
 
 
 

T&I 33777 Family Test Kit Letter (Arabic) 

 
 2022فبراير/ شباط،  18

 
 العائالت األعزاء،

 
"إبقاء المدارس آمنة ومفتوحة" تمكنت مدارسنا من أن تظل مفتوحة كما أنها ظلّت واحدة من أكثر  خطتنا المعنونةبفضل  

ر  (COVID-19 /19 -)كوفيداألماكن أماناً للصغار لالرتياد أثناء جائحة  بما في ذلك وقت الزيادة في اإلصابات بمتحّوِّ
للحفاظ على مجتمعات مدرستنا آمنة بعد عطلة منتصف الشتاء، نشجع بشدة جميع التالميذ على  (.Omicronأوميكرون )

فبراير/ شباط، بغض النظر عن حالة التطعيم. يمكن  28قبل العودة إلى المدرسة في يوم  19-كوفيد الخضوع الختبار مرض
( أو اختبار سريع مخبري أو طقم اختبار PCR)لطفلكم الخضوع لالختبار من خالل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 

، واللذين قد تتم تعبئتهما في صندوق واحد أو 19-كوفيد منزلي. سيعود طفلكم إلى المنزل ومعه طقمي اختبار منزلي لمرض
 اثنين.  

 
 متى يجب أن يخضع طفلي لالختبارات؟

   19 -)كوفيد: الرجاء مساعدة طفلكم في إجراء أحد اختبارات مرض فبراير/ شباط 26االختبار األول في يوم/ 
COVID-19) فبراير/ شباط. 26مساء يوم السبت،  المقدمة 

   ساعة،  24: الرجاء مساعدة طفلكم في إجراء االختبار الثاني الحقاً بعد فبراير/ شباط 27االختبار الثاني في يوم
 فبراير/ شباط. 27في مساء يوم 

  28نتيجة اختبار طفلكم سلبية وحالته الصحية على ما يرام، يجب أن تأتي إلى المدرسة يوم اإلثنين، إذا كانت 
 فبراير/ شباط.

   كوفيديرجى مالحظة أنه إذا تعافى طفلكم من حالة مؤكدة لإلصابة بمرض(- 19/ COVID-19 )90الـ  خالل 
فبراير/ شباط، إذا كانت  28لى المدرسة يوم اإلثنين، يوماً الماضية، فلن يحتاج إلى إجراء اختبار ويجب أن يذهب إ

 حالته الصحية على ما يرام.
 

 ماذا أفعل إذا كانت نتيجة اختبار طفلي إيجابية في أحد االختبارات؟ 

   تالميذ صف الروضة والتالميذ في عمر أكبر: يرجى إبالغ مدرستكم وعزل طفلكم لمدة خمسة أيام. قد يعود طفلكم
إلى المدرسة في اليوم السادس إذا لم تظهر عليه أعراض أو تحسنت أعراضه )بما في ذلك أن يكون خالياً من الحمى 

ء قناعاً محكماً أثناء تواجده في المدرسة حتى اليوم العاشر ساعة دون استخدام األدوية( ويمكن لطفلكم ارتدا 24لمدة 
 بعد نتيجة اختباره اإليجابية.

  تالميذ صف ما قبل الروضة والتالميذ في عمر أصغر: يرجى إبالغ مدرستكم/ برنامجكم وعزل طفلكم لمدة عشرة
 أيام. يمكن أن يعود طفلكم إلى المدرسة/ البرنامج بعد اليوم العاشر.

 بجميع األعمار: للتالميذ 
o   يرجى تذكر أنه إذا كانت نتيجة اختبار طفلكم إيجابية، فيحق لطفلكم الحصول على تعليم غير متزامن

 وساعات مكتبية طوال فترة خضوعه للعزل.
o   كوفيديرجى الرجوع إلى المخططات اإلرشادية الخاصة بجائحة(- 19/ COVID-19)  المتوفرة على

، للحصول على خطوات إضافية يجب اتخاذها إذا كانت schools.nyc.gov/2022Healthالرابط: 
نتيجة اختبار طفلكم إيجابية.

 
 
 
 
 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/2022Health
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 أين يمكنني العثور على إرشادات حول كيفية استخدام أطقم  االختبار؟ 

   تأتي أطقم االختبار مع إرشادات مطبوعة يتعيّن عليكم اتباعها عند إجراء االختبار. يمكنكم أيضاً مشاهدة فيديوهات
بلغاٍت متعددة حول كيفية استخدام طقم االختبار المنزلي الخاص بكم على الرابط 

schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits. 
خارج مدارسنا! عندما يعود طفلكم إلى المدرسة بعد ( COVID-19 /19 -)كوفيدشكراً لكم على قيامكم بدوركم إلبقاء جائحة 

العطلة، يرجى التأكد من إكمال استمارة الفحص الصحي اليومي كل يوم، والمتوفر على الرابط 

healthscreening.schools.nyc.   

 
وللحفاظ على مدارسنا آمنة لجميع  (COVID-19 /19 -)كوفيدينا لمحاربة مرض و أفضل وسيلة لدوللتذكير، فإن التطعيم ه

-COVID /19 -)كوفيد سنوات فأكبر مؤّهلون للحصول على التطعيم ضد مرض 5إنَّ جميع األطفال في سن  تالميذنا.
، فيرجى اغتنام الفرصة خالل  (COVID-19 /19 -)كوفيدولكن لم يتم تطعيمه بعد ضد مرض  إذا كان طفلكم مؤهالً  .(19

 311بالرقم  واأو اتصل Vaccinefinder.nyc.govعطلة منتصف الشتاء لتحديد موعداً للتطعيم عبر الموقع اإللكتروني 
، بغض النظر عن حالة الهجرة أو التأمين اللقاح مجاني لجميع سكان مدينة نيويورك للعثور على موقع للتطعيم بالقرب منكم.

 الصحي.
 

عاماً فأكبر. لمزيد من المعلومات حول  12حقن الجرعات التعزيزية متوفرة اآلن لجميع األشخاص المطعمين بالكامل في سن 
www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-حقن الجرعات التعزيزية، راجعوا الرابط 

vaccines.page#boost. 
   

 أتمنى لكم وألسرتكم قضاء عطلة مليئة بالصحة والراحة.
 

 
 Cristina Meléndezد. كريستينا ميلينديز/ 

 التنفيذيةالمديرة 
 مكتب المشاركة العائلية والمجتمعية
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