
 COVIDأسئلة شائعة اختبار  
بتوافر اختبار   أدناه المتعلقة  األسئلة المتداولة  "اختبار البقاء" للطالب   COVIDيرجى االطالع على  المنطقة وإجراءات  داخل 

تقديم أسئلة إضافية إلى   يمكن  في المدرسة.  يتعرضون لحالة إيجابية أثناء وجودهم   .info@wcskids.netالذين 

تناولها أدناه. مالحظة: سؤال، حيث يمكن  هذه قبل تقديم  مراجعة األسئلة الشائعة   يرجى 

 COVID: أسئلة عيادة اختبار  1القسم 

 متى ستفتح العيادة؟ .1

a.  2022يناير    4عيادات نورثشور ستكون متاحة ابتداء من 

 أين سيتم تقديم االختبار؟ .2

a.   هاين درايف، ستيرلنغ هايتس  3180أنجوس االبتدائية:  سيتم تقديم االختبار عبر عيادة نورثشور في مدرسة 

b. يمكن إضافة المواقع المستقبلية في وقت الحق 

 ما هي األوقات التي ستتوفر بها العيادة؟ .3
a.   مساء ويوم األحد   7:30ظهرا إلى الساعة    2:30تفتح عيادة أنجوس مع نورثشور من االثنين إلى الجمعة من الساعة

 مساء.  5:00صباحا حتى الساعة    10:00من الساعة  

 هل هناك أي تكلفة لهذا االختبار؟ .4

a.   ال توجد تكلفة الختبارCOVID  .للطالب وأسرهم في موقع اختبار نورثشور 
 وم بتحديد موعد أم أن دخولي في موقع اختبار نورثشور؟هل يجب أن أق .5

a.   المواعيد ليست ضرورية، ولكن التسجيل المسبق مطلوب. يرجى زيارة رابط التسجيل أدناه إلدخال معلوماتك قبل

 زيارة العيادة. 
b.   :موقع التسجيل المسبقhttps://northshoreclinical.jotform.com/213206342238952 

 هل سيتم اختبار طفلي الذي يوضع في الحجر الصحي في نفس الغرفة التي يتم فيها اختبار الطالب الذين يعانون من أعراض؟  .6

a. مناسبة ومحطات   مثل أي موقع اختبار، هناك فرصة للتفاعل مع األفراد الذين يعانون من أعراض. وستنشأ مسافات
 اختبار مختلفة في المرفق الموجود في الموقع في مدرسة أنغوس االبتدائية.

 : اختبار للبقاء األسئلة2القسم 

 متى يصبح هذا البرنامج متاحا؟ .7

a.   سيتم بدء برنامج اختبار البقاء فيWCS   2022يناير   4في. 

 ما الطالب المؤهلين للمشاركة في هذا االختبار للبقاء في البرنامج؟ .8
a.  الطالب الذين يتعرضون لCOVID-19   في المدرسة مؤهلون للمشاركة في االختبارات اليومية للبقاء في

 المدرسة.  

 ى أيضا؟واختبارات يومية للبقاء في المدرسة، هل يسمح له بالمشاركة في ألعاب القو   COVIDإذا تعرض طفلي ل   .9
a.   .نعم، طالما أن اختبارات الطفل سلبية على االختبار اليومي 

 إذا كنت مكشوفا خارج المدرسة، هل يمكنني إجراء االختبار يوميا للعودة؟ .10

a.  ال، فقط الطالب الذين يتعرضون لCOVID-19    في المدرسة مؤهلون للمشاركة في االختبارات اليومية للبقاء في
 خارج المدرسة، فلن يتمكن من المشاركة في االختبارات اليومية.    COVID-19المدرسة. إذا تعرض الطالب ل  

 البقاء في المدرسة إذا قمت باالختبار يوميا؟  وتم عزلي عنهم، هل يمكنني  COVID-19إذا كان والداي/ إخوتي لديهم  .11

a.  ال، فقط الطالب الذين يتعرضون لCOVID-19    في المدرسة مؤهلون للمشاركة في االختبارات اليومية للبقاء في
 المدرسة.  

 المقبول لالختبار للبقاء البرنامج؟  COVIDما هو نوع اختبار  .12

a.  اختبارCOVID  زل( مقبول لالختبار للبقاء البرنامج، طالما أنها ليست تدار السريع )بما في ذلك اختبار في المن
 هي أيضا مقبولة. ،  PCRذاتيا والقراءة الذاتية. أنواع االختبار األخرى، مثل  

 

 هل يجب على طفلي اختبار صباح اليوم السابق للمدرسة، أم يمكنه اختبار الليلة السابقة؟ .13

a. ساعة من القدوم إلى المدرسة.  24  يجب أن تكون نتائج االختبار سلبية قبل أقل من 



 هل يمكن لطفلي إجراء اختبار يوم الجمعة والتمكن من الذهاب إلى المدرسة يوم االثنين؟ .14

a.   ساعة من الحضور إلى المدرسة.  سيكون االختبار متاحا في   24ال، يجب أن تكون نتائج االختبار سلبية قبل أقل من

 مساء.  5صباحا إلى الساعة   10ساعة مدرسة أنجوس االبتدائية أيام األحد من ال

 هل يمكن لطفلي إجراء اختبار للبقاء إذا سافرنا لقضاء العطلة؟ .15

a.  إرشادات السفر لمركز السيطرة على ال، اختبار البقاء ينطبق فقط على الحجر الصحي المدرسي. يجب اتباع

 الصحي.  الختبار ما بعد السفر والحجر األمراض 
 إذا تغيبت عن يوم واحد من االختبار هل يمكنني استئناف االختبار للعودة إلى المدرسة؟ .16

a.   ساعة من القدوم إلى المدرسة.  24نعم، طالما أن نتائج االختبار سلبية قبل أقل من 

 ؟RAPIDية أثناء المشاركة في االختبار اليومي ولكن االختبارات سلبية مع اختبار مستضد  ماذا لو أصبح طفلي عرض .17

a.   باتباع إرشاداتMCHD   سيتم إحالة الطالب الختبارPCR   ويجب استبعاده من المدرسة إذا كانت األعراض

 .COVID-19مرتبطة  
النصف اآلخر، يمكن أن أستخدم نتائج االختبار من المدرسة    WCSإذا كان طفلي يحضر منطقة مختلفة نصف يوم ويحضر   .18

 المنزلية إلظهار أنها سلبية.

a.  ساعة.  24نعم، طالما أن نتائج االختبار أقل من 

 


