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Farsi - نابز یسراف 

 

ھای پیش اطالع رسانی ویژه والدین در مورد انجام داوطلبانھ خودآزمایی کرونا برای افراد فاقد اطالعات تخصصی در کالس
 قابل ارسال از طریق مدرسھ - (VSK)دبستانی 

 

 والدین گرامی،

ھای سریع برای دانش آموزان حاصل ارتباط با تستاز تعطیالت ماه مارس در ھمھ مدارس ھامبورگ تجربیات جامع و خوبی در 
ورت ھا بھ صھای با کیفیت باال را بھ راحتی انجام دھند و این تستتوانند این تستشده است. حتی کودکان کم سن و سال تر می

بھ وضوح امن تر شده دھند کھ آیا یک کودک سالم است یا احتمال کرونا وجود دارد. بھ این ترتیب مدرسھ سریع و مطمئن نشان می
 ای کاھش یافتھ است.است و خطر ابتال بھ میزان قابل مالحظھ

اند کھ آیا کودکان کالسچندین مدرسھ ابتدایی و والدین در روزھای گذشتھ با این سؤال بھ اداره آموزش و پرورش مراجعھ کرده
بھ ھمین دلیل در پی بازخوردھای مثبت  ھا شرکت کنند.توانند در این تستنمی بھ صورت داوطلبانھھای پیش دبستانی نیز دست کم 

ھای پیش ، دانش آموزان کالس19.04.2021ھا و جھت افزایش امنیت در مدارس باید از روز دوشنبھ، فراوان در مورد این تست
 نیز دو بار در ھفتھ در مدرسھ تست سریع انجام دھند. (VSK)دبستانی 

ھا برای شما رایگان ھستند، از ھای داوطلبانھ بھ نحو مطلوب بھ شما اطالع رسانی کنیم. این تستما تمایل داریم در مورد این تست
اند، بسیار آسان قابل انجام ھستند و دردناک و ناخوشایند نیستند. نوار نظر پزشکی بھ صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفتھ

 –دت بسیار کوتاھی در ناحیھ جلویی بینی وارد شود. ھر کس تا بھ حال انگشت خود را داخل بینی کرده باشد تست باید صرفا بھ م
دو ویدیو این کار را بھ صورت  تواند این تست را نیز انجام دھد.می –و این مسالھ قطعا باید در مورد دانش آموزان اتفاق افتاده باشد 

den-erklaert-https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torbenU11T-دھند: بھ سھولت قابل فھم توضیح می

coronatest/  وhttps://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0طفا این ویدیوھا را تماشا کنید.. ل 

کنند، برای این کار اعالم رضایت صریح توسط شما بھ عنوان والدین ضروری بھ دلیل آن کھ کودکان شخصا خود را تست می
کھ فرزند شما شخصا یک تست سریع با راھنمایی معلم کالس پیش دبستانی  نداریدنیست. البتھ در صورتی کھ شما صراحتا تمایل 

 دھد، لطفا بھ ما اطالع دھید. بدیھی است کھ ما این مسالھ را مد نظر و مورد توجھ قرار خواھیم داد. انجام 

شود، با وجود این البتھ باید مقررات بھداشتی معمول رعایت شوند، زیرا نتیجھ تست ھمواره فقط منفی در صورتی کھ نتیجھ تست 
 شود. یک تصویر آنی و در لحظھ محسوب می

شود، شما بھ عنوان والدین فورا از طریق مدرسھ مطلع خواھید شد و از شما درخواست میمثبت در صورتی کھ نتیجھ تست سریع 
انجام شود کھ  PCRشود برای تحویل گرفتن فرزند خود از مدرسھ مراجعھ کنید. پس از آن باید در مورد فرزند شما یک تست 

را  PCRتوان تست از مدرسھ یک فرم ثبت نام و راھنمایی در مورد این کھ کجا میبسیار دقیق تر است. شما بھ این منظور 
کنید. تا زمان ارائھ نتایج نھایی فرزند شما باید بھ قرنطینھ برود. مدرسھ گزارش الزامی یک مورد ھماھنگ نمود، دریافت می

 کند.مشکوک بھ اداره بھداشت مربوطھ را تقبل می

منفی شود، لطفا بھ ما اطالع رسانی کنید و چنانچھ الزم نباشد کھ ابتدا یک بیماری عفونی  PCRدر صورتی کھ نتیجھ تست 
نیز مثبت شود،  PCRتواند دوباره بھ مدرسھ برود. در صورتی کھ نتیجھ تست بھ طور کامل بھبود یابد، فرزند شما می» معمولی«

 .کنیدشما اقدامات بعدی را با اداره بھداشت مربوطھ ھماھنگ می

 با احترام

 

 مدیریت مدرسھ
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