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 2021أبریل  6معلومات ترسلھا المدرسة لآلباء حول االختبار السریع اإللزامي لتالمیذ المدارس اعتباًرا من 

 أعزائي اآلباء،

نحن نتابع بقلق بالغ تطور عدد اإلصابات في ھامبورغ والجمھوریة االتحادیة. حیث تضاعف عدد اإلصابات في غضون أسابیع قلیلة. 
، لجمیع التالمیذ المشاركین في األنشظة 2021أبریل  6لھذا السبب قرر مجلس شیوخ ھامبورغ إجراء اختبار سریع إلزامي اعتباًرا من 

 الحضور. المدرسیة التي تتطلب 

وتمنح االختبارات السریعة مزیًدا من األمان في المدارس واألسر والحیاة العامة. فھي تساعد على اكتشاف اإلصابات في مرحلة مبكرة، 
وتمنع التفشي المحتمل لألمراض بشكل فعال. تُفحص عینات االختبارات السریعة التي تشتریھا اإلدارات التعلیمیة طبی�ا بعنایة فائقة، 

 ما یسُھل إجراؤھا، ولیست مؤلمة أو مزعجة.ك

بالمئة تقریبًا من جمیع التالمیذ بإجراء االختبار  89بدأ استخدام االختبارات السریعة في مدارس ھامبورغ على نحٍو جید، حیث قام 
لمدارس التي تتطلب الحضور في األنفسھم. ومع ذلك، توجھ العدید من اآلباء إلى اإلدارات التعلیمیة، وطلبوا ربط المشاركة في األنشطة 

 بإجراء اختبار إلزامي لحمایة أطفالھم. 

، یتعین على جمیع التالمیذ المشاركین في األنشطة التي تتطلب 2021أبریل  6فراعى مجلس الشیوخ ھذا عند اتخاذ قراره. اعتباًرا من 
یع مخصص لألشخاص العادیین. أما أولئك الذین الحضور واالمتحانات التحریریة واالختبارات في المدارس، إجراء اختبار سر

 یرفضون الخضوع لالختبار الذاتي، فال یمكنھم المشاركة في الحصص التي تتطلب الحضور، ولكن یتم التدریس لھم عن بُعد.

میذ المدرسة الوبالنسبة لجمیع التالمیذ الذین یحضرون إلى المدارس، یُجرى لھم بصفة أساسیة اختباران سریعان كل أسبوع. یُعفى ت
 التمھیدیة من اإللزام بارتداء الكمامة وإجراء االختبار، لحین إشعار آخر. 

من الضروري وجود إقرار بالموافقة من اآلباء على أداء االختبار السریع، ألن التالمیذ یجرون االختبار بأنفسھم، وتظل إلزامیة  لیس
 ألطفالھم بحضور الحصص عن بعد. الحضور معلقة؛ أي یمكن لآلباء أیًضا اختیار السماح 

طحاب على الفور من قبل المدرسة، ویُطلب منك اص -بصفتك أحد األبوین-، فسیتم إبالغك إیجابیةإذا تبین أن نتیجة االختبار السریع 
، الذي یؤكد نتیجة االختبار PCRاألطفال الصغار من المدرسة. وبعد أن تتبین إیجابیة االختبار السریع، یجب إجراء ما یسمى باختبار 

. لحین PCRالسریع أو یصححھا. ولھذا الغرض، ستتلقى استمارة تسجیل وإشارة إلى المكان الذي یمكن فیھ ترتیب إجراء اختبار 
صدور النتیجة، یجب أن یدخل طفلك إلى الحجر الصحي. وتتحمل المدرسة مسؤولیة اإلبالغ اإللزامي عن أي حالة اشتباه إلى مكتب 

 لصحة المسؤول.ا

سلبیة، یرجى إخبارنا، ومن ثم یمكن لطفلك العودة إلى المدرسة، إذا لم یكن من الضروري عالج  PCRإذا تبین أن نتیجة اختبار 
 بوصفك أحد-إیجابیة، وتم تأكید اإلصابة بفیروس كورونا، فإنك تنسق  PCRالعدوى "العادیة" أوالً. إذا تبین أیًضا أن نتیجة اختبار 

 الخطوات الالحقة مع مكتب الصحة المسؤول. -یناألبو
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 إدارة المدرسة


