
 

FORMULAR PËR PËLQIMIN E STUDENTIT PËR    TESTIMIN ME GRUP OPCIONAL COVID-19 
KONCENTRIK NGA GINKGO 

PËR T'U PLOTËSUAR NGA PRINDI /  KUJDESTARI 
Informacione prindërore/kujdestare 

Ju nuk      do të jeni të njoftuar me rezultatet e testimit të pishinës,  por do të jenë të njoftuar për rezultatet 
individuale të testit tëpasimit ose  nëpërmjet telefonit ose emailit. 

Prind/Kujdestar  
Emri i printuar: 

 

Qeliza 
prindërore/kujdestare 
/celulare #: 
Shënim: rezultatet do t'i tekstohen 
kësaj qelize # 

 

Prind/Kujdestar 
 Adresa e emailit: 

 

Informacion për fëmijën/studentin 
Emri i printit të 
fëmijës/studentit: 

 
 

Niveli i notës:   
 

Klasa 
(nëse është e 

zbatueshme) : 

 

Data e lindjes: 
 (MM/DD/YYYY) 

 
 

Mosha:  

 A është diagnostikuar 
studenti i listuar më sipër 
me COVID-19 në 90 ditët e 
fundit? 

Po, studenti im është testuar pozitiv përCOVID-19 në 90 ditët e fundit (shënim: 
individët që kanë testuar pozitiv për COVID-19 në 90ditët e fundit nuk duhet të 
marrin pjesë në testimin e pishinës). 

 

Jo,studenti im nuk ka  dalë pozitiv për COVID-19 në 90 ditët e fundit. 
 

PËLQIMI 
Për qëllime të përkthimit në gjuhë të tjera përveç anglishtes: fjala pool in ky dokument   do të thotë "një 
grup. » 
 
Duke plotësuar dhe dorëzuar këtë formular, konfirmoj se jam prindi, kujdestari ose individi i autorizuar 
ligjërisht për të dhënë pëlqimin dhe: 
 

A. Unë autorizoj mbledhjen dhe testimin e një testi javor  coVID-19 me pishinë mbi nxënësin tim gjatë 

orëve të shkollës, përveç çdo testi të nevojshëm individual diagnostikues pasues në nxënësin tim (duke 

përfshirë Abbott BinaxNOW testet e shpejta të antigjenit dhe testet PCR/molekulare). Unë e kuptoj se të 

gjitha llojet e mostra do të jenë jo-invasive, swabs shkurtër nazal ose mostra saliva. 
B. E kuptoj se testimi në grup nuk jep rezultate individuale për çdo anëtar të një grupi dhe se 

rezultatet individuale të studentit tim brenda një testi të përbashkët nuk mund të më ndajnë. 
Megjithatë, e kuptoj     dhe pajtohem se informacioni personal i studentit tim për shëndetin dhe 
informacioni personal i identifikueshëm nga të dhënat e edukimit mund të hyjnë në testimin e provuar 

platformën teknologjiketë ER-së   për të ndihmuar në ndjekjen e testimit të pishinave dhe identifikimin e 

individëve që kanë nevojë për testime pasuese. 
C. E kuptoj se do të më njoftuan për rezultatet e çdo testi individual diagnostikues "follow - up" 

përCOVID-19 të kryer tek studenti im. 
D. Unë e kuptoj se ekziston potenciali për një rezultat të rremë pozitiv ose negativ TË RREME 

COVID-19 test për teste të pishinës ose individuale. Duke pasur parasysh potencialin e një 
negativi të rremë, unë e kuptoj se nxënësi im duhet të vazhdojë të ndjekë të gjitha udhëzimet e 
sigurisë COVID-19, duke përfshirë veshjen e maskës dhe distancimin social, dhe të ndjekë 
protokollet e shkollës për izolimin dhe testimin në rast se nxënësi zhvillon simptomat e COVID-
19. 



E. Unë e kuptoj se stafi     që administron testimin e pishinës dhe testimin pasues kanë marrë trajnim mbi 

administrimin e sigurtë dhe të duhur të testit. Jam dakord se as admnistratori i testimit, as shkollat 

publike të Dedhamit, as ndonjë nga të besuarit, oficerët, punonjësit ose sponsorët e organizatës nuk janë 
përgjegjës për ndonjë aksident ose lëndim që mund të ndodhë nga pjesëmarrja në programin e testimit të 
pishinës.  

F. E kuptoj se studenti im duhet të qëndrojë në shtëpi nëse ndihet keq.      E pranoj se një rezultat 
pozitiv i testit të pasimit individual është një tregues se nxënësi im duhet të qëndrojë në shtëpi nga shkolla, 
të vetë-izolohet dhe të vazhdojë të veshë një maskë ose mbulesë fytyre siç drejtohet në përpjekje për të 

shmangur infektimin e të tjerëve. 
G. Unë e kuptoj se sistemi shkollor nuk po vepron si furnizuesi mjekësor i studentittim,    ky testim nuk 

zëvendëson trajtimin nga mjeku i studentit tim dhe marr përgjegjësinë e plotë dhe të plotë për të 

ndërmarrë veprimin e duhur lidhur me rezultatet e testit të studentittim.  Jam dakord se do të kërkoj 
këshilla mjekësore, kujdes dhe trajtim nga mjeku i studentit tim nëse kam pyetje ose shqetësime, ose nëse 

gjendja e tyrepërkeqësohet. Unë e kuptoj se jam financiarisht përgjegjës për çdo kujdes që studenti 
im merr nga furnizuesi i tyre i kujdesit shëndetësor. 

H. Unë e kuptoj se  testimi i pasjes mund të krijojë informacione të mbrojtura shëndetësore (PHI) dhe 

informacione të tjera personalisht të identifikueshme të studentit. Sipas 45 CFR 164.524(c)(3),   
autorizoj dhe drejtoj ofruesin e testimit që ta transmetojë këtë PHI  në shkollën e studentittim,  në 

Departamentin e Shëndetit Publik dhe në laboratorin etestimit. E kuptoj më tej se PHI mund t'i bëhet e 
ditur Zyrës Ekzekutive të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore dhe çdo partie tjetër, siç është 
autorizuar sipas HIPAA-s. 

I. Unë e kuptoj se pjesëmarrja në testimin e përbashkët mund të kërkojë që shkolla të zbulojë 
identitetin e studentit tim, demografinë dhe informacionin e kontaktit nga të dhënat e edukimit 
tek ofruesi i testimit dhe, për testet e mëtejshme, do të kërkojë që shkolla të zbulojë identitetin e 
studentit tim, demografinë dhe informacionin e kontaktit nga të dhënat e arsimit në 
Departamentin e Shëndetit Publik.  Sipas FERPA- s, 34 CFR 99.30, e autorizoj shkollën time që të 
zbulojë informacione të tilla personale të identifikueshme (PII) siç kërkohet që nxënësi im të 
marrë pjesë në testimin e mbledhur dhe të ndjekjes.   

J. Unë e kuptoj se autorizimi i këtyre testeve COVID-19 për studentin tim është opsional dhe se unë 
mund të refuzoj të jap këtë autorizim, me ç'rast, studenti im nuk do të testohet. 

K. E kuptoj se mund të ndryshoj mendje dhe ta anuloj këtë leje në çdo kohë, por se një anulim i tillë 
është vetëm përpara-kërkim, dhe nuk do të ndikojë në informacionin që unë tashmë lejohet të 
lëshohem. Për të anulluar këtë leje për testimin e COVID-19, më duhet të kontaktoj Emily Kadehjian, 
Koordinatore e Testimit të CoVID Qarkut në ekadehjian@dedham.k12.ma.us. 

L. Unë autorizoj ofruesin e testimit të monitorojë aspektet e virusit COVID-19, të tilla si gjurmimi i 
mutacioneve virale, duke sekuencuar viruset dhe mikrobet e tjera të pranishme në mostra (s) për 
qëllime epidemiologjike dhe të shëndetit publik. Rezultatet e analizave të tilla nuk do të jenë 
personalisht të identifikueshme dhe as do të krijojnë informacion personalisht të identifikueshëm. 
 

Unë, i nën-firmosuri, jam informuar për qëllimin e provës, procedurat, përfitimet dhe rreziqet e 
mundshme dhe kam marrë një kopje të këtij Pëlqimi të Informuar. Më është dhënë mundësia të bëj 
pyetje para se të firmos dhe më kanë thënë se mund të bëj pyetje të tjera në çdo kohë. Jam dakord 
vullnetarisht për këtë test për COVID-19 për studentin  tim. 
 

Nënshkrimi i Prindit/ 
Kujdestari: 

 

 
 
 

Ajoe: 

 
 
Ju lutem plotësoni këtë formularnjë do ta  ktheni  sa më shpejt të jetë e mundur. 
Ju mund të regjistroheni në këtë program në çdo kohë gjatë pjesës tjetër të vitit shkollor duke plotësuar këtë 
formular pëlqimi. 
 


