
 

 

 األسئلة المتداولة حول برنامج 

 "اختبار البقاء" بمنطقة مدارس ويليامزفيل المركزية
 2022يناير  27تم التحديث في 

 َمن المؤهل للمشاركة في برنامج "اختبار البقاء"؟ س:

الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل وتم تحديدهم باعتبارهم مخالطين في محيط المدرسة بفرد ثبتت إصابته يؤهَّل الطالب والموظفون،  ج:

 ، للمشاركة في برنامج "اختبار البقاء".19بفيروس كوفيد 

المشاركة في إذا كان أحد الطالب أو الموظفين غير ُمطعَّمين وتم تحديدهم باعتبارهم مخالطين في محيط المدرسة، فهل يتعين عليهم  س:

 برنامج "اختبار البقاء"؟

 

ال، فبرنامج "اختبار البقاء" برنامج اختياري متوفر لألفراد غير الُمطعَّمين حتى يمكنهم مواصلة الذهاب إلى المدرسة ألغراض  ج:

د فرد ما غير ُمطعَّم باعتباره مخالًطا في محيط المدرسة ولم يشارك في برنامج  التعليم. يُطلَب منه الخضوع للحجر ، فسTTSإذا ُحد ِّ

 .6أيام ويحق له العودة في اليوم  5الصحي لمدة 

 هل هناك حاجة للموافقة من أجل المشاركة في "اختبار البقاء"؟ س:

"اختبار سيتعين على الوالدين/ أولياء األمور توفير الموافقة ألطفالهم للمشاركة في برنامج  نعم، الموافقة مطلوبة للموظفين والطالب. ج:

  .WITSستتوفر استمارات الموافقة هذه عبر  البقاء".

 هل يتعين على الوالدين/أولياء األمور مرافقة أطفالهم أثناء اختبارهم للمشاركة في برنامج "اختبار البقاء"؟ س:

 نعم، يتعين على الوالدين/أولياء األمور مرافقة أطفالهم لالختبار. ج:

 أين سيتم إجراء االختبار؟ س:

 Amherst Youth & Recreation's Williamsville Youth & Family Centerسيتم إجراء االختبار في  ج:

 ( قبل بداية اليوم الدراسي.Sheridan Drive 5005)مركز ويليامزفيل للشباب واألسرة التابع ألمهيرست للشباب والترفيه( )عند 

 ما الساعات الُمحدَّدة لالختبار؟ س:

 صباًحا 8:30صباًحا حتى  6:15االختبار متاًحا من الساعة  سيكون إجراء ج:

 إلى أين يذهب طفلي بعد إجراء االختبار النتظار النتائج؟ س:

في موقع االختبار، ستكون هناك "منطقة انتظار" ينتظر فيها الوالدان/أولياء األمور، واألطفال، والموظفون للحصول على نتائج  ج:

 بهم.الخاص  19اختبار كوفيد 

 الذي سيتم استخدامه في برنامج "اختبار البقاء"؟ 19ما نوع اختبار كوفيد  س:

  دقيقة، لبرنامج "اختبار البقاء". 15، مع توفر النتائج في غضون 19سيتم استخدام اختبار مستضد سريع لكوفيد  ج:

 ؟19من سيُجري اختبار كوفيد  س:

 ، التي ستوفر مهنيين طبيين إلجراء االختبارات.Buffalo Homecareدخلت المنطقة التعليمية في شراكة مع  ج:

 كم مرة سيُجرى االختبار في إطار برنامج "اختبار البقاء"؟ س:

د الطالب والموظفين باعتبارهم مخالطين في محيط المدرسة، فسيُجرى االختبار لهم مرتْين على األقل على مدار فترة خمسة  ج: إذا ُحد ِّ

سيُقدَّم  يجب إجراء أحد االختبارات في اليوم الخامس. (.ECDOHض، وفقًا لسياسة إدارة الصحة في مقاطعة إيري )أيام بعد التعر

 للوالدين/أولياء األمور والموظفين مواعيد االختبار التي يجب عليهم إجراء االختبار فيها.



 

 

 أثناء المشاركة في برنامج "اختبار البقاء"؟ 19ماذا يحدث إذا ثبتت إصابة أحد الطالب أو الموظفين بفيروس كوفيد  س:

وكانت النتيجة إيجابية أثناء برنامج "اختبار البقاء"، فسيُطلب منهم إكمال  19إذا تلقى أحد الطالب أو الموظفين نتيجة اختبار كوفيد  ج:

، التي اعتمدتها (NYSDOHنيويورك )فترة العزل لمدة خمسة أيام، وفقًا لسياسة العزل والحجر الصحي الخاصة بوزارة الصحة بوالية 

 ".0، بدًءا من تاريخ االختبار اإليجابي باعتباره "اليوم (ECDOHإدارة الصحة في مقاطعة إيري )

 ماذا يحدث إذا ظهرت أعراض على أحد الطالب أو الموظفين أثناء المشاركة في برنامج "اختبار البقاء"؟ س:

موظفين أثناء المشاركة في برنامج "اختبار البقاء"، فيتعيَّن عليهم البقاء في المنزل إذا ظهرت أعراض على أحد الطالب أو ال ج:

هم من الحمى لمدة  وسيحتاجون إلى إجراء االختبار. ساعة دون  24وسيُسَمح لهم بالذهاب إلى المدرسة بعد إجراء اختبار سلبي، وخلو 

و سعال شديد بما يكفي للحول دون ارتداء الكمامة المناسبة، ويجب أن تناول دواء لتخفيف الحمى، وعدم إصابتهم بسيالن في األنف أ

 تكون صحتهم جيدة بما يكفي للتعلم أو أداء مسؤوليات العمل الخاصة بهم.

 ماذا يحدث في حالة تحديد موعد اختبار للطالب أو الموظف لكنه لم يُجري االختبار في اليوم الُمحدَّد له؟ س:

د موعد اختب ج:  ار للطالب أو الموظف لكنه لم يُجريه، فلن يكون مؤهالً للذهاب إلى المدرسة أو العمل في هذا اليوم.إذا ُحد ِّ

إذا كان أحد األفراد غير الُمطعَّمين يشارك في "اختبار البقاء"، فهل يكون مؤهالً لحضور الفعاليات الرياضية، أو األنشطة خارج  س:

 النوادي بعد اليوم الدراسي؟المناهج الدراسية، أو المشاركة في 

ح لهم بالمشاركة في الفع ج: م ليتيح لألفراد غير الُمطعَّمين الذهاب إلى المدرسة وال يُسمَّ اليات ال، فبرنامج "اختبار البقاء" برنامج ُمصمَّ

 الرياضية، أو األنشطة خارج المناهج الدراسية، أو المشاركة في النوادي بعد اليوم الدراسي.

 ن للطالب ركوب الحافلة أثناء المشاركة في "اختبار البقاء"؟هل يمك س:

 في األيام التي يتم إجراء االختبار لهم فيها، سيتعين على الوالدين/أولياء األمور توفير وسائل نقل إلى موقع االختبار وإلى المدرسة. ج:

دد للطالب إجراء اختبارات فيها، سيكون بإمكانهم رك وب الحافلة، لكن يوصى بشدة أن يوفر الوالدان/أولياء األمور وفي األيام غير الُمحَّ

 وسائل نقل إلى المدرسة خالل فترة االختبار.

 مؤهلون للمشاركة في هذا البرنامج؟ Universal Pre-Kهل طالب  س:

اختبار البقاء ( مؤهلون للمشاركة في برنامج Forestو Country Parkwayالمتواجدون في مباني مدرستنا ) UPKنعم، طالب  ج:

  غير المتواجدين في مبانينا العمل مع وكالتهم الخارجية المعنية. UPKوسيتعين على طالب  الخاص بالمنطقة التعليمية. 19كوفيد 


