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 قابل ارسال از طریق مدرسھ –06.04.2021اطالع رسانی ویژه والدین در مورد الزام بھ تست سریع برای دانش آموزان از 

 والدین گرامی،

داد کنیم. در فقط چند ھفتھ تعما تغییر و تحول تعداد موارد ابتال در ھامبورگ و جمھوری فدرال آلمان را با نگرانی بسیار دنبال می
برای ھمھ دانش  2021آوریل  6موارد ابتال دو برابر شده است. بھ ھمین دلیل سنای ھامبورگ الزام بھ تست سریع را از تاریخ 

 کنند، تصویب نموده است. ای حضوری مدارس شرکت میھآموزان کھ در برنامھ

ھا بھ تشخیص زودھنگام موارد ابتال کنند. آنھا و در زندگی عمومی ایجاد میھای سریع امنیت بیشتری در مدارس، در خانوادهتست
رش، از نظر پزشکی ھای سریع خریداری شده توسط اداره آموزش و پروکنند. تستو جلوگیری موثر از شیوع احتمالی کمک می

 مورد بررسی بسیار دقیق قرار گرفتھ است، بھ سھولت قابل انجام است و دردناک و ناخوشایند نیست.

درصد کل دانش آموزان خودشان را  89ھای سریع در مدارس ھامبورگ بھ نحو مطلوب آغاز شده است، حدود استفاده از تست
اند کھ شرکت در برنامھھ اداره آموزش و پرورش مراجعھ کرده و درخواست کردهاند. با وجود این بسیاری از والدین بتست کرده

 ھای حضوری در مدارس جھت حفاظت از فرزندانشان با الزام بھ تست توام شود. 

ھای حضوری، برای ھمھ دانش آموزانی کھ در برنامھ 2021آوریل  6سنا این مسالھ را در تصمیم گیری خود لحاظ نموده است. از 
شود. ھر کنند، الزام بھ انجام تست سریع برای افراد فاقد اطالعات تخصصی اعمال میھا و امتحانات در مدارس شرکت میمونآز

 شود.تواند در آموزش حضوری شرکت کند، بلکھ در آموزش از راه دور آموزش داده میکس از انجام خودآزمایی امتناع کند، نمی

روند، اصوال دو تست سریع در ھفتھ در نظر گرفتھ شده است. تا اطالع ثانوی دانش رس میبرای ھمھ دانش آموزانی کھ بھ مدا
 آموزان پیش دبستانی از الزام بھ استفاده از ماسک و انجام تست مستثنی ھستند. 

 دھند و الزام بھ حضور، زیرا دانش آموزان این تست را خودشان انجام مینیسترضایتنامھ والدین برای انجام تست سریع ضروری 
توانند در این مورد نیز تصمیم گیری کنند کھ بھ فرزند خود اجازه شرکت در ھمچنان لغو شده باقی خواھد ماند، یعنی والدین می

 آموزش از راه دور را بدھند. 

نوان والدین فورا از طریق مدرسھ مطلع خواھید شد و از شما درخواست میشود، شما بھ عمثبت در صورتی کھ نتیجھ تست سریع 
 PCRشود برای تحویل گرفتن کودکان کم سن و سال تر از مدرسھ مراجعھ کنید. پس از تست سریع مثبت باید حتما تست موسوم بھ 

یثبت نام و راھنمایی در مورد این کھ کجا مکند. شما بھ این منظور یک فرم انجام شود کھ نتیجھ تست سریع را تایید یا تصحیح می
کنید. تا زمان ارائھ نتایج فرزند شما باید بھ قرنطینھ برود. مدرسھ گزارش الزامی را ھماھنگ نمود، دریافت می PCRتوان تست 

 کند.یک مورد مشکوک بھ اداره بھداشت مربوطھ را تقبل می

اطالع رسانی کنید و چنانچھ الزم نباشد کھ ابتدا یک بیماری عفونی  منفی شود، لطفا بھ ما 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«

 کنید.مربوطھ ھماھنگ میو ابتال بھ کرونا تایید شود، شما بھ عنوان والدین اقدامات بعدی را با اداره بھداشت 

 با احترام

 مدیر مدرسھ


