
 

 بمدارس لنكولن العامة جاني لطالب المدارس الثانويةم  COVID-19 ر كوفيد اختبا موضوع:ال

 

 

 عوائل/أولياء أمور المدارس الثانوية بمدارس لنكولن العامة،

 

 طوعي لكوفيد تجريبي  إختبار على المشاركة في مشروع   Lincoln Public Schoolsافقت مدارس لينكولن العامة و

COVID-19   فحص عمليات وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، ووزارة التعليم وفريق  معباإلشترك الثانوية  رسافي المد

ساعد مشروع االختبار التجريبي هذا مسؤولي الصحة المحليين على تحديد مدى انتشار سي .Test Nebraska.نبراسكا 

بروتوكوالت السالمة التي تحتاج إلى تعديل لتقليل خطر نظم/، وما هي ر المصحوبة بأعراضغي  COVID-19 ت كوفيد حاال

وزارة الصحة على االستمرار و  LPS اً مدارس لنكولن العامة ساعد البيانات التي تم جمعها أيضتو س  .COVID-19 انتشار

كبر من طالب المدارس في اتخاذ قرارات التخطيط بشأن الفترة المتبقية من العام الدراسي. ال سيما فيما يتعلق بالسماح لعدد أ

 .الثانوية لدينا بالعودة

  

دون أي تكلفة للعائالت أو المنطقة التعليمية. هناك ب كادر التعليمي مجاناً ذا المورد متاح لجميع طالب المدارس الثانوية واله

. طوعيو على أساس ، أوالً حظى بالخدمة لى أساس من يأتي أوالً، ير عختبااالاالختبار وسيتم إجراء  أدواتعدد محدود من 

العائالت  يشجع . 2021شباط  /فبراير 8خالل أسبوع  من مدارس لنكولن العامة سيتم هذا في جميع المدارس الثانوية الست

 .وقت ممكن أسرعطالب المدارس الثانوية في أبناءهم على تسجيل الراغبة، 

 

عينة  جمع شملمسحة من األنف. يالفحص عن طريق بعمل  Test Nebraska  ن إختبار/فحص نبراسكا  تقوم الممرضات م

في مقدمة األنف. هذا أقل توغالً من المسحة األنفية البلعومية. سيتم  ، Q-Tip ر ، على غرالالختبار إدخال مسحة صغيرة

ر. لن ختباإلعند التسجيل لاإللكتروني المستخدم الوالد / الوصي بريد ساعة إلى  72بشكل آمن في غضون  إرسال النتائج

  .نتظار النتائجإاألعراض إلى الحجر الصحي أثناء  يضطر الطالب الذين ال تظهر عليهم

 

، ةدارة الصحوإ  Test Nebraska  إختبار نبرساكا لنتيجة إختبارهم إيجيابية من قب يتم االتصال بالطالب الذين ثبتتس

 .COVID-19 كوفيدنتيجة الخاصة ب  COVID-19  كوفيد ل ت مدارس لنكولن العامةبروتوكوالنظم/ اتباعمنهم اً وسيظل مطلوب

المدرسة خالل فترة العزل الذاتي التي حددتها وزارة الصحة  و عدم الذهاب إلى يشمل ذلك البقاء في المنزلاإليجاببية.  

 .واإلبالغ عن الغياب لمكتب الحضور بالمدرسة

 To Sign Upللتسجيل  

بعد إكمال   . here  ، أو انقر هنادناه بهاتف ذكي وأكمل التسجيلأ  QR مسح رمزبناك طريقتان للتسجيل عبر اإلنترنت. ه

ً ، ستتلقى بريدًا إلكترونيالتسجيل مكن طباعته أو إظهاره على هاتف ي  QR مع رمز Test Nebraska ن إختبار نبراسكا م ا

  .االختبار مكان/ذكي عند الوصول إلى موقع

  

 

 

https://covid19testingne.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cJa8ezYYRQfZRCl?walk_in=true


إعادته في ثم  ، التوقيع عليهالموافقة المطبوع فورم/، سيحتاج اآلباء / األوصياء إلى إكمال نموذجاإلضافة إلى إكمال التسجيلب

، فيمكن كن من طبع نموذج الموافقةإذا لم تتم . here   االموافقة هن فورم/االختبار. يمكنك العثور على نموذجالفحص/يوم 

  ر/الفحص.للطالب الحصول على نسخة مطبوعة في مكتب الصحة بالمدرسة ليتم إكمالها وإعادتها في يوم االختبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testing Days أيام اإلختبار/الفحص 

في كل مدرسة ثانوية لضمان حصول جميع مجموعات الطالب على فرصة للمشاركة.  الفحص/يكون هناك يومان لالختبارس

ً ٪ أو يحضر شخصي100ن بُعد بنسبة عيدرس/يتعلم  )ة(إذا كان الطالب م من األيام ، فيمكنه االختبار في أي يوبدوام كامل ا

 .المحددة

 

East High School    يةمدرسة إيست الثانو

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  10 األربعاء  

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  11 الخميس 

 

Lincoln High School  مدرسة لنكولن الثانوية 

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  10 األربعاء

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  11 الخميس 

 

North Star High School مدرسة نورث ستار الثانوية 

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  9خميس ال

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  12جمعة ال 

 

Northeast High School ة  الثانوي إيستمدرسة نورث    

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  10 األربعاء

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  11 الخميس 

 

https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2661077/HSCOVIDTESTCONSENT.pdf


Southeast High School    ة الثانوي إيستث مدرسة ساو 

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  9خميس ال

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  12جمعة ال 

 

Southwest High School    الثانوية يستو ساوث مدرسة 

  ظهراً  1:00صباحاً إلى  7:30فبراير/شباط الساعة  9خميس ال

  مساًء  4:30ظهراً إلى  12فبراير/شباط الساعة  12جمعة ال 

 

يرجى االتصال بمكتب الصحة في سئلة، المزيد من األ. إذا كانت لديك ةالتي تتكرر كثيراً/الشائع يما يلي إجابات لألسئلةف

  .مدرستك

 

 في هذا البرنامج التجريبي؟ إبني/إبنتيمشاركة آخذ به في اإلعتبار بماذا يجب أن 

دورنا للمساعدة في تقليل ب القيام من خاللها ويمكننا القيام بإضافية أخرى  عد طريقةت   COVID-19 ر/فحص كوفيد اختبا

أفراد المجتمع من االنتقال غير المتعمد بدون من تنا و اآلخرين يمكن أن يحمي أصدقائنا وعائالو هذا مخاطر االنتشار. 

  .أعراض

 

ً التجريبي هذا أيض الفحص/ساعد مشروع االختباري  ت كوفيد نتشار حاالإي الصحة المحليين على تحديد مدى مسؤول ا

COVID-19   ر السالمة التي تحتاج إلى تعديل لتقليل خطر انتشا خطط/، وما هي بروتوكوالتير المصحوبة بأعراضغ

، تعاون مع وزارة الصحةشتراك و الباإل مدارس لنكولن العامة،ساعد البيانات التي تم جمعها و أيضاً ست  .COVID-19 كوفيد 

  .على االستمرار في اتخاذ قرارات التخطيط بشأن ما تبقى من العام الدراسي

 

جدولهم  عمل و يتناسب مع، في الوقت الذي يفي المدرسة اً االختبار مجانالفحص/ بفرصة ، يتمتع الطالب إلى ذلكباإلضافة 

 .الزمني

 

 ؟يجة الفحصأثناء انتظار نت إلزامية عزلة/سأضطر إلى الحجر الصحي هل

فلن تضطر إلى  ،COVID-19 س كوفيد  على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيرو تكنال. إذا لم تظهر عليك األعراض أو لم 

  .يجةأثناء انتظار النت عزلة إلزامية/الحجر الصحي

 

 

 الطالب؟ ر/فحصم مرة سيتم اختباك

صبح توفر/تعندما تإذا وجدت و أي فرص مستقبلية العائالت ب اإلتصال بأولياء األمور /يتم سوف فرصة لمرة واحدة. هي هذه 

  ة.متاح

 

 ؟الفحص/هو االختبار ما

ضمن جمع عينة يت  .COVID-19 س كوفيد تشخيص مجاني لفيرو فحص/على اختبار إبنك/إبنتك، فسيحصل إذا وافقت

  ف.في مقدمة األن ، Q-Tip ، على غرارإدخال مسحة صغيرةب الفحص/لالختبار

 

 التي نسمع عنها؟ة ألخيرا متغيرات كوفيديغطيى    COVID-19 كوفيد  فحص/هذا االختبار تشخيص هل

  .COVID-19 ت كوفيد نعم. سيفحص هذا االختبار جميع متغيرا



 

 

 ؟الفحص/يف سأعرف نتائج االختبارك

-48أثناء التسجيل في غضون  تقدمت به اإليميل الذي/البريد اإللكتروني إلى  COVID- 19 ر كوفيد سيتم إرسال نتائج اختبا

  .ساعة 72

 

 ماذا علي أن أفعل عندما أحصل على نتائج االختبار؟

الصحة العامة جهات ، وستتصل حجر/عزلة إلزامية في المنزل إبنك/إبنتكجى إبقاء نفسك أو ، يرإيجابية نتيجة الفحص إذا كانت

باإليجابية مطالبين  نتائج فحوصاتهمللمساعدة في اإلجابة على أسئلتك واستكمال التحقيق في الحالة. سيظل الطالب الذين ثبتت 

البقاء حجر/شمل ذلك ي   ls19 protoco-LPS COVID. ت خطط  مدارس لنكولن العامة للتعامل مع كوفيد باتباع بروتوكوال

 .خالل فترة العزل الذاتي التي حددتها وزارة الصحة واإلبالغ عن الغياب لمكتب الحضور بالمدرسةفي المنزل 

 

  .COVID-19 س كوفيد ، فهذا يعني أنه لم يتم اكتشاف فيروسلبية الفحص/ذا كانت نتائج االختبارإ

 

 ساعة؟ 72بعد إذا لم أتلق النتائج أستطيع اإلتصال من ب

على  Test Nebraska ن إلختبار/فحص نبراسكا الخط الساخعلى  تستطيع اإلتصال ،ساعة 72إذا لم تتلق النتائج بعد فترة 

 .   402-207-9377م  الرق

http://lps.org/coronavirus

