،األعزاء الطالب ،األمور أولياء ،األمور أولياء ،وسادتي سيداتي
ف ر
تضرا المناطق اكثي من واحدة مرارا هوف منطقة كانت
ظهور من به يرتبط وما  - 2السارس رفثوس ظهور منذ والمانيا بافاريا ر ي
الماض العام عالىم وباء
ر ي
ف.
مصنفي هوف ومدينة منطقة تزال ال  2021،مارس منتصف ر ي
ر ري
حدوث مع ساخنة مناطق أنهم عىل
.المطول اإلغالق من الرغم عىل >300/100,000
عىل السيطرة من نتمكن أن جميعاي مصلحتنا من .الوقت هذا خالل والقيود العقبات من العديد مع نعيش أن يجب كمقاطعة نحن
.كبثة أهمية له تعاونكم فإن لهذا – قطعاي الطبيعية الحياة إىل والعودة الحياة إىل العودة من نتمكن لكي العدوى أحداث
ونحن ر
.وآمن دائم بشكل فتحهم وإعادة النهارية الرعاية ومراكز المدارس إىل أطفالنا بإعادة خاص بشكل مهتمون
ف الغرغرة باختبارات نقوم ،ممكنا ذلك جعل أجل ومن
ف ابتدائية مدارس ست ر ي
اخثنا لقد  08.03.2021.منذ وونسيديل منطقة ر ي
بكثث متعة أكثي وهو ،الغرغرات مع اختبار حل
ف العينات تحليل يتم ثم .البديلة الطرق من ر ي
الدراسي اليوم بداية حتي المختثي ر ي
ا
فضل ،الجيد للقبول ونظراي .الرسيعة االختبارات من دقة أكثي نتيجة يوفر مما ،التاىلي
ي
واألوصياء الطالب من اإليجابية الردود عن
.باستمرار ر
،والمعلمير
ري
يثايد المشاركة المدارس يواهتمام عدد فإن
ف المشاركة من طفلك يتمكن حتي موافقتك إىل نحتاج لذلك .طوعية االختبارات ،بالطبع
مرتي الالحق والتقييم االختبار ر ي
ف ر ري
ري
!أفضل ذلك كان كلما ،األطفال شارك كلما .األسبوع
اثني مع المقاطعة تعمل ،التنفيذ أجل ومن
ف بالفعل نجحا وقد ،الخدمات مقدمي من ر ري
ف الغرغرة اختبارات إجراء ر ي
المدارس ر ي
ر
ف االبتدائية
.المجاورة  Wunsiedel i.Fمنطقة ي
المعلمي مع مفصلة مناقشة بعد وكذلك ،المرفقة الوثائق من أسئلة لديك يزال ال كان إذا(
ر ري
.تضفكم تحت دائما ونحن ،والطالب
).معا هوف ألطفال الطبيعية الحياة من قطعة نرجع دعونا
ف االختبار يعمل كيف
المدرسة؟ ر ي
ف دراسيان يومان
لفثوس اختبار إجراء يتم ،األسبوع ر ي
مليئة واحدة .أنابيب  2طفلك يتلقي ،لهذا .الدراسة بدء قبل -2ك-سارس ر
قبل من ضوئيا مسحها يتم ثم الباركود لديه )البفظ أنبوب( جمع أنبوب .للبصق هو واآلخر )،الملح مع الماء( الصوديوم كلوريد
،ذلك بعد ).تسجيله طريق عن مسبقا بإنشائه قمت( لطفلك الرسيعة االستجابة رمز إىل الباركود يربط الضوتي المسح .المعلم
إىل أخرى مرة الماء يبصق ثم .الموجود بالماء ويغرغر ) (Aاألول األنبوب طفلك يفتح .الصف مع النقي الهواء إىل المعلم يذهب
ف عينه ويضع األنبوب طفلك يغلق .المرفقة القمع مع ) (Bثان أنبوب
ويساق ساعي قبل من العينات التقاط يتم ثم .الجمع حقيبة ر ي
.المختثي إىل
مقدما؟ ،كوالد ،به القيام عليك يجب الذي ما
ف طفلك يشارك ي
لك
من  https://einfachtesten.sampletracker.eu.تحت التسجيل عليك يجب ،الدورية االختبارات ر ي
ف هذا سحب ويمكن .االختبارات  30عىل الموافقة نموذج تعطي فإنها ،التسجيل خالل
االختبارات انتهاء قبل حتي أي( وقت أي ر ي
ر ري
).الثالثي
االختبار؟ نتيجة معرفة يمكنك كيف
".إيجابية جماعية نتيجة" هناك كانت إذا إال المدرسة تبلغهم وال
ف المشاركة من طفلك يتمكن لكي
تتلقي سوف .االختبار يوم عشية اإلنثنت عىل سجلت قد تكون أن المهم من ،التاىلي االختبار ر ي
وت بالثيد تأكيد رسالة
.التسجيل بعد اإللكث ر ي
من كان كلما ،بانتظام اختبارهم يمكن الذين األطفال عدد كان كلما .االختبار عىل موافقتك عىل للحصول جدا سعداء سنكون
.وتعاونكم تفهمكم عىل جزيال شكرا .المدرسية لألرسة بالنسبة أرسع منتظمة عملية إجراء الممكن
،الثالثي اليوم حسب التسجيل يرجي
ر ري
: https://einfachtesten.sampletracker.eu.التاىلي الرابط عىل 22:00

