
 

اختیاری د فورمه رضایت د محصل د  COVID - 19 لپاره ازمېښت د تعقیب  او پولو د  
کول ځای یو سره بل یو د خوا له جینګو د  
بشپړېدل  خوا له سرپرست/  پالر او مور د  

معلومات  سرپرست/  پالر او مور د  
دد خبر الرې له ایمیل د هم یا او ټلیفون د یا به پایلې  ازموینې  د-تعقیب انفرادی د مګر ، شی نه خبر سره پایلو ټسټ انډوپ د به ته تاسو       . 

سرپرست /  پالر او مور   
نوم چاپ  د  : 

 

حجرې سرپرست  د/  پالر او مور د / 
 :# ګرځنده

دددد دد دد ددددد:  دددددد  
دددددد دد  # 

 

سرپرست /  پالر او مور  
پته بریښنالیک د   : 

 

معلومات  کوونکی  زده/  ماشوم د  
نوم چاپ  د کوونکی زده/  ماشوم د :  

 

کچه درجې د :   
 

 ټولګی 
وړ تطبیق د که )  

 : ( وی

 

نېټه زېږېدو د : 
 ( MM / DD / YYYY ) 

 
 

  : عمر

په کوونکی زده کې نوملړ پورته په ایا   
د کې ورځو ۹۰ تیرو  COVID-19 سره 

دی؟ شوی تشخیص  

د کې ورځو ۹۰ تیرو په کوونکی زده زما ، هو COVID - 19 په چې کسان هغه:  یادونه(  ده کړې آزموینه مثبت لپاره  
د یې کې ورځو ٩٠ تیرو  COVID - 19 کړی ونه ګډون کې ازمېښت په انډوپ د باید ، ده کړې آزموینه مثبت لپاره ) . 

 

د کې ورځو ٩٠ تیرو په   کوونکی زده زما نه،  COVID-19 ازمویلی دی نه مثبت لپاره . 
 

 رضایت 
کلمه پول د: لپاره اهدافو د ژباړې د ته ژبو نورو پرته نه انګلیسی د  in  دی ماناپه ډلې یوې د سند   دا . " 

 
چې یم فرد لرونکی صالحیت قانونی یا ، سرپرست ، پالر او مور مناسب زه چې تاییدوم دا زه ،  سره سپارلو او کولو پوره په فورمې دې د  

او کړی وړاندې رضایت : 
 

A. اوونیزحوضی د باندې     کوونکی زده خپل په کې ساعتونو په ښوونځی د زه  COVID- 19 ورکوم  زهاجا ته ازموینو او راټولولو ازموینې ، 

د  او ازمېښتونه انټیجن چټک کسنوبینا ایبټ د شمول په(  سربیره ازموینو تعقیبی تشخیصی انفرادی اړینو ډول هر د باندې کوونکی زده په زما  
PCR / molecular د سترګو د لنډ د ، وی مبهم غیر به ډولونه نمونې د ټول چې شوم پوه زه). ازموینې  swabs د یا او  saliva نمونه. 

B. انډوپ یو د پایلې انفرادی کوونکی زده  د زما او ورکوی، نه نتیجه انفرادی  لپاره غړی هر د انډوز یو د ازموینه انډوپ د چې پوهیږم زه  
معلومات روغتیایی شخصی کوونکی زده د زما چې منم او پوهیږم زه ،        صورت هر په. شریکېدای شی نه رهس زما کې دننه په ازموینې  

ترڅو شی داخل ته پلیټفارم ټیکنالوجۍ د کولو وړاندې د ازموینې د شی کیدای معلومات وړ پیژندلو د توګه شخصی په څخه سوابقو د کړې زده د او  

وکړی  مرسته کې پیژندلو په کسانو وړ اړتیا د ته ازموینې تعقیب د او تعقیبولو ازموینې انډوپ د . 
C. د کړم خبر اړه په پایلو د ازموینې د" تعقیب-تعقیب" تشخیصی انفرادی یو هر  د به زه چې پوهیږم زه COVID-19 کوونکی زده په زما  

شوی ترسره . 
D. منفی غلط یا مثبت غلط د چې پوهیږم زه  COVID-19 منفی غلط د. هلپار ازموینو انفرادی یا پوالدو د لری شتون پایله ازموینې د  

ټولو د باید کوونکی زده  زما چې پوهیږم زه ، سره نیولو کې پام په پوتنشیال  COVID - 19 ماسک د شمول په ، الرښودونو خوندیتوب  
د کوونکی زده کې صورت په ازمویښت او کولو ګوښه د کړی تعقیب پروتوکولونه ښوونځی د او تعقیب والی لرې  ټولنیز او اغوستلو  

COVID - 19 کوی پیدا  نښې  . 
E. زه    . ده کړې ترالسه روزنه کې اداره په ازموینې ې مناسب او خوندی د ازمېښت تعقیب او ازمېښت انډوپ د کارمندانو     چې شوم پوه زه  

د کپورګران کوم موسسې د  یا او کارمندانو ، افسرانو ، باوری د هغه د هم نه او ښوونځی، عامه دهم د هم نه او آډمنسټر ازموینې د هن چې یم موافق  

لری غاړه په ، شی رامنځته څخه ګډون د کې پروګرام په ازموینې د انډوپ د ممکن چې لپاره ټپونو یا پېښې کومې . 
F. پایله ازموینې د تعقیب انفرادی مثبت د چې منم دا زه     . وکړی احساس ښه چیرې که شی پاتې کې کور باید کوونکی زده ازم  چې پوهیږم زه  

د چې څنګه لکه ورکړی دوام هت اغوستلو پوښ نقاب یا مخ د او کول، ګوښه ځان شی، پاتې  کور څخه ښوونځی د باید کوونکی زده زما چې ده دا  

دی کې هڅه په مخنیوی د څخه کیدو اخته د نورو . 
G. طبی د کوونکی زده د زما ازموینه دا کوی، نه عمل توګه په برابرونکی طبی د کوونکی زده د زما سیستم ښوونځی     د چې شوم پوه زه  

مناسب اړه په پایلو د ازموینې د کوونکی زده خپل د چې اخلم غاړه په مسولیت بشپړ او بشپړ زه او اخلی، نه ځای درملنې د لخوا برابرونکی  

یا پوښتنې زه چیرې که وغواړم درملنه او پاملرنه ، مشورې طبی څخه برابرونکی طبی د کوونکی زده خپل د به زه چې یم موافق زه . وکړماقدام  



روغتیایی د دوی د کوونکی زده زما چې لپاره پاملرنې ډول هر د یم مسول مالی زه چې  پوهیږم زه. شیخراب حالت دوی د که یا ولرم، اندیښنې  
کوی هترالس څخه کوونکی وړاندې خدمتونو . 

H. پیژندنې د کوونکی زده د توګه شخصی په نور او ) آی ایچ پی( معلومات روغتیایی شوی خوندی شی کیدای ازمېښت  تعقیب چې پوهیږم زه  
45 د. کړی جوړ معلومات وړ  CFR 164 . 524  )کوونکی زده د زما چې کوم الرښونه او واک ته برابرونکی ازموینې د زه ،)    3) (  ج  

ډول دا ته البراتوار  ازموینې د او ، ریاست روغتیا عامې د ، ښوونځی  PHI    بشری او روغتیا د نممک ایی  پی چې شوم پوه نور زه .کړی انتقال 
د چې څنګه لکه شی، ښکاره ته ګوند هر بل او دفتر اجرائیوی خدماتو  HIPAA لری صالحیت الندې . 

I. او ، ډیموګرافیک ، پېژندګلوی کوونکی زده د زما چې ولری اړتیا ته نځیښوو شی کیدای ګډون کې ازمیښت په انډوپ د چې پوهیږم زه  
اړتیا ته ښوونځی به لپاره ازموینې تعقیب د او کړی څرګند ته کوونکی چمتو ازموینې د معلومات اړیکو د څخه بقوسوا د کړې  زده د  

معلومات اړیکو د ته ریاست روغتیا عامې د خهڅ سوابقو له کړې زده د او ، ډیموګرافیک ، پیژندنه کوونکی زده  د زما چې ولری  
د.  کړی څرګند  FERPA 34 سم، سره  CFR 99.30، معلومات شوی پیژندل شخصی داسې چې ورکوم اجازه ته ښوونځی خپل زه  ( 

PII) واخلی برخه کې ازمیښت تعقیب او پولډ په چې ده اړتیا ته کوونکی زده زما چې څنګه لکه کړم څرګند .   
J. دا  لپاره کوونکی زده د زما ېچ پوهیږم زه  COVID-19 شم کولی انکار څخه ورکړې د اجازت دې د  زه او دی اختیاری ازمیښتونه ، 

شی ازموویل نه کوونکی زده زما به کې صورت دې په . 
K. زه پوهیږم چې زه خپل نظر بدلولی  شم او هر وخت دا  اجازه لغوه کولی شم، خو دا ډول  لغوه کول یوازې مخ په  وړاندې کتل دی، او  په 

 ازمیښت  لپاره د دې اجازه لغوه کولو COVID - 19 هغو معلوماتو به اغیز ونه کړی چې ما مخکې اجازه ورکړې وه چې خوشې شم . د

ولسوالۍ د ، کدهجاین امیلی  د چې لرم اړتیا زه ، لپاره  COVID په سره ګر همغږی ازموینې د  ekadehjian@dedham.k12.ma.us. 
L. د چې ورکوم واک دا ته کوونکی چمتو ازموینې د زه  COVID-19 ترتیب د تعقیبول، بدلون ویروسی د لکه وڅاری، اړخونه ویروس  

ډول دې د. لپاره اهدافو د روغتیا عامې او اپیدمیولوجیکی د لری شتون کې نمونه په چې الرې له مکروبونو نورو او ویروسونو  
کړی ته رامنځ معلومات وړ پیژندلو د توګه شخصی په به نه او وی نه وړ پیژندلو د توګه شخصی په به پایلې تحلیلونو . 

 
ترالسه کاپی رضایت شوی خبر دې  د ما او یم، شوی خبر اړه په خطرونو او ګټې احتمالی ، کړنالرې ، هدف  د ازموینې د شوی، السلیک زه،  
پوښتنې اضافی وخت هر زه چې شول وویل ماته او کړم، السلیک زه چې دې له مخکې وکړم پوښتنه چې ده شوې راکړل عموق دا ته ما. ده کړې  

د لپاره کوونکی زده خپل د خوښه خپله په زه . شم کولی  COVID - 19 یم موافق سره ازموینې دې د لپاره . 
 

السلیک سرپرست /  پالر او مور د : 
 

 
 
 

هچې : 

 
 

راوګرځئ  بیرته یې ژره تر    ژرچې کړئ بشپړه فورمه دا وکړئ مهربانی  . 
کړئ ثبت کې پروګرام دې په کې وخت هر په الرې له کال پاتې د ښوونځی د سره کولو پوره په فورم رضایت دې د شئ کولی تاسو . 

 


