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نيدرزاكسن واليةوزارة التربية في  غرانت هيندريك تونه    

 
 2022شباط/فبراير  2هانوفر، 

 سنوات 3 تجاوزوا سنرعاية األطفال لمن  ومنشآتاختبار كورونا من أجل الدوام في رياض األطفال إجراء إلزامية 

 األعزاء حضرات األهالي

 حضرات أولياء األمور المحترمين

سنوات أن يخضعوا الختبار كورونا  3يجب على األطفال ممن أتموا  15/02/2022بدءًا من سبقًا، كما ذكرت الصحافة م
على طالب المدارس ممن تتم رعايتهم األمر أيضًا رعاية األطفال، وينطبق هذا  ومنشآتمن جل الدوام في رياض األطفال 

 تاريخ منابتداء الختبارات اختيارية، و فحتى اآلن كانت هذه االرعاية ما بعد المدرسية )الهورت(.  منشآتفي 
 الرعاية.منشأة إلى الروضة أو  ون يجب على أطفالكم أن يخضعوا لالختبار بشكل دوري عندما يذهب 15/02/2022

هدفنا هو تمكين جميع األطفال من المواظبة على الذهاب إلى رياض األطفال ومنشآت الرعاية، ولتحقيق هذه الغاية نحتاج 
التغيرات التي تطرأ على الفيروس وطريقة الموظفين. ونظرًا إلى و راءات كاالختبارات الدورية لحماية األطفال إلى تطبيق إج

عن يمكن إذ العدوى نتيجة متحور أوميكرون فقد أصبحت االختبارات اإللزامية ركيزة مهمة لتحقيق مزيد من األمان. انتشار 
 ى في الوقت المناسب.مبكرًا وإيقاف سلسلة العدو اإلصابة كشف طريقها 

كورونا أسبوعيًا وتوصلها إلى دوائر رعاية األطفال واليافعين ثالثة اختبارات تؤم ِّن والية )نيدرزاكسن( لكل طفل 
(Jugendamt لتوزيعها على رياض األطفال ومنشآت الرعاية، فستحصلون على اختبار كورونا ألطفالكم مجانًا في )

هذه االختبارات هي عبارة عن مسحات عن طريق األنف وسيتم استبدالها باختبارات رياض األطفال ومنشآت الرعاية. و 
 سرعان ما تصبح متوفرة مجددًا. )مسحات فموية( مخصصة لألطفال

وجميع هذه االختبارات خاضعة للفحص ومصادق عليها حتى لو كانت هناك اختبارات ذات أسماء مشابهة واردة على 
معهد )بأول إيرليش(. فهذه االختبارات السلبية الموجودة على تلك القائمة تكون تسميتها مختلفة  القائمة السلبية التي أصدرها

نها الوالية. لذلك نرجو عدم التردد أو الشك بسبب هذا األمر.  وليست متطابقة مع االختبارات التي تؤم ِّ

فيمكن ألحد األبوين أو أي شخص بالغ ة، األسر  ضمنإذا كان طفلكم ال يتحمل االختبار فهناك إمكانية إجراء االختبار 
أن يجري االختبار على نفسه. يرجى استشارة المختصين في الروضة أو منشأة الرعاية عن في المنزل مع الطفل يعيش 

 هذا اإلجراء.
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 لمحة عن قوانين االختبار اإللزامي من أجل الدوام في رياض األطفال ومنشآت الرعاية:

. حتى األطفال الملقحون والمتعافون يجب سنوات 3جميع األطفال ممن أتموا ار الدوري على تنطبق إلزامية االختب •
عليهم الخضوع لالختبار الدوري. فقط األطفال الذين تلقوا الجرعة الداعمة معفيون من االختبار، أي األطفال 

 .من اإلصابة جرعات، أو جرعتين بعد التعافي 3الذين تلقوا 
فقط في  منشآت الرعاية ما بعد المدرسية )الهورت(بار الدوري بالنسبة لطالب المدارس في تنطبق إلزامية االخت •

 أوقات العطلة، وفي خارج أوقات العطلة يجب إجراء االختبارات الدورية في المدرسة.
الختبارات د الروضة أو منشأة الرعاية األيام التي يجب إجراء ا، وُتحد ِّ اختبارات أسبوعيًا على األقل 3يجب إجراء  •

 فيها.
. وهي اختبارات لكشف األضداد تستخدم مجانًا عن طريق الروضة أو منشأة الرعايةستتلقون االختبارات المطلوبة  •

 ذاتيًا ومناسبة لألطفال.
. ولكن يمكن للروضة أو منشأة في المنزل قبل القدوم إلى الروضة أو منشأة الرعايةيجب إجراء االختبارات  •

 ختبارات فيها تحت الرقابة.الرعاية أن تجري اال
للشخص المختص في الروضة أو منشأة الرعاية، وستتلقون  تأكيد نتيجة االختبار السلبيةيجب على األهل  •

 التعليمات بهذا الخصوص من الروضة أو منشأة الرعاية.
د يكون ممكنًا أن الختبار، يرجى منكم إبالغ الروضة أو منشأة الرعاية، عندها قبالخضوع لعندما ال يسمح الطفل  •

، ويجب إثبات النتيجة )أحد األبوين أو شخص يعيش معه( يخضع شخص بالغ آخر لالختبار بداًل من الطفل
 السلبية.

من قانون مكافحة كورونا بنسخته الصادرة  15من المادة  2تستند إلزامية االختبار على األحكام الواردة في الفقرة  •
 .02/02/2022بتاريخ 

 من دخول رياض األطفال ومنشآت الرعاية. ُيمنع األطفال غير الملقحينية االختبار قيد النفاذ مع دخول إلزام •

 

تساهمون مساهمة قي ِّمة في الوقاية بذلك أنتم ف ،أتقدم لكم بجزيل الشكر على استعدادكم لدعم االختبارات الدورية ألطفالكم
ن نتجاوز موجة العدوى الناتجة عن متحور أوميكرون قريبًا . وآمل أاألطفال من العدوى في رياض األطفال ومنشآت رعاية

ونستعيد حياتنًا الطبيعية قدر اإلمكان! وأنا مدرك لمقدار الجهد الذي نحتاجه لتوفير األمان لألطفال واليافعين في هذه 
 . أتمنى لكم وألسركم الصحة والسالمة!األوقات العصيبة

 مع أطيب التحيات


