
 

 91-نموذج الموافقة االختيارية للطالب عىل إجراء اختبار كوفيد

 الوصي / يمأل بمعرفة ولي األمر 
 الوصي / معلومات ولي األمر  

وس كوفيد  ي الخاص بفير
 باسم )91-لن يتم إخطارك بنتائج اختبار السالمة الروتين 

ً
ولكن سيتم إخطارك بنتائج  ،("االختبار المجمع"المعروف سابقا

ي 
ون  يد اإللكير  أو عير الير

ً
 .االختبارات الفردية هاتفيا

 ي إجراء اختبار كوفيد 19الذي أجراه الطالب إيجابية خالل الـ  91-إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد
ي أال يشارك ف 

 الماضية، فينبغ 
ً
لتجنب النتائج  91-يوما

 . اإليجابية الزائفة
 وس كوفيد ي اختبارات السالمة الروتينية الخاصة بفير

 . 91-نحث األفراد غير المحصنير  بشدة عىل المشاركة ف 
  وس كوفيد ي اختبارات السالمة الروتينية الخاصة بفير

 .يمكن لألفراد الذين تلقوا اللقاح المشاركة ف 
 الوصي / ولي األمر 

ة   االسم بخط واضح وأحرف كبير

 

 :الوصي / لي األمرجوال و /هاتفرقم 
إرسال النتائج إىل رقم الجوال  سيتم: تنبيه

 المذكور 

 

 الوصي / ولي األمر 
ي 
 
ون يد اإللكير  : الير

 

 الطالب / معلومات الطفل 

  :الطفل/ اسم الطالب 
 

  :الصف
 

 :تاري    خ الميالد 
 (سنة/ يوم / شهر )

 

 

يدي الرمز     :المدينة   :العنوان    :الير

  حدد) العرق
 
ا خيارا

 
ي  أصل من أمريكي  / أسود       آسيوي      األصليير   أالسكا  سكان / األمريكيير   الهنود   (:واحد

 أفريقر
ي  األصليون السكان 

 
 عدم أفضل       آخر      أبيض        الهادئ المحيط جزر  / هاواي ف

 اإلجابة

  حدد ) اإلثنية
 
  خيارا

 
ي  أصل من  (:واحدا

ي  أو  هسبان 
 التين 

ي  أصل من ليس 
ي  أو  هسبان 

 التين 
 اإلجابة عدم أفضل 

  متحول           ذكر  :الجنس
ً
 جنسيا

 أنن   
 اإلجابة عدم أفضل 

ي اختبار كوفيدنعم    االنسحاب/ الموافقة 
 (يرجر قراءة وتوقيع النموذج أدناه) 91-، أوافق عىل مشاركة الطالب ف 

ي اختبار كوفيد ال،    
 عىل مشاركة الطالب ف 

ً
 (ال يلزم اتخاذ أي إجراء آخر). 91-لست موافقا

 الموافقة
 لتقديم الموافقة و

ً
ي الوالد أو الوصي أو الفرد المخول قانونا

 :أؤكد، من خالل ملء هذا النموذج وإرساله، أنن 
ي المدرسة، سواء كان ذلك إلجراء اختبار فردي  91-وأرصح بجمع عينة من الطالب وإجراء اختبار كوفيد .أ 

عىل سبيل المثال اختبار األجسام )عليها ف 

وس كوفيد ( PCRالمضادة الفردية أو اختبار  هذا  كما أقر أن توقيغي عىل(. االختبار المجمع)أو ضمن اختبارات السالمة الروتينية الخاصة بفير
ي عىل خضوع الطالب ألي من طرق االختبار التالية

ي موافقنر
ي ستوفرها . النموذج يعن 

وأفهم أن مدرسة الطالب ستتوىل تحديد طرق االختبار النر
ي تقدمها قبل بدء برنامجها الختبار كوفيد

ي بالخدمات النر
ي بأي تغيير يطرأ عليه 91-للطالب وتبلغن 

 إلبالغ 
ً
تفاصيل " الملحق أ"ويتضمن . إضافة

 . حول أنواع الفحوصات واالختباراتأكي  
ي المدرسة : االختبار الفردي لألفراد الذين تظهر عليهم األعراض .9

 عندما تظهر األعراض عىل األفراد أثناء تواجدهم ف 
يتم إجراء اختبار للمخالطير  عن قرب والذين ال تظهر عليهم أي أعراض (: االختبار مع استمرار الحضور)االختبار للمخالطير  عن قرب  .2

 
ً
أيام عىل األقل من اليوم األول للمخالطة، مع السماح لألفراد الذين تكون نتيجة اختباراتهم سلبية بمواصلة ( 5) ولمدة خمسةيوميا

 . الحضور للمدرسة
وس كوفيد .3 ي الخاص بفير

 باسم ) 91-اختبار السالمة الروتين 
ً
ي يتم عير جمع مجموعة "(: االختبار المجمع"المعروف سابقا

اختبار روتين 
 إىل راء اختبار عىل تلك المجموعة، من العينات وإج

ً
ي المختير أو عىل عينات إضافة

إجراء اختبار فردي إما عىل نفس العينات الفردية ف 
ي حالة وجود نتيجة إيجابية جديدة من أفراد المجموعة
 . ف 

 .بأدرك أن جميع أنواع العينات ستكون عبارة عن مسحات غير جراحية ويتم أخذها من مقدمة األنف أو اللعا .ب 
وس كوفيد  .ج  ي الخاص بفير

 باسم االختبار المجمع) 91-أفهم أن اختبار السالمة الروتين 
ً
قد ينتج عنه نتائج فردية، وأنه قد ال يتم ( المعروف سابقا

ي بالنتائج الفردية الختبار السالمة للطالب
ب وكذلك ومع ذلك، أفهم وأوافق عىل أنه قد يتم إدخال المعلومات الصحية الشخصية للطال .إبالغ 

ي تتبع نتائج اخت
ي المنصة التقنية لمزود خدمات االختبار من أجل المساعدة ف 

بارات معلوماته التعريفية الشخصية من واقع السجالت التعليمية ف 



 .السالمة وتحديد األفراد الذين يحتاجون إىل اختبار متابعة بشكل فردي
 . يتم إجراؤه عىل الطالب فردي 91-أفهم أنه سيتم إخطاري بنتائج أي اختبار كوفيد .د 
 بأن تكون نتيجة اختبار كوفيد .ه 

ً
 قائما

ً
زائفة وغير دقيقة سواًء كانت إيجابية أو سلبية، بغض النظر عن نوع االختبار الذي  91-أدرك أن هناك احتماال

ي عىل الطالب االستمرار . يتم إجراؤه
ي أفهم أنه ينبغ 

ي ضوء احتمالية وجود نتائج سلبية زائفة، فإنن 
 
ي اتباع جميع إرشادات السالمة الخاصة  وف

 
ف

ي حالة ظهور أعراض كوفيد91-بكوفيد
 
وتوكوالت المدرسية للعزل واالختبار ف ام بالير  

 . عليه 91-، وااللير
وأوافق عىل إعفاء  .قد تلقوا تدريبات عىل اإلدارة اآلمنة والسليمة لالختبارات 91-أفهم أن الموظفير  الذين يتولون إدارة جميع اختبارات كوفيد .و 

Dedham Public Schools  ومسؤوليها وموظفيها والرعاة المتعاملير  معها من أي مسؤولية عن أي حادث أو إصابة قد تحدث  وأمنائها
ي برنامج اختبارات كوفيد

 
 .91-نتيجة المشاركة ف

ل إذا شعر بتوعك  يجبأفهم أنه  .ز  ي المي  
 
اإليجابية هي مؤشر عىل وجوب  الفرديكما أقر أن نتيجة االختبار  .ومرضعىل الطالب الذي أمثله البقاء ف

 لإلرشادات ذات ال
ً
ي ارتداء الكمامة أو غطاء للوجه وفقا

 
، ويستمر ف

ً
 ذاتيا

ً
 عن المدرسة، وأن يبدأ عزال

ً
ل بعيدا ي المي  

 
صلة لتفادي نقل بقاء الطالب ف

 .العدوى إىل اآلخرين
 للخدمات الطبية للطالب الذي أمثله، وهذا االختبار ال يحل محل العالج المناسب الموصوف من قبل أفهم أن النظام المدرسي ال يعتير  .ح 

ً
 مزودا

كما  .بمقدم الخدمات الطبية للطالب، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة التخاذ اإلجراء المناسب فيما يتعلق بنتائج اختبار كوفيد الذي يخص الطال
ي سأطلب المشو 

رة الطبية والرعاية والعالج من مقدم الخدمات الطبية المتابع لحالة الطالب الذي أمثله إذا كانت لدي أي أسئلة أو أوافق عىل أنن 
 عن أي رعاية يتلقاها الطالب من مقدم الرعاية الصحية المتابع لحالته .مخاوف، أو إذا ساءت حالته

ً
ي مسؤول ماليا

 أنن 
ً
 . وأدرك أيضا

إىل جانب معلومات أخرى محددة للهوية الشخصية للطالب، ولن يتم ( PHI)ينتج عنه معلومات صحية محمية  قد  91-أفهم أن اختبار كوفيد .ط 

 لقانون إخضاع التأمير  الصحي لقابلية النقل والمساءلة 
ً
(. HIPAA)السماح بالوصول إىل هذه المعلومات واستخدامها أو اإلفصاح عنها إال وفقا

 للفقرة 
ً
، ([RF 925.525(c()3  55]القوانير  الفيدرالية والفقرة المنظمة لوصول األفراد إىل المعلومات الصحية المحمية من مدونة  55وفقا

ي ماساتشوستس، 
 
ي أفوض وأوجه مزود خدمات االختبار بنقل هذه المعلومات الصحية المحمية إىل مدرسة الطالب، وإدارة الصحة العامة ف

فإنن 
 والمكتب الت

ي ماساتشوستس، والمختير الذي توىل إجراء االختبارنفيذي للصحة والخد .ي 
 أنه قد يتم الكشف عن المعلومات  .مات اإلنسانية ف 

ً
أفهم أيضا

الصحية المحمية للمكتب التنفيذي للخدمات الصحية واإلنسانية وأي طرف آخر، عىل النحو المرصح به بموجب قانون إخضاع التأمير  الصحي 

 (.HIPAA)لقابلية النقل والمساءلة 
ي اختبار كوفيد .ك 

قد تتطلب من المدرسة أن تكشف عن هوية الطالب ومعلوماته السكانية ومعلومات االتصال به من واقع  91-أفهم أن المشاركة ف 
السجالت التعليمية إىل مزود خدمات االختبار، أفهم أن المشاركة قد تتطلب من المدرسة أن تكشف عن هوية الطالب ومعلوماته السكانية 

ي ماساتشوستسومعل
وبموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية   .ومات االتصال به من واقع السجالت التعليمية إىل إدارة الصحة العامة ف 

ي أفوض المدرسة بالكشف عن معلومات التعريف (RF 11.39  35)من مدونة القوانير  الفيدرالية  35 والفقرة( FERPA)لألشة 
، فإنن 

ي اختبار كوفيدعىل ن( PII)الشخصية 
   .91-حو ما تقتضيه مشاركة الطالب الذي أمثله ف 

خيص بإجراء اختبارات كوفيد .ل  ي هذه الحالة، لن  91-أدرك أن الير
ي رفض منح هذا التفويض، وف 

هذه للطالب الذي أمثله أمر اختياري وأنه يمكنن 
 .يتم إجراء أي اختبار للطالب

ي وإلغاء هذا  .م  ي تغيير رأني
ي تم أفهم أنه يمكنن 

، بمعن  أنه لن يؤثر عىل المعلومات النر ي أي وقت، ولكن هذا اإللغاء لن يرسي بأثر رجغي
اإلذن ف 

 
ً
 .health.com-support@cic التواصل مع يرجر ، 91-بإجراء اختبارات كوفيد الخاصةوإللغاء هذا اإلذن  .اإلفصاح عنها مسبقا

ي ماساتشوستس بمراقبة /أفوض مقدم خدمات االختبار و .ن 
وس كوفيدأو إدارة الصحة العامة ف  ، مثل تتبع الطفرات 91-الجوانب المتعلقة بفير

وسية، من خالل تحليل العينة  مع األخذ . ذات النتائج اإليجابية وذلك ألغراض مكافحة األوبئة والحفاظ عىل الصحة العامة( العينات)الفير
 .ن ينتج عنها معلومات تعريفية شخصيةباالعتبار أن نتائج هذه التحليالت ستكون خالية مما يكشف الهوية الشخصية لصاحبها ول

ي بالغرض من اختبار كوفيد
وإجراءاته والفوائد والمخاطر المحتملة منه، وقد تلقيت نسخة من هذه الموافقة  91-أقر، أنا الموقع أدناه، أنه قد تم إبالغ 

ة ي طر  .المستنير
ي بأنه يمكنن 

ي أي وقت الحقوقد أتيحت ىلي الفرصة لطرح األسئلة قبل التوقيع، وتم إبالغ 
أوافق طواعية عىل إجراء هذا . ح أسئلة إضافية ف 

وس كوفيد  .للطالب الذي أمثله 91-االختبار الخاص بفير
 

 :الوصي / توقيع ولي األمر 
 

 
 

 :التاري    خ

 

mailto:support@cic-health.com
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  االختبارات المحتملة أنواع: أالملحق 
 

ي عىل خضوع الطالب ألي من 
ي موافقنر

وأفهم أن مدرسة الطالب ستتوىل تحديد طرق . طرق االختبار التاليةأقر أن توقيغي عىل هذا النموذج يعن 
ي تقدمها قبل بدء برنامجها الختبار كوفيد

ي بالخدمات النر
ي ستوفرها للطالب وتبلغن 

ي بأي تغيير يطرأ عليه 91-االختبار النر
 

 إلبالغ
ً
 .إضافة

 : االختبار الفردي
 

ي المدرسة؛ ويجب أال يذهب أي شخص  إجراؤهيتم : )األعراضاختبار عند ظهور 
 
عندما تظهر األعراض عىل األفراد أثناء تواجدهم ف

ل ي المي  
 
ي المدرسة باستخدام اختبار  تؤخذ (: إىل المدرسة إذا ظهرت عليهم األعراض أثناء وجودهم ف

 
مسحة من مقدمة األنف ف

 . تشخيصي معتمد
ي المدرسة باستخدام (: اختبار حاالت المخالطة)االختبار مع استمرار الحضور  

 
ة تشخيصيأداة تؤخذ مسحة من مقدمة األنف ف

 من اليوم األول للمخالطة ولمدة خمسة . ةمعتمد
ً
مع السماح لألفراد الذين تكون نتائج  أيام عىل األقل،( 5)تجرى االختبارات يوميا

 .لحضور إىل المدرسةاختبارهم سلبية باستمرار ا
 

وس كوفيد  ي الخاص بفير
 :اختبار السالمة الروتين 

 نستخدم مصطلح 
ً
وس كوفيد"يرجر مالحظة أننا حاليا  من االسم السابق وهو " اختبارات السالمة الروتينية الخاصة بفير

ً
االختبارات "بدال

الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية ضمن ( األفراد)حدد الفرد وبالنسبة الختبارات المتابعة، فهي اختبارات تشخيصية فردية ت". المجمعة
وس كوفيد  .اختبار السالمة الخاص بفير

ي 
ي أنبوب واحد  تجمع: المدرسةاختبار السالمة واختبار المتابعة ف 

 
ي المدرسة ويتم وضعها ف

 
بحد أقص )مسحات من مقدمة األنف ف

ي المدرسة مع  (.عينات لكل أنبوب 99
 
إذا كانت نتيجة اختبار المجموعة إيجابية، يتم إجراء اختبار متابعة فردي مع جمع عينة ثانية ف

 .أو فردي، حسب الحاجة/شيــــع و PCRإجراء اختبار 
 
ي المختير  

ي  يتم جمع عينات اللعاب أو مسحة األنف واالحتفاظ بها منفصلة قبل: اختبار السالمة واختبار المتابعة ف 
 
تجميعها ف

، دون أخذ عينة ثانية .المختير  ي المختير
 
 .إذا كانت نتيجة اختبار المجموعة إيجابية، يتم إجراء اختبار المتابعة الفردي ف

 


