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Arabisch - اَللُّغَةُ  اَْلعََربِیَّة 

 

معلومات ترسلھا المدرسة لآلباء حول اإلجراء الطوعي لفحص كورونا الذاتي لألشخاص غیر المتخصصین في صفوف ما قبل 
 المدرسة

 

 أعزائي اآلباء،

السریعة للطالب. حتى األطفال منذ عطالت شھر مارس، كانت ھناك تجارب شاملة وناجحة في جمیع مدارس ھامبورغ مع الفحوصات 
الصغار یمكنھم إجراء تلك الفحوصات عالیة الجودة بكل سھولة، وتُثبت الفحوصات بسرعة وموثوقیة إذا كان الطفل بصحة جیدة أو 

ل كإذا كانت ھناك شكوك حول إصابتھ بفیروس كورونا. وبذلك ستصبح المدرسة أكثر أمانًا بشكل أكبر، ویمكن تقلیل خطر العدوى بش
 كبیر.

طفال أفي األیام القلیلة األخیرة، تواصلت العدید من المدارس االبتدائیة وأولیاء األمور مع اإلدارة التعلیمیة للسؤال عما إذا كان بإمكان 
ابیة . ونتیجة لتلقّي الكثیر من ردود األفعال اإلیجبشكل طوعيصفوف مرحلة ما قبل االلتحاق بالمدرسة المشاركة أیًضا في الفحوصات 

لتلمیذات وتالمیذ صفوف ما قبل  19/04/2021على الفحوصات وبھدف زیادة األمان في المدارس، یمكن اعتباًرا من یوم اإلثنین، 
 ) إجراء فحص سریع مرتین أسبوعیًا في المدرسة.VSKالمدرسة (

نرید أن نقدم لك المعلومات الكافیة عن تلك الفحوصات الطوعیة. تُجرى الفحوصات لك مجانًا، وقد اختُبرت طبیًا بشكل فائق الدقة، 
ویسُھل إجراؤھا، ولیست مؤلمة أو مزعجة. یلزم إدخال عصا المسحة لوھلة قصیرة جًدا في مقدمة األنف. یمكن ألي شخص ثقب أنفھ، 

التلمیذات والتالمیذ، إجراء الفحص أیًضا. مقطعي فیدیو یشرحان ذلك بطریقة مفھومة:  وھذا وارد الحدوث لدى
coronatest-den-erklaert-https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torbenU11T/  وكذلك

https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0.یُرجى مشاھدة مقاطع الفیدیو . 

نظًرا إلى أن األطفال یُجرون الفحص بأنفسھم، ال یلزم الحصول على إعالن موافقة صریح من الوالدین. ولكن یُرجى إبالغنا إذا كنت 
ك الفحص السریع بنفسھ تحت إشراف إدارة صفوف ما قبل المدرسة. وبكل تأكید سنراعي ذلك ونضعھ ترید بوضوح أن یُجري طفل ال

 في اعتبارنا. 

 ، فسنلتزم رغم ذلك بقواعد النظافة الشخصیة المعتادة، ألن نتیجة الفحص تعتبر دائًما حالة لحظیة فقط. سلبیةإذا تبین أن نتیجة الفحص 

، فسیتم إبالغكما، بصفتكما الوالدین، على الفور من قبل المدرسة، ویُطلب منكما اصطحاب إیجابیةسریع أما إذا تبین أن نتیجة الفحص ال
، والذي ستكون نتیجتھ أدق كثیًرا. ولھذا الغرض، ستتلقى من المدرسة PCRالطفل من المدرسة. ویجب على طفلكما إجراء فحص 

. ولحین صدور النتیجة النھائیة، یجب أن یدخل طفلك PCRاستمارة تسجیل وإشارة إلى المكان الذي یمكن فیھ ترتیب إجراء فحص 
 مكتب الصحة المسؤول.إلى الحجر الصحي. وتتحمل المدرسة مسؤولیة اإلبالغ اإللزامي عن أي حالة اشتباه إلى 

سلبیة، یرجى إخبارنا، ومن ثم یمكن لطفلك العودة إلى المدرسة، إذا لم یكن من الضروري عالج  PCRإذا تبین أن نتیجة فحص 
 إیجابیة، فإنك تنسق الخطوات الالحقة مع مكتب الصحة المسؤول. PCRالعدوى "العادیة" أوالً. إذا تبین أیًضا أن نتیجة فحص 

 تحیاتمع أطیب ال

 

 إدارة المدرسة

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0

