مدارس مقاطعة فاييت العامة

االختبار من أجل البقاء في المدرسة
األسئلة التي يتكرر سؤالها
.

1ما هو برنامج االختبار من أجل البقاء في المدرسة؟

.

2لقد اعتقدت بأنه يمكن لألشخاص القيام باالختبار من أجل الخروج من الحجر الصحي بشكل مسبق؟

االختبار من أجل البقاء هو بروتوكول جديد يتم إطالقه تجريبي ا ً في مدارس مقاطعة فاييت العامة ،بالتعاون مع وزارة
ب والوقاية من
الصحة في كنتاكي ،مديرية صحة لكسنغتون -مقاطعة فاييت ،وم راكز الواليات المتحدة من أجل التحكم ِ
المرض ( .)CDCإنه مبدأ جديد تم بناؤه بناء على البيانات التي تظهر بأن معظم الطالب الذين قد قاموا بالحصول
على نتيجة اختبار إيجابية للكوفيد -تسعة عشر قد قاموا باكتساب الفايروس في حالة وضع غير مرتبطة بالمدرسة.
هذا البرنامج ،كما يوحي اسمه ،يسمح للطالب بأخذ اختبارات دورية من أجل البقاء في المدرسة والقيام بالتع لّ م بشكل
شخصي ،والذي قد رأينا بأنه يعمل بأفضل شكل للطالب.

يوجد لدينا برنامج يسمح للطالب بتقصير فترة الحجر الصحي الزمنية عبر الحصول على اختبار في اليوم الخامس،
السادس ،أو السابع بعد التعرض والعودة إلى المدرسة في اليوم الثامن في حال كانت نتيجة اختبارهم سلبية .ذلك البرنامج
ما ي زال يطالب الطالب بالبقاء في المنزل بعيداً عن حال وضع المدرسة لمدة سبعة أيام.

.

3كيف يكون هذا مختلف اً؟

تحت هذا البرنامج ،سوف يتم اختبار الطالب الذين تم تعيينهم من أجل الحجر الصحي والذين ال يختبرون أية من أع راض
الكوفيد -تسعة عشر في المدرسة في أيام االثنين ،األربعاء ،والجمعة لفترة تمتد حتى سبعة أيام بعد أن قاموا بالتعرض.
في حال حصولهم على نتائج اختبارات سلبية ،فإنه سوف يكون من الممكن لهم االستم رار بحضور الصفوف .في حال
حصولهم على نتيجة اختبار إيجابية ،سوف يحتاجون إلى العودة إلى المنزل والقيام بالعزل.

4 .في حال قامت األسر باختيار برنامج االختبار من أجل البقاء في المدرسة ،هل ما يزال أطفالهم
يقومون بالحجر الصحي؟
نعم ،ما ي زال هؤالء الطالب في حجر صحي .يعني ذلك بأنه ال يتوجب عليهم الذهاب إلى أي مكان آخر عدا المدرسة من
أجل أن يتم اختبارهم كي يسمح لهم بحضور الصفوف والمنزل لمدة سبعة أيام على األقل من أجل المساعدة على إيقاف
انتشار الفايروس في المجتمع المحلي.

.

5هذا من أجل الطالب والكادر ،صحيح؟

كال ،هذا البرنامج هو من أجل الطالب فقط .يتأهل البالغون للقاح ،بينما ال يتأهل معظم الطالب لذلك .البالغون الذين
يتم تعريفهم وتعيينهم كحاالت احتكاك وثيق والذين يكونون غير ملقحين سوف يحتاجون إلى الحجر الصحي في المنزل،
باستخدام وقت الغياب المتوافر الخاص بهم.

.

6هل سوف تحتاج األسر إلى تقديم بطاقة تأمين صحي أو الدفع من أجل هذه االختبارات؟ ال

كال ،يتم توفير هذه االختبارات إلى المدارس عبر منحة مادية مع الوالية .على الرغم من أن سوف يتوجب على األسر منح
أذن الموافقة من أجل االختبار ،فإنه سوف لن يتم سؤالهم عن معلومات التأمين أو دفع الفواتير.
األسئلة المتكرر سؤالها حول برنامج االختبار من أجل البقاء في المدرسة في مدارس مقاطعة فاييت العامة
سؤال واحد

.

7كيف سوف يقوم هذا بالعمل؟

سوف يتلقى الطالب الذين يتم تحديدهم وتعريفهم كحاالت احتكاك وثيق مع مريض ذو اختبار إيجابي معلومات حول
البرنامج واستمارة موافقة من أجل اإلعادة إلى المدرسة .خالل فترة الحجر الصحي الخاصة بهم سوف يقومون بالقدوم
إلى موقع االختبار (عادة الصالة الرياضية أو الكافتريا في المدرسة) في أيام االثنين ،األربعاء والجمعة وسوف يقومون
باالنتظار من أجل االختبار .االختبارات التي يتم استخدامها هي اختبارات  PCRسريعة تستغرق من  30إلى  45دقيقة
من أجل الحصول على النتيجة .متى تمت معرفة النتائج ،سوف يقوم الطالب الذين يحصلون على نتيجة اختبار سلبية
بالذهاب إلى الصف .أولئلك الحاصلين على اختبارات إيجابية سوف يتم إرسالهم إلى المنزل وسوف يحتاجون إلى العزل
خالل كامل الفترة المعدية الخاصة بهم .سوف لن يحتاج الطالب إلى أن يتم اختبارهم في أيام الثالثاء والخميس.

.

8هل سوف أحتاج إلى تتبع مسار الطالب في صفوفهم؟

.

9كيف سوف يقوم هذا بالتأثير على انتشار الفايروس؟

كال ،نمتلك موارداً في المدرسة تقوم بأخذ دور القيام بتتبع وتسجيل جميع المعلومات الضرورية.

م راكز التحكم والوقاية من المرض  ،CDCوزارة الصحة في كنتاكي ،ومديرية الصحة في لكسنغتون -مقاطعة فاييت
يقومون بتتبع الحاالت لمدة ثمانية عشر ( )18شه راً اآلن وقد استخلصوا بأن خطر التعرض في المدرسة ضعيف بشكل
فعلي .معظم حاالت الطالب تأتي من حالة إيجابية في أسرتهم أو دائرتهم االجتماعية ،وليس من غرفة الصف.

10.في حال اضطر طفلي إلى الحجر الصحي ألن شخص ما في وحدتهم المنزلية قد قام بالحصول على
اختبار إيجابي للكوفيد -تسعة عشر ،هل سوف يكون بمقدورهم المشاركة في برنامج االختبار من أجل البقاء
في المدرسة؟
كال ،معظم الطالب الذين يقومون باكتساب الكوفيد -تسعة عشر يقومون بذلك بعد أن يقوموا بالتعرض في بيئة المنزل
الخاصة بهم ،لذلك فإن الطالب الذين يمتلكون فرداً من أف راد األسرة مع اختبار إيجابي للكوفيد -تسعة عشر سوف
يستمرون في الحجر الصحي من قبل مديرية الصحة لمدة  10إلى  20يوم تبع ا ً للظروف.

11.هل سوف تقوم منطقة التربية المدرسية أيض ا ً بأخذ “االختبار من أجل اللعب” بعين االعتبار من أجل
الرياضات والنشاطات الخارجة عن المنهاج؟
تركيزنا هو على ضمان كون وقت التوجيه التعليمي بأعظم شكل ممكن .الطالب في المدارس المشاركة الذين يتعرضون
إلى الكوفيد -تسعة عشر من أجل أي سبب متعلق بالمدرسة – فيما يشمل المشاركة في الرياضات واألنشطة الخارجة عن
المنهاج -يمتلكون اختيار المشاركة في برنامج االختبار من أجل البقاء ومن الممكن لهم الدوام في المدرسة واالستم رار في
تلك النشاطات في حال استمروا في كونهم غير عرضيين وقاموا بالحصول على اختبارات سلبية .ولكن ،لن يتم إعداد
االختبار بشكل منفصل من أجل الفرق الرياضية أو األنشطة بعد المدرسية.

12.مع تواجد هذا البرنامج ،هل سوف يكون بإمكاننا العودة إلى ما كانت األمور عليه قبل الكوفيد؟
كال ،نحن ما ن زال سوف نحتاج إلى المحافظة عل قيام الطالب بارتداء الكمامات ،المحافظة على الطالب ضمن
مجموعات ثابتة ،المحافظة على مخططات الجلوس ،وتتبع مسار حركة الطالب في أنحاء المبنى من أجل أغ راض تتبع
مسار االحتكاك .يخفض هذا البرنامج فقط من عدد األيام التوجيهية التعليمية التي سوف يتم إضاعتها ألنه يسمح للطالب
بالبقاء في المدرسة ،في حال كانوا ال يمتلكون أي من أع راض الكوفيد -تسعة عشر وقاموا بالحصول على نتائج اختبار
سلبية وفق نمط اختبار يكرر بشكل كل يوم آخر خالل فترة الحجر الصحي الخاصة بهم.

األسئلة المتكرر سؤالها حول برنامج االختبار من أجل البقاء في المدرسة في مدارس مقاطعة فاييت العامة
سؤال اثنان

13.مالذي سوف يحصل في حال قررت األسرة عدم الدخول في البرنامج ومن ثم قامت بتغيير رأيها؟
تحتاج األسر إلى صنع ق رار حول أي واحدة من بروتوكوالت الحجر الصحي الثالثة يودون أن يقوم طفلهم باتباعها عندما
بتم إشعارهم بأنه قد تم وضع طفلهم في الحجر الصحي بسبب تعرض مرتبط بالمدرسة .هذا الق رار نهائي وملزم.

14.ماذا عن عطلة نهاية األسبوع وعطل األعياد؟
بما أن االختبار من أجل هذا البرنامج ال يتوافر خالل عطل نهاية األسبوع أو عطل األعياد ،سوف يقوم الطالب بالحجر
الصحي في المنزل والحصول على االختبار خالل يوم توافر االختبار التالي.

15.ماذا يحدث في حال تأخر الطالب عن الحضور إلى المدرسة؟
سوف يكون لدينا طريقة اختبار بديلة بالنسبة للطالب الذين يقومون بالوصول بعد استكمال فترة االختبار الصباحية.
سوف يتم استخدام تلك االختبارات في حاالت نادرة فقط وفقط من أجل إبقاء الطالب في المدرسة .سوف يتم منح
االعتبارات الخاصة للطالب الذين يتأثرون بإلغاء الباصات.
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ﻣﺎﻟذي ﺳوف يﺣديث ف حال قام طالب ما بإﺿﺎعة أﺣد أيام االختﺑﺎر؟

أي طﺎلب لا قيوم باﻟﻣﺷﺎركية ف واﺣدة من أيام االﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣطﺎلب بها لا عيود ﻣؤهالً إلى اﻟﻣﺷﺎركية ف برﻧﺎمج االﺧﺗﺑﺎر من أا
جلﻟبقاء ي افﻟﻣدرسة .ﺳوف يقوﻣون بعد ذلك إﻣﺎ ”ﺑﺎﻟﺢجر اﻟﺻﺢي في اﻟﻣﻧزل“ أو اﻟﻣﺷﺎركية ف خيار ”االﺧﺗﺑﺎر من أجل
التقصير“ .

 .17اﻟذي يﺣديث ف حال بدء طﺎليب ف برﻧﺎمج االختﺑﺎر من أجل اﻟبقاء ي افﻟﻣدرسة بإظﮭﺎر أﻋراض
الكوفيد -تسعة عشر؟
يتوجب على أي طالب ال يقوم بالشعور بشكل ج يّد بأن يبقوا في المنزل وأن ال يعودوا إلى المدرسة حتى قاموا باستكمال
البروتوكوالت من أجل الحجر الصحي الخاصة بالطالب الحاملين ألع راض الكوفيد -تسعة عشر.

األسئلة المتكرر سؤالها حول برنامج االختبار من أجل البقاء في المدرسة في مدارس مقاطعة فاييت العامة
سؤال ثالثة

