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و يد اإللكبر . لن يتم إخطارك بنتائج االختبارات المجمعة ، ولكن سيتم إخطارك بنتائج اختبارات المتابعة الفردية إما عبر الهاتف أو البر ي
ن   
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  :Grade  :(السنة / اليوم / الشهر) الميالد تاري    خ

 أعاله المذكور الطالب تشخيص تم هل
ي COVID-19 ب   

 
 الماضية؟ يوًما 90 ال  ف

COVID-19نعم ، ثبتت إصابة الطالب بـ        يوًما الماضية.  90خالل الـ    
وس  ي لفبر  _____________________: COVID-19إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم بإدراج تاري    خ آخر اختبار إيجانر

 

COVID-19ال ، لم تكن نتائج اختبار الطالب إيجابية لـ         يوًما الماضية 90خالل الـ   . 

CONSENT 

ا لتقديم الموافقة وأشهد عىل: 
ً
ي الوالد أو الوصي المناسب أو الفرد المخول قانون

 من خالل إكمال هذا النموذج وإرساله ، أؤكد أنن 
COVID-19ج: أرصح بجمع واختبار اختبار  ور   ية عىل المجمع األسبوعي عىل طفىلي خالل ساعات الدراسة ، باإلضافة إىل أي اختبارات متابعة تشخيصية فردية رص 
ي ذلك اختبارات المستضد الرسي    ع 

 
Abbott BinaxNOWالطالب )بما ف واختبارات   PCR / الجزيئية(. أدرك أن جميع أنواع العينات ستكون عبارة عن مسحات  

ة غبر جراحية.   أنف قصبر
ي المجموعة ، وأنه ال يمكن 

ع ال يؤدي إىل نتائج فردية لكل عضو ف  . ومع ب. أدرك أن االختبار المجمَّ ي االختبار المجمع معي
ي ف  مشاركة نتائج النتائج الفردية لطالنر

ي تتبع اال 
ي لموفر االختبار للمساعدة ف  ي النظام األساسي التكنولوجر

ي ف 
ختبارات المجمعة وتحديد ذلك ، أفهم أنه قد يتم إدخال المعلومات الصحية الشخصية لطالبنر

 األفراد الذين يحتاجون إىل اختبار المتابعة. 
. أفهم أنه سيتم إخطاري بنتائج أي اختبار "متابعة" تشخيصي فردي ل  ج COVID-19 يتم إجراؤه عىل تلميذي باستخدام اختبار المستضد الرسي    ع   BinaxNOW 

كة   . Abbottالخاص برسر
COVID-19أنا أفهم أن هناك احتمالية لنتيجة اختبار  . نظًرا الحتمالية وجود سلبية خاطئة ، أفهم أنه يجب إيجابية أو سلبية كاذبة لالختبارات المجمعة أو الفردية 

ي اتباع جميع إرشادات السالمة الخاصة ب  
COVID-19عىل تلميذي االستمرار ف  ي ذلك ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي ، واتباع بروتوكوالت المدرسة للعزل  

، بما ف 
ي حالة ظهور أعراض 

COVIDواالختبار ف  . 19 -عىل الطالب   
أنه ال مسؤول االختبار وال  أدرك أن الموظفير  الذين يديرون االختبار المجمع واختبار المتابعة قد تلقوا تدريًبا عىل إدارة االختبار اآلمنة والسليمة. أوافق عىلـه. 

ي  منطقة مدارس مونوموي اإلقليمية أو أي من أمنائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو رعاة المنظمة مسؤولير  عن أي حادث
أو إصابات قد تحدث من المشاركة ف 
 برنامج االختبار المجمع. 

ل إذا شعر بتوعك. أقر بأن نتيجة اختبار المتابعة الفردية اإليجابية هي إشارة إىل أن طفىلي ي ي المب  
ل ج: أفهم أن الطالب يجب أن يبقر ف  ي المب  

جب أن يبقر ف 
ي ارت

ا عن المدرسة ، وأن يعزل نفسه ، وأن يستمر ف 
ً
ي محاولة لتجنب إصابة اآلخرين. داء قنبعيد

ا للتوجيهات ف 
ً
اع أو غطاء للوجه وفق  

ي لطفىلي ، وال يحل هذا االختبار محل العالج الذي يقدمه مقدم الخدمات الطبية لطفىلي ، وأ نا أتحمل ب. أدرك أن النظام المدرسي ال يعمل كمزود طنر
ي سأطلب المشورة الطبية والرعاية والعالج من مقدم المسؤولية الكاملة والكاملة التخاذ اإلجراء المناسب في

. أوافق عىل أنن  ما يتعلق بنتائج اختبار طفىلي
ي مسؤول مالًيا عن أي رعاية يتلقاها الطالب من م

قدم الرعاية الخدمات الطبية لطفىلي إذا كانت لدي أسئلة أو مخاوف ، أو إذا ساءت حالتهم. أدرك أنن 
 الصحية. 

المتابعة سيخلق معلومات صحية محمية ) ج. أنا أفهم أن اختبار  PHI ا ل  
ً
ها من معلومات التعريف الشخصية للطالب. وفق CFR 164.524 (c) 45( وغبر  (3 )

ي 
كة االختبار لنقل هذه المعلومات الصحية المحمية إىل مدرسة طفىلي ، وإدارة الصحة العامة ، وإدارة التعليم االبتدان   والثانوي ، ومقدم، أفوض وأوجه شر

ا أنه قد يتم الكشف عن المعلومات الصحية المحمية للمكتب التنفيذي للخدمات الصحية واإلنسانية وأي طرف آخر ، عىل
ً
النحو المرصح  االختبار. أفهم أيض

 . HIPAAبه بموجب قانون 
COVID-19د. أدرك أن السماح باختبارات  ي رفض منح هذا التفوي 

ي هو أمر اختياري وأنه يمكنن 
ي هذه الحالة ، لن يتم اختبار الطالب. هذه لطالبنر

ض ، وف   
ي سمحت 

ي أي وقت ، ولكن هذا اإللغاء هو تطلعي فقط ، ولن يؤثر عىل المعلومات النر
ي وإلغاء هذا اإلذن ف  ي تغيبر رأني

بإصدارها بالفعل. ـه. أفهم أنه يمكنن 
COVID-19إللغاء هذا اإلذن الختبار  ، أحتاج إىل االتصال ب    Toni London أو  5123-945( 508 )عىل  alondon@monomoy.edu . 

ي ، الموقع أدناه ، بالغرض من االختبار واإلجراءات والفوائد والمخاطر المحتملة ، وقد تلقيت نسخة من هذه الموافقة المس
ة. لقد أتيحت ىلي لقد تم إبالع  تنبر

ي طرح أسئلة إضافية 
ي أي وقت. أوافق طواعية عىل هذا االختبار ل  الفرصة لطرح األسئلة قبل التوقيع ، وقيل ىلي أنه يمكنن 

ف  COVID-19   . لطفىلي  
 

 :  توقيع ولي األمر / الوصي
 

 
 

 تاريــــخ
: 

 

Toni Londonيرجى إعادة النموذج الموقع إلى مدرسة طفلك أو إرسال بريد إلكتروني إلى  على   alondon@monomoy.edu. 
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