Bang Brandenburg: Các quy định cho các trường học và trung tâm giữ trẻ - một bản
tóm tắt đơn giản về mặt ngôn ngữ và những thông tin quan trọng nhất hiện tại
Đây là một dịch vụ của AG Homeschooling thuộc thành phố Potsdam - Chúng tôi không
chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về sự đúng đắn của thông tin!

Dựa trên: Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MBJS) Trường Khái niệm Kiểm tra Ngày 9
tháng 4 năm 2021
- Phụ lục 3
Tuyên bố đồng ý thực hiện tự kiểm tra SARS-CoV2 ở trường
Bang Brandenburg có các quy tắc kiểm tra xét nghiệm để được vào theo học tại các trường học.
Bạn có thể lấy thông tin tại đây:
Theu quy định học sinh phải xét nghiệm âm tính SARS/ CoV2 2 ngày trong 1 tuần học.
Có 3 lựa chọn:
- Học sinh tự xét nghiệm tại trường.
- Học sinh tự xét nghiệm ở nhà. Sau đó ghi kết quả vào một mẫu đơn và mang đến trường. Xét
nghiệm phải dưới 24 giờ.
- Học sinh đến trung tâm xét nghiệm, phòng mạch bác sĩ hoặc nhà thuốc. Bạn sẽ nhận được một
tài liệu ở đó. Học sinh phải mang theo tài liệu này khi đến trường. Bằng chứng xét nghiệm phải
dưới 24 giờ.
Nhà trường sẽ phát cho bạn trang bị xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phải âm tính. Giữa 2 lần kiểm
tra phải cách nhau ít nhất một ngày. Xét nghiệm phải thực hiện vào ngày đầu tiên. Sau đó một hoặc
hai ngày là không cần thử nghiệm. Sau đó xét nghiệm lần thứ hai.
Trường lưu trữ tên và ngày tháng năm sinh của các con bạn. Nhà trường lưu kết quả xét nghiệm
(xét nghiệm dương tính, xét nghiệm âm tính). Nếu kết quả xét nghiệm ở trường dương tính, bạn sẽ
được nhà trường thông báo. Nhà trường có thể nhắn tin cho bạn hoặc nói chuyện điện thoại với
bạn. Vì thế nhà trường cần thông tin của bạn cho việc này. Trường cũng cần chữ ký của bạn. Vui
lòng cung cấp thông tin cho nhà trường và yêu cầu các con mang đến trường khi đi học.
Bạn có thể rút lại tuyên bố đồng ý này bất cứ lúc nào. Để làm điều này, hãy viết thư, email hoặc fax
cho trường.

Thông tin về trường
Tên trường:
Địa chỉ trường (đường phố, số nhà, mã bưu điện, thành phố) :
Thông tin về sinh viên
Họ:

Tên :

Thông tin về cha mẹ (chỉ dành cho trẻ em dưới 18 tuổi)

Ngày sinh:
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“Cha mẹ” là tất cả “những người có quyền giám hộ riêng lẻ hoặc chung cho học sinh chưa đủ tuổi,
hoặc những người bình đẳng với các em theo đạo luật này”.
1.

Họ :

Tên:

☐ Cha mẹ / người giám hộ hợp pháp

Địa chỉ nhà (đường phố, số nhà, mã vùng, thành phố)
Điện thoại có mã vùng / Khi nào chúng tôi có thể liên lạc với bạn dễ dàng qua điện thoại?

2.

Họ:

Tên

☐ Cha mẹ / người giám hộ hợp pháp

Địa chỉ nhà (đường phố, số nhà, mã vùng, thành phố)
Điện thoại có mã vùng / Khi nào chúng tôi có thể liên lạc với bạn dễ dàng qua điện thoại?
Tôi / Chúng tôi đồng ý rằng con của tôi / chúng tôi tham gia xét nghiệm tự kiểm tra SARSCoV2 ở trường mỗi tuần.
Địa điểm và ngày tháng
Chữ ký của cha mẹ / học sinh trưởng thành (ít nhất 18 tuổi)

