفع مستوى الحماية من العدوى بين 
الطالب والطالبات. سُتجرى الفحوصات الذاتية في والية سكسونيا السفلى (نيدرزاكسن) مرة 
أسبوعّياً في الصفوف تحت إشراف الطاقم التدريسي والمرشدين التربويين ووفق تعليماتهم، 

وستبدأ الفحوصات الذاتية مع بدء الدوام اليومي.

ولكي يتمكن ابنكم أو ابنتكم من إجراء الفحص الذاتي قبل عطلة عيد الفصح يجب أن ترسلوا إلينا 
موافقة خطيَّة، وستحصلون على االستمارة المطلوبة عن طريق المدرسة. وال ُيسمح البنكم أو 

ابنتكم بإجراء الفحص الذاتي قبل عيد الفصح ما لم تعبئوا االستمارة وترسلوها إلى المدرسة. بعد 
االنتهاء من إعطاء التعليمات ُيجري كل طالب وطالبة الفحص الذاتي بمفردهـ/ا، وسيقرأ األستاذ 

والطالب أو الطالبة نتيجة الفحص ويسجلونها.

في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية فذلك يعني فقط اشتباًه بوجود عدوى بفيروس كورونا 
(SARS-COV 2)، مما يستدعي اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل التأكد من وجود عدوى أو 

عدمه عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المعتمد للكشف عن الفيروس.

وستخبركم المدرسة فوراً في حال كانت نتيجة الفحص الذاتي البنكم أو ابنتكم إيجابية (أي وجود 
اشتباه بالعدوى)، وسيخضع طفلكم لرعاية فائقة ريثما تحضرون إلى المدرسة ألخذه أو أخذها، 

وسُيترك القرار لكم بخصوص اإلجراءات التي تريدون اتخاذها من أجل التأكد من وجود عدوى 
أو عدم وجودها، وذلك ممكن عن طريق طبيب العائلة (طبيب الرعاية األولية) أو عن طريق 

مراكز الفحص السريع. ُيجرى في العادة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ويتحقق 
مختصون من النتيجة ليقرروا ما إذا كانت هناك إصابة بالفعل بفيروس كورونا. وبعد ذلك تكون 

مديرية الصحة المحلية هي المسؤولة عن اإلجراءات الالحقة التي يجب اتخاذها.

وإلى حين عودة ابنكم أو ابنتكم إلى حضور الدروس في الصف يمكن أن يحضر الدروس عن 
بعد (ما دامت الحالة الصحية تسمح بذلك). ومن المخطط له أن يستمر إجراء الفحص الذاتي بعد 

عطلة عيد الفصح.

من خالل إخضاع ابنكم أو ابنتكم للفحص الذاتي فإنكم تساهمون مساهمة كبيرة في تحسين الوقاية 
من الفيروس وزيادة موثوقية المدراس التي فتحت أبوابها للطالب.
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