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 األعزاء سادتي و سيداتي 

 و األولياء الشرعيون األعزاء اآلباء
 

 
أود أن أحيطكم علما بكيفية رغبة  .ستنتهي اإلجازة الصيفية قريبًا وسيعود جميع األطفال إلى دور الحضانة

مندوب األطفال والتعليم في حماية أطفالك في دور الحضانة من العدوى من فيروس كورونا ، خاصة خالل 

د ، وبالتالي تتبع توصيات معهد تنفذ بريمن إجراًء جديًدا في هذا الصد .المرحلة الحساسة بعد اإلجازات

  (RKI). روبرت كوخ
 

باختبارات ( سيتم تقديم ما يسمى 23.09.2021إلى  02.09.2021في األسابيع األولى بعد العطلة )من 

في هذا االختبار ، يمتص األطفال مسحات من المصاصات لمدة  .ألطفالك مرتين في األسبوع المصاصة

سيتم وضع جميع المصاصات في أنبوب و يتم إرساله . ألنف أو بالحلقال داعي من مسحها با. ثانية 30

هذا هو السبب في أن هذا االختبار . سيتم تقييم االختبارات لكل مجموعة من األطفال .إلى المختبر للتقييم

  بموافقتك ، سيتم إجراء هذه االختبارات مباشرة في الحضانة. المجمع PCR اختبار مصاصة يسمى أيًضا 
 

صباح اليوم التالي ، تتلقى الحضانة النتيجة التي تشير إلى ما إذا كانت نتيجة اختبار طفل في المجموعة في 

 .إيجابية
 

 

 مثال:
 إذا تم إجراء االختبار يوم االثنين في دور الحضانة ، فستكون نتيجة مجموعة األطفال متاحة الثالثاء صباحا

. 
 

ة إيجابية ، ستتلقى مسحة / "مصاصة" أخرى لالستخدام في حالة حصول مجموعة من األطفال على نتيج

 . المنزلي
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نتيجة اختبار إيجابية لمجموعة من األطفال: 

إذا كانت نتیجة اختبار مصاصة  PCR المجمع لمجموعة طفلك إیجابیة ، فسیتم إعالمك من قبل دور 
ا آخر  الحضانة. یجب على طفلك البقاء بالمنزل وھو في الحجر الصحي .ستجري بعد ذلك اختباًر

المصاصة مع طفلك في المنزل .ثم تحضر المسحة / المصاصة إلى دور الحضانة قبل الساعة 10:30 
صباًحا .یقوم المختبر بجمع المسحات وفحصھا لكل طفل. ومن ثمة ستعرف على وجھ الیقین ما إذا كان 

طفلك مصابًا بفیروس كورونا أو ما إذا كان طفلك "فقط" شخص ذو اتصال وثیق. 

. ستجد في هذه الرسالة أيًضا مخططًا يوضح اإلجراء الدقيق

يكون اختبار طفلك دائًما . هناك أيًضا إمكانية إجراء اختبارات من المؤسسة لفحص طفلك )أطفالك(

 .اختياريًا

مع أطيب التحيات 

من طرف

توماس جابلونسكي

األطفال والتنمية المهنيةرئيس قسم تعليم الحضانة ورعاية 



Seite 3 von 3 

 

 مخطط اإلجراءات

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Arabische] 

 الموافقة الجراء االختبار لطفلك

  اجراء اختبار المصاصة في المحضنة

 مرتين في األسبوع

= نتيجة االختبار سلبية   

 ال عواقب
 نتيجة اختبار مجموعة األطفال إيجابية

.يجب أن يبقى طفلك في المنزل  

 اختبر طفلك مرة أخرى في منزلك

&  

 9:30الساعة  حتى  إلى المحضنة "  المصاصة"أحضر 
 . صباًحا


