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تفخر اليفالبس بدعم أصغر السكان سناً بالبقاء آمنين وبصحة حيدة خالل جائحة كوفيد – 19.  سيتوفر بعد بضعة أيام موقع تجميع على اإلنترنت الختبار كوفيد 
– 19 لفحص التالميذ بدون أعراض طوعياً وأفراد أسرهم والمعلمين والموظفين.

يشكل االختبار بدون أعراض في المدارس طبقة حماية هامة تساعد في تعقب ومنع انتشار كوفيد – 19.  كما أن االختبار المتزايد يمكنه أن يخفف التوتر والقلق 
المتعلقين بالفيروس وذلك من خالل تحديد الحاالت باكراً وإدارة التفشي من أجل المساعدة في ضمان أن تبقى المدارس آمنة للجميع كي يتعلموا ويعملوا فيها.

األسئلة المتكررة للوالدين واألوصياء:
 اختبار كوفيد – 19 في المدارس

هل تقبلون الداخلين؟
أجل، نقبل الداخلين.

هل يتعين أن أسجل طفلي؟
نشجع جميع األولياء أو األوصياء على التسجيل المسبق لطفلهم/أطفالهم على 

اإلنترنت.  الرجاء مالحظة أننا نقبل الداخلين في حال عجزتم عن استكمال 
التسجيل المسبق على اإلنترنت.

الرجاء القيام بالخطوات التالية ما أن يردكم رمز التسجيل من مدرستكم.
انتقلوا إلى موقع my.thrive.health  على حاسوبكم أو هاتفكم   .1

المحمول.  

أنشئوا حساباً مستخدمين عنوان بريدكم اإللكتروني.  أنشئوا كلمة السر.  .2

3.  تحققوا من عنوان بريدكم اإللكتروني.

أنقروا على تسجيل مع شريك.  .4

أدخلوا رمز التسجيل خاصتكم.  .5
الرجاء الرجوع إلى الرسالة المرسلة من مدرستكم لرموز التسجيل 	 

الفريدة لمدرستكم. 

6.  اقرأوا ووافقوا على بيان الخصوصية.  في حال تسجلون لشخص دون 
الـ 18 من العمر، ضعوا عالمة في المربع المالئم وضعوا تفاصيل االسم.

فيما يتعلق برمو التسجيل الذي أدخلتموه في الخطوة 5، اختاروا أي ملف   .7
للربط به.  إذا كنتم تسجلون لطفلكم، انقروا على ‘طفل جديد‘ إلنشاء ملف 

لطفلكم لربطه برمز التسجيل هذا.

أدخلوا المعلومات المتعلقة بطفلكم وسيطلب منكم توفير بعض التفاصيل.  .8

ستتمكنون اآلن من حجز اختباركم لكوفيد – 19.  انقروا على “احجزوا   .9
اختباركم لكوفيد – 19” واختاروا وحدة زمنية.  ستتمكنون من تغيير وحدتكم 

الزمنية بعد أن تختاروها لذا الرجاء الحرص على أن تكونوا متوفرين في ذلك 
الوقت.

في حال تحتاجون لتسجيل شخص آخر، انتقلوا إلى صفحة ‘األسرة‘ )إلى   .10
جانب الصفحة الرئيسية( وانقروا على ‘التسجيل مع شريك‘.

https://my.thrive.health


إذا كان لديكم أسئلة إضافية، الرجاء االتصال بمركزنا لالتصال 
على الرقم 1-877-849-3637.
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هل يمكن أن أخضع لالختبار مع طفلي؟
أجل، يمكن إخضاع الوالدين وأفراد األسرة والمعلمين والموظفين لالختبار

 أيضاً.

هل يتعين أن أوفر موافقة لطفلي؟
سيكون مطلوباً توفير موافقة من الوالدين أو األوصياء للتالميذ دون الـ18.

هل يحتاج طفلي ألن يجلب أي شيء؟
بطاقة تحديد هوية صادرة عن الحكومة، مثالً شهادة والدة، بطاقة صحية أو 

جواز سفر لتثبيت الهوية.

متى/أين سيتم إجراء االختبار؟
سيتم اختيار مدرسة معينة الستقبال موقع التجميع للمشاركين القريبين من 

المدرسة ما يتيح تبسيط إمكانية الوصول.  ستعمل اليفالبس مباشرة مع 
المدرسة أو مجلس إدارة المدرسة لتحديد وقت التجميع.

كيف سيتم إجراء االختبار؟
ستستخدم اليفالبس مسحة شبيهة بعود التنظيف يتم إدخالها في القسم األمامي 

لألنف ويتم تدويرها لفترة خمس عشرة ثانية )لكل فتحة أنف(.  سيجري 
موظفونا المدربون االختبار في مكان مخصص من المدرسة.  قد يشعر بعض 
التالميذ بالتوتر بشأن االختبار، لكن تجدر اإلشارة إلى أن االختبار ليس مؤلماً 

ولن يكون مزعجاً لطفلكم.  لن يستغرق االختبار أكثر من دقيقتين من البداية 
حتى النهاية.

هل يمكنني أن أرافق طفلي خالل اإلجراء؟
نوصي بأن يرافق الوالدان أو األوصياء طفلهم)أطفالهم( إلى موقع االختبار إذا 

كانوا دون الـ18.

هل هذا االختبار إلزامي؟
كال، هذا االختبار طوعي.

ماذا إذا رفض طفلي إجراء االختبار يوم إجراءه؟
نركز على جعل ذلك تجربة قصيرة ولطيفة للتالميذ.  نود أن نؤكد لكم أنه في 

متى سنعرف نتيجة االختبار؟
سيتم توفير نتائج االختبار خالل 24-48 ساعة.  سيتم تحميل النتائج على موقع 
covid19results.ehealthontario.ca.  يستخدم هذا الموقع الشبكي 
التفاصيل التي أدخلت وقت الدخول، مثالً رقم البطاقة الصحية أو تاريخ الوالدة 
من أجل تحديد الفرد والتثبت منه )مثالً طفلكم(.  ومن ثم يبحث في سجل نتائج 
اختبار كوفيد – 19.  يتم عرض النتائج لفترة 90 يوماً بدءاً من تاريخ اإلبالغ 

 WorkClear عنها.  ستتمكنون أيضاً من رؤية النتائج على تطبيق اليفالبس
.Thrive

ماذا إذا أتت نتيجة االختبار إيجابية؟
تبلغ وحدة الصحة العامة النتائج اإليجابية.  في حال كانت نتيجة طفلكم لكوفيد 
– 19 إيجابية، سيردكم اتصال من وحدة الصحة العامة المحلية خالل بضعة 

أيام.

ماذا إذا كنت أعاني أنا أو طفلي من أعراض كوفيد؟
سيتم توفير االختبار فقط لألفراد دون أعراض.  إذا كنتم تعانون أتم أو 

طفلكم)أطفالكم( من أعراض كوفيد – 19، الرجاء أن تتبعوا المبادئ التوجيهية 
للصحة العامة.

هل هذا آمن؟
سيتضمن كل موقع تجميع متنقل البروتوكوالت الصحية واألمنية التالية:

معدات الحماية الشخصية للحماية من الرذاذ لجميع الموظفين 	 
العاملين في الموقع مع تغيير لبعض القطع بين كل فرد تتم خدمته

نظافة يدين معززة لجميع الموظفين	 
تعقيم المقصورات والكراسي بين كل فرد يخضع لالختبار 	 
سيتم توفير كمامات طبية في حال الضرورة	 
سيكون مطلوب تنظيف يدي التالميذ والموظفين قبل وبعد الخدمة	 


