
  الوزارة االتحادية 
ث وم والبح وللتعليم والعل

2021.1.9فيينا، 

–ذاتية منتظمة ومجانية ألطفال المدارس في النمسا تحاليل  
bmbwf.gv.at/selbsttest

! إلى الوالدين وأولياء األمور األعزاء 

"تنفس جميعًا لنا النمسا تتيح في كورونا فيروس ضد التطعيمات معحقيقة بدء أشهر أمامنا بضعة ال تزال الوقت نفسه، في الصعداء".
على الرغم من اإلغالق،  وعلى المدى الطويل. لسوء الحظ،  التخطيط  بشكل أساسي إمكانية    ونفي هذه األيام تتوقع  مالفيروس. أعلم أنك

م من ذلك، أسبوع. ومع من ألكثر بالتخطيط تسمح بطريقة حاليًا يتطور ال اإلصابات عدد دروسفإن أن أفترض زلت ما اليوم، نظور
ليس لدي أي ضمان  ولكنه    – الحضور  ، أي دروس  2021  كانون الثاني\يناير  18ابتداًء من  في المدرسة  المباشرة فيها  تم  ي س  مطفلك
 لذلك. 

يمكننا ، جديد ومنتظمليل تحإجراء  فعيلتمع والنظافة السابقة. بتدابير تحت االلتزام المدرسة القادم  المباشرة في دوام ستمر ي بالطبع، س
وجه إليكم في هذه الرسالة. ت ألذلك زيادة السالمة في المدرسة. بدعٍم منكم 

دقيقة  15في  ة جتينال  -المدارس  لتالميذ وتلميذات الذاتية اللطيفة  التحاليل 
ذاتي للتالميذ.    تحليلماليين    5يتم تزويد جميع المدارس في النمسا بحوالي  سمن وقت افتتاح المدرسة حتى عطلة الفصل الدراسي،  

منميزتان رئيسيتانللتحليل مسحة تتطلب وال األنف تجويف من األمامية المنطقة في فقط المسحة إدخال يجب ولهذا  - الحلقتجويف:
السريعة  التحاليل  الحمل. مثل    لتحليل مشابهة    - النتيجة  ستظهر  دقيقة،    15بسهولة. بعد  وذلك  بنفسه  التحليل  ذا  يمكن ألي شخص إجراء ه

الفيروس العالية. وهذا بدوره يعني أنه يمكن التعرف بسرعة على  كثافة  الذاتي مناسبًا بشكل خاص الكتشاف  التحليل  األخرى، يعد  
. ة والناقلين العدوى بشدّ األشخاص المصابين 

والتعليمات ألخذها معهم  التحاليل  على  لذوي االحتياجات الخاصة  المدارس    تلميذات \المدارس االبتدائية وتالميذ   تلميذات\يحصل تالميذ 
التالميذ جميع ويختبر المنزل، إشراف التلميذات\إلى تحت  المدرسةفي  اآلخرين

. يمكن للطفل بعد  م في مدرسة طفلك  اتوالتعليمالتحليل  خاصة، فستتلقى  للذوي االحتياجات ايدرس في مدرسة ابتدائية أو    مإذا كان طفلك
إجراء إشرافكالتحليلذلك المنزل تحت اآلخرينمفي الطالب جميع سيخضع (التربويينللتحليل. إشراف المدرسة تحت التربويات\في

المدارس). طبيبات\ وأطباء

منتظم مرة واحدة على األقل في األسبوع تحليل 
بالطبع على فترات منتظمة. في البداية،  التحاليل  يتم إجراء  س،  بواسطة التحاليلمن أجل التمكن من بناء شبكة أمان واسعة وطويلة األمد  

إجراء األسبوع، والالتحليليجب في واحدة الىمرة يصل أن األسبوع.مبتغى في  مرتين

في المدرسة التحليل عاًما إلجراء  14  لذين تقل أعمارهم عنلالموافقة من أولياء األمور  إقرار 
طفلك عمر كان وأجرى  14و  10بين  مإذا موافقتكالتحليلعاًما إلى فسيحتاج المدرسة، على    مفي الحصول يمكنك ورقة إقرار  الموثقة.

 . م سة طفلكإلى مدر  ا وإرساله يهامن موقعنا على اإلنترنت. الرجاء التوقيع عل اتنزيلهمن خالل الموافقة في المدرسة أو 
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 bmbwf.gv.at/selbsttestموقع ال؟ فيديو تعليمي على التحليل كيف يعمل 
خطوة بخطوة.  التحليل  مقطع فيديو قصيًرا وإرشادات بسيطة توضح كيفية إجراء    bmbwf.gv.at/selbsttestستجد على موقع الويب  

 أيًضا بعدة لغات.  -للتنزيل في هذه الصفحة  التحليل يتوفر أيًضا مجلد معلومات لألسئلة حول 
 الذاتية طوعية ومجانية التحاليل 
تظم،  المن التحليل  . ولكن كلما زاد عدد األطفال المشاركين في هذا  ل بها. ال تتوقع أي عواقب إذا لم تقب م ولطفلك  مالذاتية مجانية لكالتحاليل  

على    محفيز طفلكوت   ماالنضمام إلى طفلك  مولجميع األشخاص اآلخرين. أطلب منك  مستكون الحياة المدرسية اليومية أكثر أمانًا لطفلك
 المشاركة! 

  

  تحياتي 

 التوقيع
 هاينز فسمان

 الوزير االتحادي للتعليم والعلوم والبحوث 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ذاتية ألطفال المدارس" مستضد التحاليل "بعنوان: أولياء األمور /للوالدينترجمة مجلد المعلومات باللغة األلمانية  
 

 : الصفحة الواجهة
 bmbwf.gv.at/selbsttestالمستضد الذاتية ألطفال المدارس   تحاليل
   في األنف  سم فقط  2ادخل الماسحة 
  وغير مؤلم سريع 
  دقيقة   15النتيجة خالل يظهر 
  مرة في األسبوع 
  طوعا 
 مجانًا 

 المحتوى: 
 الى الوالدين وأولياء األمور األعزاء،

المدرسة لبضعة أشهر أخرى. مع   الفيروس سيرافقنا في  فإن  النمسا،  التطعيم ضد كورونا في  بدأ  لو  للتحليل  حتى  الذاتي  الخضوع 
في المدارس، يمكننا مرة أخرى زيادة السالمة بشكل كبير في الحياة المدرسية اليومية. الشرط األساسي لذلك  بانتظام للمستضد الجديد  

ا معً الذاتية الطوعية الجديدة! ألن القاعدة هي:  التحاليل  على المشاركة في    ملطالب. لذلك: يرجى تحفيز طفلكهو المشاركة النشطة ل
 في مكافحة الفيروس! 

 الذاتي للمستضد. التحليل عن  موطفلك متعرفه أنت الذي يجب أن ما  ، يشرح هذا المجلد بنظرة واحدة
 

 ) BMBWFوالبحوث (العلوم و تعليملل االتحادية  تكموزار
 

 ما هو االختبار الذاتي للمستضد؟ 
شخص  ال ا إذا كان عمّ  ،دقيقة فقط  15الذاتي للمستضد معلومات في غضون  التحليل ، يمكن أن يوفر التحاليل السريعة األخرىمثل 

 أم ال.  التحليلمصابًا بكورونا في وقت المختبر 
 

السريع  التحليل وباء بسبب سرعته وسهولة تنفيذه في المدرسة. الجديد في هذا الحصر الذاتي أن يساهم بشكل كبير في  للتحليل يمكن 
 نفسه. المختبر شخص من قبل  هو أنه يمكن إجراؤه 

 
 بنفسه؟ التحليل إجراء المختبر شخص للماذا يمكن ل
الذاتي للمستضد بميزة مركزية من حيث تنفيذه: لم يعد من الضروري إدخال  التحليل  السريعة األخرى، يتمتع  التحاليل  بالمقارنة مع  

مّكن حتى الشخص العادي من  ت البسيط  هذه الطريقة  سم فقط في كل منخر.    2المسحة بعمق في تجويف األنف العلوي، ولكن بعمق  
 . التحليلإجراء 

 
 ؟التحليل أين يمكن لطفلي إجراء هذا  

بما في ذلك التعليمات  من عّدة التحليل ، فستتلقى مجموعة لذوي االحتياجات الخاصةمدرسة  أو  ئيةبمدرسة ابتدا مإذا التحق طفلك
  . في المنزل التحليل إجراء  ممباشرة من المدرسة ويمكنك

في  يقوم بالتحليل أن  هيمكن تعليم عالي فأو مدرسة متوسطة أو الثانوية العامة هل يلتحق طفلك بمدرسة إعدادية أو مستوى أدنى من 
 المدرسة. 

 



 كيف يتم االختبار الذاتي؟ 
 ستجد مقطع فيديو تعليميًا وإرشادات بسيطة   bmbwf.gv.at/selbsttestفي 

 إلجراء االختبار. 
 

 في المدرسة؟ اجراء التحليل كيف يتم 
.  اجراء التحليلدقيقة تقريبًا. يتم تهوية الغرفة أثناء   45في غضون    ف الصغرفة في التحاليل للصف الكامل  في المدرسة، يمكن إجراء 

تحاليل  . ثم  الكمامات ارتداء  في    )ب (تواصل المجموعة  وأوالً،    ) أ(المجموعة  تحاليل  يمكن تقسيم الطالب إلى مجموعتين (أ) و (ب).  
  – التحاليل  إجراء  أين تريد  بشكل مستقل  أن تقرر  . من حيث المبدأ، يمكن للمدارس  الكمامات ترتدي    )أ (المجموعة  و،  )ب( المجموعة  

المختبر  شخص  ال  االبتعاد عنرياضة. من المهم أن تكون الغرفة جيدة التهوية، وأن تكون المسافة  ال صالة  في  أيضا  على سبيل المثال  
 األول. كما هو معتاد حاليًا من المستوى الثانوي  -  كّمامة  يرتدييتم تحليله كل من ال وأن مضمونة  

 
 الذاتي؟ التحليل كم مرة يتم إجراء 

 مرة في األسبوع في البداية ومرتين في األسبوع على المدى الطويل. التحاليل يتم تقديم 
 

 الذاتي في المدرسة؟ التحليل بإجراء  متحت أي ظروف يُسمح لطفلك
في المدرسة.  التحليل  لى أن يتمكن طفلهم من إجراء  عاًما، يلزم إقرار موافقة والديهم ع  14بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  

من   اتنزيله  همإقرار الموافقة في المدرسة أو يمكن المتوسطة العامة  المدرسة  تلميذات المدرسة اإلعدادية أو  \يتلقى أولياء األمور تالميذ
 معك إلى المدرسة. ها . يرجى أخذbmbwf.gv.at/selbsttestهنا: 

 
 إيجابية؟يل التحلماذا لو كانت نتيجة 

 . 1450في المنزل، فيرجى االتصال بـ  التحليل   مإذا أجرى طفلك
 والسلطة الصحية المحلية.   1450أيًضا  وتُبلغ المدرسة  المدرسة.    مإيجابية في المدرسة، فستتصل بكتحليل  على نتيجة    مإذا حصل طفلك

 
 الذاتي تطوعي ومجاني؟التحليل هل 

. ولكن كلما زاد عدد األطفال الذين يشاركون بانتظام، التحليل عرض   واأي عواقب إذا لم تقبل م طفلكوال  مأنت ال  وانعم. ال تتوقع 
 أصبحت الحياة المدرسية اليومية أكثر أمانًا لكل طفل. 

 
 هل لديك أسئلة؟ 

bmbwf.gv.at/selbsttest 
 : BMBWF  دى وزارة التعليم والعلوم والبحوثخط كورونا الساخن ل

0800/21 65 95 
 : BMBWF  التي تقدمها وزارة التعليم والعلوم والبحوث  المواطنات \ينخدمة المواطن 

0800/20 56 76 
 
  



  بيانات النشر: 

 مالك وسائل اإلعالم والناشر والمحرر: 
 ث وبحل الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم وا

 فيينا Minoritenplatz 5   ،1010العنوان 
 0-20 531 1 43+. هاتف

 BMBWF ثو بحلالوزارة االتحادية للتعليم والعلوم واالتصميم: 
 BMBWF ث وبح لالوزارة االتحادية للتعليم والعلوم واالصور: االعتمادات 

  2021 كانون الثاني\فيينا، يناير
  

bmbwf.gv.at 




