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 التاریخ: 14 دیسمبر 2020
 ، أعزائي أولیاء األمور ومقدمي الرعایة واألوصیاء
 
 عملنا عن كثب مع إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي ، COVID-19 شكًرا لك على شراكتك المستمرة خالل هذه السنة الدراسیة غیر المسبوقة. في محاولة لمنع انتشار
 سریًعا مجاًنا للموظفین الذین یعانون من األعراض COVID-19 لتقدیم اختبار (DPH) وإدارة الصحة العامة في ماساتشوستس (DESE) في ماساتشوستس
 .والطالب یشاركون في أي نوع من التعلیمات الشخصیة
 
 الغرض من هذه الرسالة هو طلب اإلذن منك الختبار طفلك في حالة ظهور األعراض علیه في المدرسة. بینما طلبنا من جمیع الطالب والموظفین المرضى البقاء في
 المنزل ، فقد یكون هناك أعضاء من مجتمع مدرستنا الذین تظهر علیهم األعراض أوًال أثناء وجودهم في المدرسة. لن تؤدي القدرة على اختبار طفلك في المدرسة إلى
 تسریع النتائج فحسب ، وبالتالي تساعدك على تحدید الخطوات التالیة لحمایة الطالب وعائلتك ، ولكن أیًضا توفر بعض راحة البال بأن االختبار متاح ویمكن أن تقدمه
 .ممرضة إذا لزم األمر ینشأ
 
 ویقدم النتائج في غضون 15 دقیقة. تم (FDA) من ِقبل إدارة األغذیة والعقاقیر COVID-19 Rapid Antigen COVID-19 تم اعتماد االختبار التشخیصي لـ
 تدریب طاقم التمریض في مدرستنا جیًدا على كیفیة إجراء االختبار باستخدام مسحة األنف. ستتخذ ممرضة المدرسة قرار إجراء االختبار ، وسیتم إخطارك عبر
 .مكالمة هاتفیة قبل اختبار طفلك
 
 سیتم إخطارك على الفور بنتائج االختبار. إذا كانت نتیجة اختبار الطالب إیجابیة ، فسیتم إرسال الطالب إلى المنزل ویجب علیه الحجر الصحي لمدة 10 أیام على األقل
 وحتى مرور 24 ساعة على األقل مع تحسن األعراض وعدم وجود حمى ، دون استخدام أدویة خفض الحمى. إذا كان اختبار الطالب سلبًیا ، فقد یتم إرساله أیًضا إلى
 المنزل. بغض النظر عن نتیجة االختبار ، سیتم إخطارك من قبل المدرسة بشأن الخطوات التالیة التي یجب اتخاذها مع مقدم الرعایة الصحیة. ستقوم مدارس ویبستر
 .DESE العامة باإلبالغ عن جمیع نتائج االختبارات إلى إدارة الصحة العامة ونتائج االختبارات اإلیجابیة إلى وحدة مساعدة االستجابة السریعة التابعة لـ
 
 التشخیصي السریع للمستضد ، بما في ذلك السماح للمدرسة بمشاركة معلومات نتیجة االختبار مع وزارة COVID-19 لمنح اإلذن لطالبك بالمشاركة في اختبار
 الصحة العامة ومشروع منارة (منظمة غیر ربحیة تابعة لجهة خارجیة تم التعاقد معها لتجمیع الموافقة على االختبار ومشاركة نتائج االختبار) ، یرجى ملء قسیمة
 .اإلذن المرفقة بهذه الرسالة. یرجى إعادة هذا النموذج إلى ممرضة مدرستك في أقرب وقت ممكن
 
 في مدارس ویبستر العامة ، نحن ممتنون للغایة لموظفینا وعائالتنا الملتزمین الذین یواصلون إظهار قدر كبیر من المرونة والمرونة أثناء تنقلنا خالل هذا العام
 .الدراسي. یتطلب األمر منا جمیًعا العمل مًعا الحتواء انتشار هذا الفیروس
 
 .التشخیصي السریع للمستضد ، یرجى التواصل مع ممرضة مدرستك COVID-19 إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص اختبار
 
 ،شكرا لك
 
 الدكتور روثان جوجین
  



Webster Public Schools 
Bartlett High School  -  Webster Middle School  -  Park Ave Elementary School 

 
 اختبار مستضد Abbott BinaxNOW - إذن ولي األمر / الوصي للطالب لیتم اختباره

 

 من خالل إكمال هذا النموذج وإرساله ، أؤكد أنني الوالد / الوصي المناسب لتقدیم الموافقة ، وأنني أفوض بإدارة اختبار مستضد COVID-19 على تلمیذي خالل
 ساعات المدرسة ، إذا الحظ موظفو المدرسة األعراض المتوافقة مع COVID- 19 أو أعراض منعزلة (مثل سیالن األنف المعزول أو الصداع المعزول أو آالم البطن

 المعزولة بدون حمى). أدرك أن ترخیص اختبار COVID-19 لطالبتي هو أمر اختیاري وأنه یمكنني رفض منح هذا التفویض ، وفي هذه الحالة ، لن یتم اختبار
 الطالب. أفهم كذلك أن الطالب یجب أن یبقى في المنزل إذا شعر بتوعك.

 
 المعلومات الدیموغرافیة للطالب: یرجى الطباعة بوضوح!

 

 
 
 
 
 
 

 یرجى االستمرار في ملء الجزء الخلفي من هذا النموذج  ➡ 
 
 

  االسم األول للطالب:

  االسم األخیر للطالب:

  االسم األوسط للطالب:

 االسم األخیر للطالب: عنوان الطالب (الشارع ، المدینة ،
 الرمز البریدي)

 

  ما هو تاریخ میالد الطالب؟

 
 ما هو سباق الطالب؟
 (اختر كل ما ینطبق)
 

      口 أمریكي هندي / من سكان أالسكا األصلیین 
      口 آسیوي 
      口 أسود / أمریكي من أصل أفریقي 
      口 سكان هاواي األصلیون / جزر المحیط الهادئ 
      口 أبیض 
      口 أخرى 
      口 غیر معروف 
 

 هل الطالب من أصل اسباني؟
 (اختر واحدة)
 

      口 نعم 
      口 ال 
      口 غیر معروف 

 ما هو جنس الطالب؟
 (اختر واحدة)
 

      口 ذكر 
      口 انثى 
      口 المتحولین جنسیا 
      口 غیر معروف 
 

 هل الطالب معاق؟
 (اختر واحدة)

      口 نعم 
      口 ال 

  ما هي اللغة األساسیة للطالب؟



 
 معلومات الوالد / ولي األمر: الرجاء الطباعة بوضوح!

 

 
 

 الموافقة ومشاركة البیانات (یرجى البدء أوًال):

Abbott BinaxNOW أفوض أحد المتخصصین اإلداریین ، خالل ساعات الدراسة ، بإجراء اختبار مستضد ، COVID-19 في حال أظهر تلمیذي أعراض _____ 
 COVID-19 على الطالب. أدرك أنه سیتم تحمیل نتائج اختبار الطالب الخاص بي إلى Project Beacon ، والذي سیشاركها مع إدارة الصحة العامة في

 ماساتشوستس وفًقا لقانون الوالیة.

 _____ أفوض باإلفصاح عن معلومات االتصال الخاصة بي إلى Project Beacon (مؤسسة طرف ثالث تم التعاقد معها لتجمیع الموافقة لالختبار ومشاركة نتائج
 االختبار). أدرك أنه إلى جانب نتائج االختبار ، سیشارك Project Beacon معلومات االتصال الخاصة بي مع DPH. أفهم أیًضا أنه یمكنني إنشاء ملف تعریف
 مستخدم في Project Beacon إلخطاري بإدارة االختبار ونتائج االختبار. أوافق على أنه إذا قمت بإنشاء ملف تعریف المستخدم هذا ، فسوف أستخدم فقط نظام

 Project Beacon لغرض الوصول إلى المعلومات ، بما في ذلك نتائج االختبار ، التي ُیسمح لي قانوًنا بالوصول إلیها.

 المفوض بالتوقیع:
 أفهم أنه یمكنني تغییر رأیي وإلغاء هذا اإلذن في أي وقت ، لكن هذا اإللغاء هو تطلعي فقط ، ولن یؤثر على المعلومات التي سمحت بإصدارها بالفعل إللغاء هذا اإلذن

 الختبار COVID-19 ، أحتاج إلى االتصال بـ Project Beacon مباشرة على (617) 7310-741.
 

 
_________________________________________ 

 اسم ولي األمر / الوصي (مطبوع)

_________________________________________ _________________________________________ 

  الوصي تاریخ توقیع ولي األمر
 

 

 

 یرجى إعادة هذا النموذج الموقع إلى ممرضة مدرستك في أسرع وقت ممكن!
 

  االسم األول لولي األمر / الوصي:

  اسم ولي األمر / الوصي األخیر:

 عنوان ولي األمر / الوصي
 :(إذا كان مختلًفا عما ورد أعاله)

 

  رقم هاتف الوالد / الوصي:

  عنوان البرید اإللكتروني للوالد / الوصي:


