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LYNN PUBLIC SCHOOLS 

 بأعراض المصابينلألفراد بالنسبة  Abbott BinaxNOW األجسام المضادة الخاص بـ اختبار

 تفويض ولي األمر/ الوصي للطالب

 

من خالل إكمال وإرسال هذا النموذج، فإنني أقر أنني ولي األمر / الوصي المناسب لتقديم موافقة، وبأنني أصرح بإجراء اختبار 

على الطالب التابع لي أثناء ساعات الدوام المدرسي، في حالة قيام موظفي المدرسة بمالحظة  19-األجسام المضادة لكوفيد

فردية )على سبيل المثال، سيالن األنف وحده، صداع وحده، أو آالم بالبطن و أعراض أ 19-أعراض تتفق مع فيروس كوفيد

على الطالب التابع لي اختياري وبأنني أستطيع  19-وحدها بدون حمى(. أنا أدرك أن التفويض بإجراء اختبار فيروس كوفيد

لى الطالب ع يجبالتابع لي. كما إنني أدرك أنه  رفض تقديم هذا التفويض، وفي تلك الحالة، لن يتم إجراء اإلختبار على الطالب

 التابع لي البقاء في المنزل في حالة شعوره بالمرض.

 

 المعلومات الديموغرافية للطالب:
             اسم الطالب األول: 

 

            اسم الطالب األخير: 

 

            اسم الطالب األوسط: 

 

          عنوان الطالب )شارع، مدينة، الرمز البريدي(: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

            ما هو تاريخ ميالد الطالب؟ 

 

 ما هو عرق الطالب؟ )ضع عالمة على كل ما ينطبق(:

 نسكان أالسكا األصليوهندي أمريكي/  ____

 آسيوي ____

 أمريكي أسود البشرة/ أفريقي ____

 سكان هاواي األصليون/ جزر المحيط الهادئ ____

 أبيض البشرة ____

 آخر ____

 غير معروف ____

 

 هل للطالب أصل هسباني )أمريكي التيني(؟ )حدد اختيار واحد(:

 نعم ____

 ال ____

 غير معروف ____

 

 واحد(:ما هو جنس الطالب؟ )حدد اختيار 

 ذكر ____

 أنثى ____

 متحول جنسيا   ____

 غير معروف ____
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 هل يعاني الطالب من إعاقة ما؟ )حدد اختيار واحد(:

 نعم ____

  ال ____

 

           ما هي اللغة األساسية للطالب؟ 

 

 معلومات ولي األمر/ الوصي: 

           اإلسم األول لولي األمر/ الوصي: 

 

           اإلسم األخير لولي األمر/ الوصي: 

 

         عنوان ولي األمر/ الوصي )إذا كان مختلفا  عن السابق(: 

______________________________________________________________________________ 

 

           رقم هاتف ولي األمر/ الوصي: 

 

          مر/ الوصي: عنوان البريد اإللكتروني لولي األ

 

 الموافقة واإلفصاح عن المعلومات )يرجى وضع الحروف األولية(:

، فإني أفوض جهة مهنية إدارية، أثناء 19-_____ في حالة إظهار الطالب التابع لي ألي أعراض خاصة بفيروس كوفيد

للطالب التابع  Abbott BinaxNOWبـ  الخاص 19-ساعات الدوام المدرسي، بإجراء اختبار األجسام المضادة لفيروس كوفيد

، والذي سيقوم بمشاركتها مع إدارة Project Beaconأن نتائج اختبار الطالب التابع لي سيتم تحميلها على لي. إنني أدرك 

 ماساتشوستس للصحة العامة بما يتناسب مع القانون الخاص بالوالية.

تجميع لنظمة خارجية تم التعاقد معها )جهة م Project Beacon_____ إنني أصرح باإلفصاح عن بياناتي الشخصية إلى 

بمشاركة  Project Beaconالموافقة على اإلختبارات وعلى نشر نتائجها(. أنا أدرك أنه إلى جانب نتائج اإلختبار سوف تقوم 

 Project Beaconأنني أستطيع إنشاء ملف مستخدم على "إدارة الصحة العامة". كما أدرك  DPHبياناتي الشخصية مع 

والذي سيقوم بإخطاري عن إجراء اإلختبار وعن نتائجه. إنني أوافق على أنه في حالة إنشائي لملف مستخدم، سأقوم فقط 

بهدف الوصول إلى المعلومات، بما يشمل نتائج اإلختبار، والتي يُسمح لي بالولوج إليها من  Project Beaconبإستخدام نظام 

 الناحية القانونية. 

 طرف المفوض بالتوقيع:ال
ولكن هذا اإللغاء يعد بمثابة تفكير تطلعي فقط، ولن يؤثر إنني أدرك أني أستطيع تغيير رأيي وإلغاء هذا اإلذن في أي وقت، 

، فإنني أحتاج إلى التواصل 19-على المعلومات التي قد سمحت بنشرها بالفعل. إللغاء هذا اإلذن الخاص باختبار فيروس كوفيد

  (.617) 741-7310بشكل مباشر على الرقم  Project Beaconمع 

 

_________________________________________  

 اسم ولي األمر/ الوصي )بخط واضح(

_________________________________________    _____________________ 

 التاريخ       توقيع ولي األمر/ الوصي

 

 



3 

 لألفراد المصابين بأعراضبالنسبة  Abbott BinaxNOW الخاص بـ اختبار األجسام المضادة

 للطالب/ الموظفين ممن بإستطاعتهم منح اإلذن ألنفسهم مثال للتفويض الخاص

علّي أثناء ساعات الدوام  19-من خالل إكمال وإرسال هذا النموذج، فإنني أصرح بإجراء اختبار األجسام المضادة لكوفيد

األنف وحده  أو أعراض طفيفة )على سبيل المثال، سيالن 19-المدرسي في حالة قيامي بإظهار أعراض تتفق مع فيروس كوفيد

أو، صداع، أو آالم بالبطن وحدها بدون حمى(. أنا أدرك أن إجراء هذا اإلختبار اختياري، وبأنني أستطيع رفض تقديم هذا 

علّي البقاء في المنزل في حال شعوري  يجبالتفويض، وفي تلك الحالة، لن يتم إجراء اإلختبار علّي. كما إنني أدرك أنه 

 بالمرض.

 رافية:البيانات الديموغ
 

             اإلسم األول: 

 

             اإلسم األخير: 

 

             اإلسم األوسط: 

 

           العنوان )شارع، مدينة، الرمز البريدي(: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

            ما هو تاريخ ميالدك؟ 

 

 هو عرقك؟ )ضع عالمة على كل ما ينطبق(: ما

 هندي أمريكي/ سكان أالسكا األصليون ____

 آسيوي ____

 أمريكي أسود البشرة/ أفريقي ____

 سكان هاواي األصليون/ جزر المحيط الهادئ ____

 أبيض البشرة ____

 آخر ____

 غير معروف ____

 

 واحد(:هل لك أصل هسباني )أمريكي التيني(؟ )حدد اختيار 

 نعم ____

 ال ____

 غير معروف ____

 

 ما هو جنسك؟ )حدد اختيار واحد(:

 ذكر ____

 أنثى ____

 متحول جنسيا   ____

 غير معروف ____

 

 هل تعاني من إعاقة ما؟ )حدد اختيار واحد(:

 نعم ____

  ال ____
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            ما هي لغتك األساسية؟ 

 

             ما هي وظيفتك؟ 

 

 واإلفصاح عن المعلومات )يرجى وضع الحروف األولية(:الموافقة 

، فإني أفوض جهة مهنية إدارية، أثناء ساعات الدوام 19-_____ في حالة إظهاري ألي أعراض خاصة بفيروس كوفيد

لي. إنني أدرك أن نتائج  Abbott BinaxNOWالخاص بـ  19-المدرسي، بإجراء اختبار األجسام المضادة لفيروس كوفيد

، والذي سيقوم بمشاركتها مع إدارة ماساتشوستس للصحة العامة بما يتناسب مع Project Beaconاري سيتم تحميلها على اختب

 القانون الخاص بالوالية.

تجميع نظمة خارجية تم التعاقد معها ل)جهة م Project Beacon_____ إنني أصرح باإلفصاح عن بياناتي الشخصية إلى 

بمشاركة  Project Beaconالموافقة على اإلختبارات وعلى نشر نتائجها(. أنا أدرك أنه إلى جانب نتائج اإلختبار سوف تقوم 

 Project Beacon"إدارة الصحة العامة". كما أدرك أنني أستطيع إنشاء ملف مستخدم على  DPHبياناتي الشخصية مع 

ر وعن نتائجه. إنني أوافق على أنه في حالة إنشائي لملف مستخدم، سأقوم فقط والذي سيقوم بإخطاري عن إجراء اإلختبا

بهدف الوصول إلى المعلومات، بما يشمل نتائج اإلختبار، والتي يُسمح لي بالولوج إليها من  Project Beaconبإستخدام نظام 

 الناحية القانونية. 

ولكن هذا اإللغاء يعد بمثابة تفكير تطلعي فقط، ولن يؤثر أي وقت، إنني أدرك أني أستطيع تغيير رأيي وإلغاء هذا اإلذن في 

، فإنني أحتاج إلى التواصل 19-على المعلومات التي قد سمحت بنشرها بالفعل. إللغاء هذا اإلذن الخاص باختبار فيروس كوفيد

  (.617) 741-7310بشكل مباشر على الرقم  Project Beaconمع 

 

 

_________________________________________  

 اإلسم )بخط واضح(

_________________________________________   _____________________ 

 التاريخ        التوقيع

 

 

 

 


