
 

 والمتابعةاالختياري المجّمع  COVID-19 الختبار نموذج موافقة الطالب
 متحدة المركز بواسطة الجنكة

 الوصي  / يتم االنتهاء من قبل الوالدين 
 معلومات الوالدين/الوصي

 اإللكتروني.إما عبر الهاتف أو البريد  االختبار   نتائج-  ، ولكن سيتم إخطارك بالمتابعة الفرديةالمجمعة   االختبار إعالمك بنتائج   لن يتم

 الوالد / الوصي  
 اسم الطباعة: 

 

 #: موبايل  /حارس الخليةاألصل / 
 مالحظة: سيتم إرسال النتائج إلى هذه الخلية # 

 

 الوالد / الوصي 
 عنوان البريد اإللكتروني:  

 

 معلومات الطفل/الطالب 
  اسم الطباعة الخاصة بالطالب/ الطالب: 

 
  :  مستوى الصف

 

 الفصول الدراسيه 
)إن كان ذلك ممكناً(  

: 

 

 : تاريخ الميالد
 (MM/DD/YYYYY) 

 
 

  العمر: 

هل تم تشخيص الطالب المذكور أعاله مع   

COVID-19  الماضية؟  90في األيام ال 
)مالحظة: األفراد الذين لديهم اختبار   الماضية 90في األيام ال  COVID -19، وقد اختبرت الطالب الخاص بي إيجابية لنعم

 . الماضية ال ينبغي أن تشارك في االختبارات المجمعة( 90في األيام ال  COVID-19إيجابي ل
 

 الماضية. 90في األيام ال  COVID -19إيجابية ل يتم اختبار الطالب الخاص بي  ، لم ال
 

 موافقه 
 "   تعني "مجموعة. هذه الوثيقة  inألغراض الترجمة إلى لغات أخرى غير اإلنجليزية: كلمة تجمع 

 
 من خالل استكمال وتقديم هذا النموذج، أؤكد أنني الوالد المناسب، أو الوصي، أو الشخص المخول قانونا لتقديم الموافقة و:

 
A.  أفوض جمع واختبار اختبارCOVID-19 متابعةساعات الدراسة ، باإلضافة إلى أي اختبارات  الطالب خالل لىالمجمعة األسبوعية ع   

/  PCRواختبارات  Abbott BinaxNOWاختبارات المستضد السريعة من  على طالبي )بما في ذلكتشخيصية فردية ضرورية 

 .اللعاب أو عينات  الجزيئية(. وأنا أفهم أن جميع أنواع العينات ستكون غير الغازية، مسحات األنف قصيرة
B.   وأنا أفهم أن االختبار المجمع ال يعطي نتائج فردية لكل عضو في تجمع، وأن النتائج الفردية للطالب الخاص بي في اختبار مجمع ال

السجالت   من أن معلومات الطالب الشخصية والمعلومات الشخصية الشخصية وأوافق على يمكن مشاركتها معي. ومع ذلك ، وأنا أفهم 

للمساعدة في تتبع االختبارات المجمعة وتحديد األفراد الذين يحتاجون إلى   ERمنصة تكنولوجيا التعليمية يمكن إدخالها في اختبار توفير

    المتابعة.اختبار 
C. حتى" اختبار ل-ية "متابعةوأنا أفهم أنه سيتم إخطاري عن نتائج أي تشخيص الفردCOVID-19  .التي أجريت على الطالب بلدي 
D.  وأنا أفهم أن هناك احتمال لخطأ إيجابية أو كاذبة سلبية نتيجة اختبارCOVID-19  لالختبارات المجمعة أو الفردية. وبالنظر إلى احتمال

بما في ذلك ارتداء القناع  ،  COVID - 19دات السالمة وجود سلبية كاذبة ، وأنا أفهم أن الطالب يجب أن تستمر في اتباع جميع إرشا

 .COVID -19والتنابع االجتماعية ، واتباع البروتوكوالت المدرسية لعزل واختبار في حالة الطالب يتطور أعراض 
E.  المأمونة والسليمة. أوافق إدارة االختبار  تلقوا تدريبا على  واختبارات المتابعة  الموظفين الذين يديرون االختبارات المجمعة وأفهم أن

أمناءها ، والضباط ، والموظفين ، أو المنظمات   وال أي من المدارس العامة ، Dedham وال  admnistratorال اختبار   على أنه

 المجمع.من المشاركة في برنامج االختبار الراعية هي المسؤولة عن أي حادث أو إصابات قد تحدث 
F. الطالب   على أن  الفرد إيجابية هو مؤشر متابعة نتيجة اختبار يبقى في المنزل إذا شعر بالوعكة. أعترف بأن  يجب أن ي أفهم أن طالب

أن يبقى في المنزل من المدرسة، وعزل الذات، واالستمرار في ارتداء قناع أو تغطية الوجه وفقا لتوجيهات في محاولة لتجنب    يجب

 إصابة اآلخرين. 
G. مقدم الخدمة  الطالب، وهذا االختبار ال يحل محل العالج من قبل بي نظام المدرسي ال يتصرفكمقدم الطالب الطبي الخاص أنا أفهم أن ال'

'نتائج االختبار. أوافق على أنني بلدي الطالب الطبية ، وأنا على تحمل المسؤولية الكاملة والكاملة التخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعلق 

'مقدم الخدمة الطبية إذا كان لدي أسئلة أو مخاوف، أو إذا كانت حالتهم سوءا.  الطالب سوف تسعى المشورة الطبية والرعاية والعالج من 

 أنا أفهم أنني مسؤول ماليًا عن أي رعاية يتلقاها الطالب من مقدم الرعاية الصحية الخاص به. 
H. قدر المتابعة أفهم أن اختبا  ( يخلق معلومات صحية محميةPHI ) 45وغيرها من المعلومات الشخصية للطالب. وفقا ل CFR  

.   ،قسم الصحة العامة، ومختبر االختبار مدرستي الطالب  إلى PHI االختبار لنقل مثل هذه مزود (، وأنا أأذن وتوجيه 3)ج() 164.524

التنفيذي للصحة والخدمات اإلنسانية وأي طرف آخر، على النحو المأذون به بموجب  للمكتب  PHIوأفهم كذلك أنه يمكن الكشف عن 

 قانون الصحة العامة والصحة العامة. 



I.   أفهم أن المشاركة في االختبارات المجمعة قد تتطلب من المدرسة الكشف عن هوية تلميذي ومعلومات االتصال به من سجالت التعليم

تبارات المتابعة، ستتطلب من المدرسة الكشف عن هوية تلميذي ومعلوماته الديموغرافية ومعلومات  إلى مقدم االختبار، وبالنسبة الخ

أأذن مدرستي للكشف عن هذه المعلومات  ،  FERPA، 34 CFR 99.30االتصال من سجالت التعليم إلى إدارة الصحة العامة.  وفقا ل 

 اختبار مجمع والمتابعة.   كما هو مطلوب للطالب الخاص بي للمشاركة في ( PIIالشخصية )
J.  وأنا أفهم أن الترخيص لهذه االختباراتCOVID-19   ،لطالبي هو اختياري وأنني يمكن أن ترفض إعطاء هذا اإلذن، وفي هذه الحالة

 لن يتم اختبار الطالب بلدي.
K. يؤثر على المعلومات التي سمحت بالفعل   أفهم أنه يمكنني تغيير رأيي وإلغاء هذا اإلذن في أي وقت ، ولكن هذا اإللغاء تطلعي فقط ، ولن

في   COVIDمنسق اختبارات ،  Emily Kadehjianبـ  أحتاج إلى االتصال ،  COVID-19إللغاء هذا اإلذن الختبار  بإصدارها.

 . ekadehjian@dedham.k12.ma.usمنطقة 
L.  أفوض مقدم االختبار لمراقبة جوانب فيروسCOVID-19 ،  مثل تتبع الطفرات الفيروسية، عن طريق تسلسل الفيروسات والميكروبات

األخرى الموجودة في العينة )العينات( ألغراض األوبئة والصحة العامة. ولن تكون نتائج هذه التحليالت محددة الهوية شخصياً ولن  

 تنشئ معلومات شخصية. 
 

يحت لي تم إبالغي، الموقعين أدناه، بهدف االختبار وإجراءاته وفوائده ومخاطره المحتملة، وقد تلقيت نسخة من هذه الموافقة المستنيرة. وقد أت لقد

  COVID-19الفرصة لطرح األسئلة قبل التوقيع، وقيل لي إن بإمكاني طرح أسئلة إضافية في أي وقت. أنا أوافق طوعا على هذا االختبار ل

 . طالبيل
 

 : توقيع الوالد / الوصي
 

 
 
 

 : هأن

 
 

 أقرب وقت ممكن. في  إعادته   dيرجى ملء هذا النموذج
 يمكنك التسجيل في هذا البرنامج في أي وقت خالل بقية العام الدراسي من خالل استكمال نموذج الموافقة هذا.

 


