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 اِستمارة الفحص الذاتي للطالب العراض كورونا
يجب ان يتم فحص اوالدكم في البيت قبل ارسالهم الى المدرسة. قد تكون بعض االعراض التي يشعر بها الطالب بداية االصابة بمرض 

 المرض لالخرين. عدوىخطر نشر يز و اِنتباه الطالب للدروس، كما قد يتسببوا فينا و التي قد تقلل من ترككورو

 

 احد االعراض التاليـة أدناه؟: هل يبدو على اوالدكم 1قسم رقم 

  ضيق في التفس  ☐
  صعوبة في التنفس  ☐
  فقدان حديث لحاسة الشم  ☐
  فقدان حديث لحاسة الطعم  ☐

  
  يبدو الوالدكم احد او اِثنين من االعراض التالية أدناه؟: هل 2قسم رقم 

  تقرح البلعوم ☐                                                      بالحرارة) او درجة حرارة ذاتية (الشعور حمى ☐              
  الغثيان و القئ ☐                                                                             و أعلى 100.4الجسم تبلغ     
  االسهال ☐                                                                                                 قشعريرة  ☐

              التعب ☐             االطراف (اهتزاز و ارتجاف الجسم الالارادي)                          تخشب ☐             

  و سيالن االنفاِحتقان  ☐                       االم في العضالت                                                                            ☐
 صداع ☐
 

  التباعد االجتماعي: 3قسم رقم 
  يوم السابقة بــ: 14هل قام اوالدكم في اثناء 

اختبر ِاجابيا او مصاب بمرض كوفيد  شخص مع) ساعة 24دقيقة او اكثر خالل  15اقدام و لمدة  6 االقتراب او االختالط (بتباعد ☐
19. 

  :2قسم رقم في  2او بـ"نعم" ايضا على اعراض عدد  1قسم رقم اِذا أجبتم "بنعم" الحد االعراض المذكورة في 
 الرجــاء اِبقاء اوالدكم في البيت 
  19االتصال بالمدرسة بأسرع وقت ممكن الخبار المدرسة سبب غياب الطالب/ الطلبة بسبب اِحتمال اِصابتهم بمرض كوفيد 
  االتصال مباشرة بطبيب اوالدكم. اِذا لم تتمكنوا من الحصول على الموعد او ليس لديكم طبيب، الرجاء زيارة الموقع

لمعرفة المواقع و العيادات الختبار اِالصابة  2-2-1او االتصال برقم الهاتف   rustestwww.mi.gov/coronaviااللكترونـي 
 19بمرض كوفيد 

  و اخيرا توقعوا مكالمة هاتفية مني شخصيا و اسمي هو جودي بادرJodi Badder/ عة لجائحة كورونا في مديرة االستجابة السري
 مدارس وورن الموحدة

  
راض العودة الى المدرسة بدون ورقة من الطبيب و التي يبين فيها سبب االعالوالدكم  ال يمكن، 3قسم اما اِذا كانت اِجابتكم بــ"ال" في 

  .المرضية التي تعرض لها الطالب و التي قد ال يكون لها عالقة بمرض كورونا
  

 بة و الكادر التعليمي و االداري. نتمنى لكم تمام الصحة و السالمة.م معنا و على المحافظة على سالمة كافة الطلشكرا لكم و لتعاونك
 
 
Jodi Badder جودي بادر   
Pandemic Response Manager مديرة االستجابة السريعة لجائحة كورونا    
jbadder@wcskids.net   586-698-4564 


