
 

 19-نموذج الموافقة االخت�ار�ة للطالب ع� إجراء اختبار كوف�د
 �مأل بمعرفة و�ي األمر / الو�ي 

 معلومات و�ي األمر / الو�ي  
وس كوف�د  ي الخاص بف�ي ول�ن سيتم إخطارك   )،(المعروف سابقا� باسم "االختبار المجمع"19-لن يتم إخطارك بنتائج اختبار السالمة الروتيئف

 . ي
وئف �د اإلل��ت  بنتائج االختبارات الفرد�ة هاتف�ا� أو ع�ب ال�ب

ي إجراء اختبار كوف�د   90الذي أجراە الطالب إ�جاب�ة خالل الـ  19- إذا كانت نت�جة اختبار كوف�د •
ي أال �شارك �ف

  19-يوما� الماض�ة، فينب�ف
 لتجنب النتائج اإل�جاب�ة الزائفة. 

وس كوف�د  • ي اختبارات السالمة الروتين�ة الخاصة بف�ي
ف �شدة ع� المشاركة �ف  .  19-نحث األفراد غ�ي المحصنني

وس كوف�د.   • ي اختبارات السالمة الروتين�ة الخاصة بف�ي
 �مكن لألفراد الذين تلقوا اللقاح المشاركة �ف

 و�ي األمر / الو�ي 
ة   االسم بخط واضح وأحرف كب�ي

 

: جوال و هاتف/ رقم   �ي األمر/ الو�ي
إرسال النتائج إ� رقم  تنب�ه: سيتم

 الجوال المذكور  

 

 و�ي األمر / الو�ي 
  : ي

وين �د اإلل��ت  ال�ب
 

 معلومات الطفل / الطالب  
  اسم الطالب / الطفل: 

 
  الصف: 

 
 تار�ــــخ الم�الد:  

 (شهر / يوم / سنة)
 

 

�دي:  الرمز      المدينة:    العنوان:     ال�ب

  (حدد  العرق
�
ا):   خ�ارا ف  الهنود   واحد� ف  أالسكا  سكان /  األم��كيني ي  أصل من أم���ي  /  أسود        آسيوي       األصليني

 أف���ت
ي  األصليون السكان 

  عدم أفضل       آخر      أب�ض        الهادئ المح�ط  جزر  /  هاواي �ف
 اإلجابة

  (حدد  اإلثن�ة
�
):  خ�ارا

�
ي  أصل من  واحدا

ي  أو  هسبائف  التيئف
ي  أصل من  ل�س 

ي  أو  هسبائف  التيئف
 اإلجابة عدم أفضل 

  متحول            ذكر   الجنس: 
�
 جنس�ا

 أنئ�  
      اإلجابة عدم أفضل 

ي اختبار كوف�دنعم     الموافقة / اال�سحاب
 (ير�ب قراءة وتوقيع النموذج أدناە)  19-، أوافق ع� مشاركة الطالب �ف

ي اختبار كوف�د ال،    
 ع� مشاركة الطالب �ف

�
 (ال �لزم اتخاذ أي إجراء آخر) . 19-لست موافقا

 الموافقة 
 لتقد�م الموافقة و: 

�
ي الوالد أو الو�ي أو الفرد المخول قانونا  أؤكد، من خالل ملء هذا النموذج و�رساله، أنئف

ي المدرسة، سواء كان ذلك إلجراء اختبار فردي (ع� سب�ل المثال    19-وأ�ح بجمع عينة من الطالب و�جراء اختبار كوف�د . أ
عليها �ف

وس كوف�د (االختبار المجمع). كما  PCRاختبار األجسام المضادة الفرد�ة أو اختبار   ) أو ضمن اختبارات السالمة الروتين�ة الخاصة بف�ي
ي ع� خض�ع الطالب ألي من طرق االختبار التال�ة. وأفهم أن مدرسة الطالب ستتو�   أقر أن توق��ي ع� ي موافقئت هذا النموذج �عئف

ي تقدمها قبل بدء برنامجها الختبار كوف�د ي بالخدمات الئت ي ستوفرها للطالب وتبلغئف ي بأي    19-تحد�د طرق االختبار الئت
 إلبال�ف

ً
إضافة

 حول أنواع الفحوصات واالختبارات. أ���  تفاص�ل "الملحق أ" و�تضمن تغي�ي �طرأ عل�ه. 
ي المدرسة   .1

 االختبار الفردي لألفراد الذين تظهر عليهم األعراض: عندما تظهر األعراض ع� األفراد أثناء تواجدهم �ف
ف عن قرب والذين ال تظهر عليهم   .2 ف عن قرب (االختبار مع استمرار الحضور): يتم إجراء اختبار للمخالطني االختبار للمخالطني

  
�
) أ�ام ع� األقل من اليوم األول للمخالطة، مع السماح لألفراد الذين تكون نت�جة اختباراتهم  5(   ولمدة خمسةأي أعراض يوم�ا

 . سلب�ة بمواصلة الحضور للمدرسة
وس كوف�د .3 ي الخاص بف�ي ي يتم ع�ب جمع   19- اختبار السالمة الروتيئف  باسم "االختبار المجمع"): اختبار روتيئف

�
(المعروف سابقا

 إ�  مجموعة من العينات و�جراء اختبار ع� تلك المجموعة،  
ً
ي  إضافة

إجراء اختبار فردي إما ع� نفس العينات الفرد�ة �ف
ي حالة وجود نت�جة إ�جاب�ة اد المجموعةالمخت�ب أو ع� عينات جد�دة من أفر 

 .  �ف
 أدرك أن جميع أنواع العينات ستكون عبارة عن مسحات غ�ي جراح�ة و�تم أخذها من مقدمة األنف أو اللعاب.  .ب



وس كوف�د  .ج ي الخاص بف�ي  باسم االختبار المجمع) قد ينتج عنه نتائج فرد�ة، و   19- أفهم أن اختبار السالمة الروتيئف
�
أنه  (المعروف سابقا

ي بالنتائج الفرد�ة الختبار السالمة للطالب. 
ومع ذلك، أفهم وأوافق ع� أنه قد يتم إدخال المعلومات الصح�ة الشخص�ة   قد ال يتم إبال�ف

أجل  من  االختبار  خدمات  لمزود  التقن�ة  المنصة  ي 
�ف التعل�م�ة  السجالت  واقع  من  الشخص�ة  التع��ف�ة  معلوماته  وكذلك  للطالب 

ي تتب
 ع نتائج اختبارات السالمة وتحد�د األفراد الذين �حتاجون إ� اختبار متابعة �شكل فردي. المساعدة �ف

 فردي يتم إجراؤە ع� الطالب.    19- أفهم أنه سيتم إخطاري بنتائج أي اختبار كوف�د .د
 بأن تكون نت�جة اختبار كوف�د  . ه

�
زائفة وغ�ي دق�قة سواًء كانت إ�جاب�ة أو سلب�ة، بغض النظر عن ن�ع    19-أدرك أن هناك احتماً� قائما

اتباع جميع   ي 
الطالب االستمرار �ف ي ع� 

ينب�ف أنه  أفهم  ي  فإنئف نتائج سلب�ة زائفة،  ي ضوء احتمال�ة وجود 
الذي يتم إجراؤە. و�ف االختبار 

ي حالة ظهور أعراض كوف�د19-سالمة الخاصة بكوف�دإرشادات ال
وتوكوالت المدرس�ة للعزل واالختبار �ف ام بال�ب ف  عل�ه.   19-، واالل�ت

ف الذين يتولون إدارة جميع اختبارات كوف�د . و وأوافق    قد تلقوا تدر�بات ع� اإلدارة اآلمنة والسل�مة لالختبارات.   19- أفهم أن الموظفني
ف معها من أي مسؤول�ة عن أي   وأمنائها   >>or district name insert school<<ع� إعفاء   ومسؤوليها وموظفيها والرعاة المتعاملني

ي برنامج اختبارات كوف�د
 . 19-حادث أو إصابة قد تحدث نت�جة المشاركة �ف

ل إذا شعر بتوعك ومرض.   �جبأفهم أنه   .ز ف ي الم�ف
اإل�جاب�ة �ي مؤ�ش    الفرديكما أقر أن نت�جة االختبار    ع� الطالب الذي أمثله البقاء �ف

 لإلرشاد
�
ي ارتداء ال�مامة أو غطاء للوجه وفقا

، و�ستمر �ف
�
ل بع�دا� عن المدرسة، وأن يبدأ عزً� ذات�ا ف ي الم�ف

ات ع� وجوب بقاء الطالب �ف
 ذات الصلة لتفادي نقل العدوى إ� اآلخ��ن. 

لذي أمثله، وهذا االختبار ال �حل محل العالج المناسب الموصوف  أفهم أن النظام المدر�ي ال �عت�ب مزودا� للخدمات الطب�ة للطالب ا .ح
من قبل مقدم الخدمات الطب�ة للطالب، وأنا أتحمل المسؤول�ة ال�املة التخاذ اإلجراء المناسب ف�ما يتعلق بنتائج اختبار كوف�د الذي  

ي سأطلب المشورة الطب�ة والرعا�ة    �خص الطالب.  والعالج من مقدم الخدمات الطب�ة المتابع لحالة الطالب الذي  كما أوافق ع� أنئف
 عن أي رعا�ة يتلقاها الطالب من مقدم   أمثله إذا كانت لدي أي أسئلة أو مخاوف، أو إذا ساءت حالته. 

�
ي مسؤول مال�ا  أنئف

�
وأدرك أ�ضا

 الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالته. 
) إ� جانب معلومات أخرى محددة لله��ة الشخص�ة للطالب،  PHIح�ة محم�ة (قد ينتج عنه معلومات ص  19-أفهم أن اختبار كوف�د . ط

النقل  لقابل�ة  الص�ي  ف  التأمني لقانون إخضاع   
�
وفقا إال  عنها  اإلفصاح  أو  المعلومات واستخدامها  إ� هذە  بالوصول  السماح  يتم  ولن 

 للفقرة HIPAAوالمساءلة (
�
ف الف�درال�ة والفقر  45). وفقا ة المنظمة لوصول األفراد إ� المعلومات الصح�ة المحم�ة  من مدونة القوانني

]45 CFR 164.524(c)(3) ،[  ،ي أفوض وأوجه مزود خدمات االختبار بنقل هذە المعلومات الصح�ة المحم�ة إ� مدرسة الطالب فإنئف
ي ماسا�شوستس، والمكتب الت 

 و�دارة الصحة العامة �ف
ماسا�شوست  .ي ي 

�ف اإل�سان�ة  والخدمات  للصحة  االختبار. نف�ذي  إجراء  تو�  الذي  والمخت�ب  عن   س،  ال�شف  يتم  قد  أنه   
�
أ�ضا أفهم 

المعلومات الصح�ة المحم�ة للمكتب التنف�ذي للخدمات الصح�ة واإل�سان�ة وأي طرف آخر، ع� النحو الم�ح به بموجب قانون 
ف الص�ي لقابل�ة النقل والمساءلة (  ). HIPAAإخضاع التأمني

ي اخ .ك
قد تتطلب من المدرسة أن تكشف عن ه��ة الطالب ومعلوماته السكان�ة ومعلومات االتصال   19-تبار كوف�دأفهم أن المشاركة �ف

به من واقع السجالت التعل�م�ة إ� مزود خدمات االختبار، أفهم أن المشاركة قد تتطلب من المدرسة أن تكشف عن ه��ة الطالب 
ي ماسا�شوستس. ومعلوماته السكان�ة ومعلومات االتصال به من واقع ال

و�موجب قانون    سجالت التعل�م�ة إ� إدارة الصحة العامة �ف
ف الف�درال�ة ( 34 ) والفقرة FERPAالخصوص�ة والحقوق التعل�م�ة لأل�ة ( ي أفوض  )، CFR 99.30 34من مدونة القوانني فإنئف

ي اختبار كوف�د  ) ع� نحو ما تقتض�ه مشاركة الطالبPIIالمدرسة بال�شف عن معلومات التع��ف الشخص�ة (
    . 19-الذي أمثله �ف

خ�ص ب�جراء اختبارات كوف�د .ل ي هذە   19-أدرك أن ال�ت
ي رفض منح هذا التف��ض، و�ف هذە للطالب الذي أمثله أمر اخت�اري وأنه �مكنئف

 الحالة، لن يتم إجراء أي اختبار للطالب. 
ي أي وقت، ول�ن هذا  .م

ي و�لغاء هذا اإلذن �ف ي تغي�ي رأئي ي  أفهم أنه �مكنئف ، بمعئف أنه لن يؤثر ع� المعلومات الئت اإللغاء لن ��ي بأثر رج�ي
 .
�
 .XXالتواصل مع ير�ب ،  19-ب�جراء اختبارات كوف�د الخاصةوإللغاء هذا اإلذن  تم اإلفصاح عنها مسبقا

وس كو  . ن ي ماسا�شوستس بمراقبة الجوانب المتعلقة بف�ي
، مثل تتبع  19-ف�دأفوض مقدم خدمات االختبار و/أو إدارة الصحة العامة �ف

وس�ة، من خالل تحل�ل العينة (العينات) ذات النتائج اإل�جاب�ة وذلك ألغراض مكافحة األو�ئة والحفاظ ع� الصحة  الطفرات الف�ي
العامة. مع األخذ باالعتبار أن نتائج هذە التحل�الت ستكون خال�ة مما �كشف اله��ة الشخص�ة لصاحبها ولن ينتج عنها معلومات 

 ة شخص�ة. تع��ف�
ي بالغرض من اختبار كوف�د

و�جراءاته والفوائد والمخاطر المحتملة منه، وقد تلق�ت �سخة من هذە   19-أقر، أنا الموقع أدناە، أنه قد تم إبال�ف
ة.  ي أي وقت ال   الموافقة المستن�ي

ي ط�ح أسئلة إضاف�ة �ف ي بأنه �مكنئف
حق. أوافق  وقد أت�حت �ي الفرصة لط�ح األسئلة قبل التوقيع، وتم إبال�ف

وس كوف�د   للطالب الذي أمثله.  19-طواع�ة ع� إجراء هذا االختبار الخاص بف�ي
 

 :  توقيع و�ي األمر / الو�ي
 

 
 

 التار�ــــخ: 

 



   االختبارات المحتملة أ: أنواعالملحق 
 

ي ع� خض�ع الطالب ألي من طرق االختبار   ي موافقئت التال�ة. وأفهم أن مدرسة الطالب ستتو� تحد�د طرق  أقر أن توق��ي ع� هذا النموذج �عئف
ي تقدمها قبل بدء برنامجها الختبار كوف�د  ي بالخدمات الئت ي ستوفرها للطالب وتبلغئف ي بأي تغي�ي �طرأ عل�ه.  19- االختبار الئت

 إلبال�ف
ً
 إضافة

 االختبار الفردي:  
 

ي المدرسة؛ و�جب أال �ذهب أي شخص عندما تظهر األعراض ع� ا إجراؤەيتم األعراض: (اختبار عند ظهور 
ألفراد أثناء تواجدهم �ف

ل ف ي الم�ف
ي المدرسة باستخدام اختبار   ): تؤخذ إ� المدرسة إذا ظهرت عليهم األعراض أثناء وجودهم �ف

مسحة من مقدمة األنف �ف
 �شخ��ي معتمد.  

ي المدرسة باستخدام االختبار مع استمرار الحضور (اختبار حاالت المخالطة):   
ة  �شخ�ص�أداة  تؤخذ مسحة من مقدمة األنف �ف

 من اليوم األول للمخالطة ولمدة خمسة (ةمعتمد
�
مع السماح لألفراد الذين تكون نتائج  ) أ�ام ع� األقل،5. تجرى االختبارات يوم�ا

 لحضور إ� المدرسة. اختبارهم سلب�ة باستمرار ا 
 

وس كوف�د:   ي الخاص بف�ي  اختبار السالمة الروتيئف
"االختبارات  وهو  السابق  االسم  من  بدً�  وس كوف�د"  بف�ي الخاصة  الروتين�ة  السالمة  "اختبارات  مصطلح  �ستخدم   

�
حال�ا أننا  مالحظة  ير�ب 

فرد�ة تحدد الفرد (األفراد) الذين كانت نتائج اختباراتهم إ�جاب�ة ضمن اختبار  المجمعة". و�النسبة الختبارات المتابعة، ف�ي اختبارات �شخ�ص�ة  
وس كوف�د.   السالمة الخاص بف�ي

ي 
ي أنبوب واحد (بحد أق�    المدرسة: تجمعاختبار السالمة واختبار المتابعة �ف

ي المدرسة و�تم وضعها �ف
مسحات من مقدمة األنف �ف

ي المدرسة مع  إذا كانت نت�جة اخ عينات ل�ل أنبوب).  10
تبار المجموعة إ�جاب�ة، يتم إجراء اختبار متابعة فردي مع جمع عينة ثان�ة �ف

 ��ــــع و/أو فردي، حسب الحاجة.  PCRإجراء اختبار 
 
   : ي المخت�ب

ي    يتم جمع عينات اللعاب أو مسحة األنف واالحتفاظ بها منفصلة قبلاختبار السالمة واختبار المتابعة �ف
. تجم�عها �ف  المخت�ب

، دون أخذ عينة ثان�ة.  ي المخت�ب
 إذا كانت نت�جة اختبار المجموعة إ�جاب�ة، يتم إجراء اختبار المتابعة الفردي �ف

 


