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  -برگچه راهنما 
 یاطالعات مهم برای والدین در مورد آزمایش داوطلبانه

 فرزندانشان
 

 والدین عزیز،

بار در هفته به صورت رایگان مورد  2این امکان را برای شما فراهم ساخته تا فرزندانتان را دولت ایالت از اکنون 
شما و یا فرد مراقبت کننده  (Kita)ژن کرونا قرار دهید. بدین منظور نهاد مراقبت روزانه از کودکاِن آزمایش سریع آنتی

خواهیم نهادهای دهد. بدین وسیله میژن را به شما میتایی از خودآزمایی آنتی 10یک بسته  شما انروزانه از کودک
هایی امن برای همگان تبدیل االمکان به مکانمراقبت روزانه از کودکان را حتیهای مراقبت روزانه از کودکان و پایگاه

روزانه از کودکان و امکان انجام اقداماتی تا حد ممکن به توانند در باز نگاه داشتن نهادهای مراقبت ها مینماییم. آزمایش
    طی این امر قرار است، فرایند عفونت بهتر ارزیابی شده و مهار گردد.   موقع سهیم باشند. 

 لطفاً در این بین به موارد ذیل توجه کنید: 

ور ساخت. لذا تصمیم در این هیچ کودکی را نباید به انجام یک آزمایش مجبآزمایش فرزند شما داوطلبانه است!  .1
هیچ تاثیری بر امکان مراقبت از فرزند  نیز پذیرید یا نه،باره که آیا شما پیشنهاد آزمایش برای فرزندانتان را می

 شما در نهاد مراقبت روزانه از کودکان و یا توسط فرد مراقبت کننده روزانه از کودکان نخواهد داشت.  

بندِی خودآزمایی وجود لطفاً دستورالعمل را سر حوصله و با دقت مطالعه نمایید! دستورالعمل مذکور در بسته .2
 دهیم )مراجعه به پیوست(.     دارد، اما بدینوسیله ما آن را در قالب پی دی اف نیز در اختیار شما قرار می

 توجه کنید.  لطفاً در آزمایش فرزندتان به دقت به این دستورالعمل .3

هایش صحبت کنید. آزمایش را شاید فرزند شما ترس یا تردید داشته باشد. لطفاً با فرزندتان در مورد نگرانی .4
   و مشتاق مشارکت هستند. برایش توضیح داده و به او وسایل آزمایش را نشان دهید. اکثر کودکان کنجکاو 

ی بار اول وقِت زیادی بگذارید و زمان مناسبی را به ویژه برااما اگر موفقیت حاصل نشد، مشکلی نیست.  .5
  انتخاب کنید. اگر موفقیت حاصل نشد: شاید فرزند شما در بار بعدی مشتاق باشد.   

 ها را انجام دهید، تصمیمش با شما و فرزندتان خواهد بود. اینکه چه زمانی در هفته آزمایش .6

ً به برگچه راهنما که قابل یافت تحت  در ایناگر جواب یک آزمایش مثبت بود، چه باید کرد؟  .7 صورت حتما
  Selbsttest-Antigen-positiven PoCVerhalten nach einemباشد، توجه کنید: آدرس ذیل می

 اما حتماً بالفاصله به نهاد مراقبت روزانه از کودک شما اطالع دهید!  .8

 

 برای شما آرزوی موفقیت داریم و صمیمانه از همکاری شما سپاسگزاریم!

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/verhalten_positiver_poc_test_210329.pdf?__blob=publicationFile&v=1

