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كيف تتم عملية التسجيل؟

كيف تتم عملية اختبار فيروس كورونا الفعلي؟

سييتتلقت بريييدا إلكتروني يا ميين مدرسييت يييدتو لتسييليم لفل ي
لعختبار وتقديم الموافقة .بوابة التسليم الخاصة بنييا نمنيية وسييللة
ااستخدام ،وهي الخلوت األولت لتنفيييذ برنييامج ااختبييار الخييا
بنا في مدرست  .حي سيتم اختبار المشاركين المسللين فقل.

يتم تزويد المدارس بمسحات أنفية قصيييرت تلعييم األميير أك يير
سييلولة وراحيية لللييع للمييال تينيية ااختبييار الخاصيية بلييم.
وسيتمكن األلفام بمساتدت المشرفين من إلراء تملييية المسي
بسرتة ووضال مسحاتلم في أنبو ااختبار.

تستغرق تملية التسليم أقم من خمس دقائق ويل إكماللييا مييرت
واحييدت فقييل لكييم لفييم .ااسييتبيان متييا بيياللغتين اجنلليزييية
واجسبانية .ويمكن القيام بذل تلت للاز كمبيوتر أو للاز لوحي
أو للاز محموم متصم باجنترنت .لن تضلر إلت إنشاء حسييا
أو تذكر أي كلمات مرور .وإذا لم يكن لدي للاز متا لعتصام
باجنترنييت ،فيمكن ي التواصييم مييال مدرسييت لمعرفيية الخيييارات
اجضافية للتسليم.

سيقوم المدرسون وموظفو المدرسة اآلخرون بعد ذلي بوضييال
األنابي بكم بسالة في العبوات التي نوفرها خصيصيا لييذل ،
م يتم ترتي هييذا العبييوات ليييتم نقللييا إلييت المختبييرات ،حيي
سيتم اختبار العينات وإتادت النتائج إلييت المييدارس مييرت أخيير
في غضون  12إلت  48ساتة.

لقااد ساامعنا أن المسااحة األنفيااة مزعجااة ومخيفااة – هاال هااذا
صحيح؟
ا غير صحي  ،حي إن المسحات األنفية المتوفرت لييدينا قصيييرت
ومريحة وسللة ااستخدام .إنلا بحلم مسحات القلن اليومية ،وا
تحتاج إلت اجدخام بعمق في األنييف .ولقييد حرصيينا تلييت اختيييار
هذا المسحات القصيرت والمريحة استخداملا في برنامج ااختبار
الخا بنا .ستكون تملية أخذ المسحة بسيلة للغاية بحي يمكيين
لأللفام القيام بلا بأنفسلم .برناملنا ا يم م خوفا أبييدا إذا قارنييت
ذل بوضال األلفام ألصابعلم في أنوفلم.
ما هو االختبار المجمب؟ ولماذا يتم استخدامه؟
إننا نستخدم ااختبار الملمال ،والذي يتم فيييه لمييال مييا يصييم إلييت
ست تينات مختلفة في أنبو اختبار واحد ،وذل للعم ااختبييار
أك يير كفيياءت وبأسييعار معقوليية .وفييي حييام كانييت نتيليية ااختبييار
الملمييال سييلبية ،فلييذا يشييير إلييت تييدم إصييابة أي لفييم فييي هييذا
ااختبار الملمال بفيروس كورونا .ومن ناحييية أخيير  ،إذا كانييت
نتيلة هذا ااختبار الملمال إيلابية ،فلذا يشير إلت أن هنا لفييع
واحدا تلت األقم من المشاركين في هذا ااختبار الملمال مصييا
بفيروس كورونييا .ويسيياتد ذلي ااختبييار الملمييال فييي الحصييوم
تلت نتائج دقيقة وتحديد العينات اجيلابية بتكلفة أقم من ااختبييار
الفردي.
حي يساتد ذل مدرسة لفل تلت خف التكاليف مال اسييتمرار
اختبار اللميال بشكم فعام.
ماذا يحدث عندما تكون نتيجة االختبار المجمب إيجابية؟
إذا كانت نتيلة ااختبار الملمال إيلابية ،فعلي أن تتبال إرشييادات
المنلقة التعليمية الخاصة ب  .وفي أغل األحيان ،سيييتلل بقيياء
األلفام الذين شاركوا في هذا ااختبار الملمال في منييازللم حتييت
يتم تمم اختبار متابعة للم والحصييوم تلييت نتيليية سييلبية .حيي
سيساتد ذل في الحفاظ تلت سعمة المعلمين واللييع اآلخييرين
ويساتد تلت استمرار تملية التعلم داخييم الفصييم الدراسييي بأقييم
قدر من التخوفات.
هل سيتم مشاركة نتا ج طفلي مب الطال اآلخرين؟
ا؛ حي إننا نعتبر خصوصية لفل أمرا هاميا لييدا بالنسييبة لنييا،
وقد حرصنا تلت الحفاظ تلت لميال المعلومات نمنة ومحمية.
ولن يتمكن أي لع أو مدرسين نخرين من معرفة نتائج لفل .

كنت أعتقد أن األطفال ال يمكن أن يصاابوا بفياروس كوروناا –
فلماذا نحتاج إلى اتخاذ كل هذه االحتياطات؟
يمكن لأللفام أن يصابوا بفيروس كورونا بالفعم .ومن المرل
أن تكيييون إصيييابتلم بيييدون أتيييرا  ،أو ا تظلييير تلييييلم أي
تعمات واضحة للمر  ،لكن ا يزام بإمكانلم نشيير الفيييروس
للمعلمين والموظفين واللع اآلخييرين .ومييال انخفييا حيياات
اجصابة لد البييالغين بسييب التلعيمييات ،فييإن األلفييام يم لييون
اآلن أك يير ميين  %20ميين إلمييالي حيياات اجصييابة بفيييروس
1
كورونا في الوايات المتحدت.
باجضييافة إلييت ذل ي  ،قييد تشييلد المييدارس ارتفاتييات وانتشييارا
لفيروس كورونا ،وسيكون الفح المنتظم والمتسق هييو أفضييم
لريقة للتخفيف من مخالر حدو ذل في مدرسة لفل .
لماااذا نحتاااج الختبااار الجميااب؟ أال يجا أن نختباار فقااط أول ا
الذين تظهر عليهم األعراض؟
إن إتييادت األلفييام إلييت المييدارس والحفيياظ تلييت فصييم دراسييي
صييحي هييو أولويتنييا القصييو  ،وللييذا السييب نوصييي بخضييو
اللميال لعختبييار .فييإن العديييد ميين األلفييام المصييابين ا تظليير
تليلم أترا  ،مما يعني أنه ا تظلر تليييلم تعمييات الميير
تند اجصابة بفيييروس كورونييا .وللييذا السييب  ،ا يييزام بإمكييان
األلفام الذين يبدون بصحة ليدت ظاهريا أن ينقلوا الفيروس إلت
معلميلم وزمعئلم.
باجضافة إلت ذل  ،في وقت إلراء أي اختبييار معييين ،قييد يكييون
هنييا أتييرا غييير ظيياهرت تلييت اللييع أو المعلمييين أو
الموظفين – إا أنلم قد أصيبوا بالفعييم مييرخرا ولكيين لييم تظليير
تليلم األترا بعد .فييإن أفضييم لريقيية لتلني العييدو غييير
المكتشفة هذا ووقف انتشار الفيروس مبكرا هي إلراء ااختبييار
لللميال ،والقيام بذل بشكم متكرر.

المراجب
 .1يم م األلفام اآلن  %22من حاات كوفيد اللديدت في الوايات المتحدت .ما السب
وراء ذل ؟ تحدي ات فيروس كورونا .الراديو الولني العام ،تم نشرا في  3مايو .2021
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