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بر اساس :مدرسه مفهوم آزمون وزارت آموزش  ،جوانان و ورزش
( MBJS) 9آوریل  - 0202ضمیمه 3
اعالم رضایت برای انجام خودآزمایی های  SARS-CoV2در مدرسه
در ایالت براندنبورگ قوانین تست برای حضور در مدارس وجود دارد .اطالعات را می
توانید از اینجا دریافت کنید:
دانش آموزان باید  2روز در هفته در یک تست یا خودآزمایی شرکت کنند 3 .ممکن های
وجود دارد:
 دانش آموزان در مدرسه خودآزمایی انجامیدهن. دانش آموزان در خانه خودآزمایی انجامیدهن .سپس نتیجه را روی فرم بنویسید و آن رابه مدرسه بیاورید .سن این تست باید کمتر از  22ساعت باشد.
 دانشجویان به یک مرکز آزمایش  ،مطب دکتر یا داروخانه مراجعه می کنند .شما آنجااسناد خواهید گرفت .دانش آموزان باید این اسناد را با خود به مدرسه بیاورند .سن این
تست باید کمتر از  22ساعت باشد.
مدرسه تست های خودآزمایی را به شما می دهد .تست باید منفی باشد .بین  2تست باید
حداقل یک روز فاصله باشد .یک تست در روز اول انجام می شود .پس یک یا دو روز
بدون تست است .سپس آزمایش دوم انجام می شود.
مدرسه نام و تاریخ تولد فرزندان شما را ذخیره می کند .این مدرسه نتیجه تست را ذخیره
می کند (تست مثبت  ،تست منفی) .اگر تست مثبت باشد  ،توسط مدرسه به شما اطالع داده
می شود .مدرسه می تواند به شما پیام بنویسن و یا از طریق تلفن با شما اطالعا بدهد.
مدرسه برای این کار به اطالعات شما نیاز دارد .مدرسه نیز به امضای شما نیاز دارد.
لطفا ً وقتی فرزندتان به مدرسه می رود این اطالعات را به او بدهید.
هر وقت خواستید می توانید این اعالم رضایت را پس بگیرید .برای این کار نامه  ،ایمل٬
فکس به مدرسه بنویسید.
اطالعات مربوط به مدرسه
نام مدرسه
آدرس مدرسه (خیابان  ،شماره خانه  ،کد پستی  ،شهر)
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اطالعات مربوط به دانش آموز
نام

تاریخ تولد

تخلص

اطالعات مربوط به والدین (فقط برای کودکان زیر  81سال)
"والدین" همه "کسانی هستند که متولیان دانش آموز خردسال را به صورت جداگانه یا
مشترک دارند یا طبق این قانون با آنها برابر هستند اشخاص.
 .8تخلص

☐ والدین  /سرپرستان قانونی

نام

آدرس خانه (خیابان  ،شماره خانه  ،کد پستی  ،شهر)
تلفنی با کد منطقه  /نشانگر در دسترس بودن
 .2تخلص

نا

☐ والدین  /سرپرستان قانونی

آدرس خانه (خیابان  ،شماره خانه  ،کد پستی  ،شهر)
تلفن با کد منطقه  /چه زمانی می توانیم از طریق تلفن به راحتی به شما برسیم؟
من  /ما موافقت می کنیم که من  /فرزندم در هر هفته در یک تست خودآزمایی در مدرسه
در تستهای خودآزمایی  SARS-CoV2شرکت کنیم.
مکان تاریخ
امضای والدین  /دانش آموز بزرگسال (حداقل  81سال)

