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 االختبار الذاتي لألطفال :إشعار

 
 كورونامزيد  االختبارات للتقليل من ال

 
األعزاء، االولياء  

 
 .لماذا تكون االختبارات الذاتية مفيدة لطفلك م، نود أن نعلمك اإلشعارمن خالل هذا 

 

 

 ؟لماذا من المهم إجراء االختبار الذاتي لطفلك
 

 ساعد في السيطرة على فيروس كورونا واستخدم بانتظام االختبارات الذاتية المجانية
 حريًصا وحذًرا بشكل خاص لحماية أطفالكأثناء الرحلة ، يجب أن تكون  تحديًدا  .ألطفالك 
 تساعد االختبارات .فوجيوفر االختبار األمان لألطفال في مجموعة أو  .طفال اخآخريناألو 
 .الذاتية بشكل كبير في اكتشاف العدوى في مرحلة مبكرة وتجنب المزيد من العدوى 
 خضع طفلك لالختبار، لذلك من المهم جًدا أن ي فوريًايكون االختبار الذاتي دائًما  
 يمكنك المساعدة في حماية و بذلك .الذاتي بانتظام ، حتى لو لم تظهر عليه أعراض المرض 
 .أطفالك واخآخرين 

 

 
 

 ؟ةما هي االختبارات الذاتية التي تقدم في مراكز األطفال واألسر
 

 
اختيارها تحت إشراف تمت الموافقة على االختبارات الذاتية لألطفال ، وهي طوعية وتم 

تقدم مراكز  .تؤخذ المسحة من تجويف األنف .خطرين على األطفالبهم ليسوا  .علمي

 .األطفال واألسرة اختبارات ذاتية مجانية باستخدام مسحات األنف
 

 كيف يمكنني إجراء االختبار بشكل صحيح؟
 

بار على طفلك قبل إجراء االختبار ، يرجى قراءة التعليمات ذات الصلة وإجراء االخت

يتم إدخال قطعة قطن في  .مسحات األنف مناسبة بشكل خاص لألطفال .نظيفة ديابأي

ستجد مقطع فيديو  الطفولة والتعليم، ةيمندوبعلى موقع  .سم 2-1األنف على عمق 

 .Corona ضمن صفحة معلومات KITA -توضيحيًا حول إجراء اختبار
 

 : تنويه
 

 يمكنك العثور على الفيديو تحت
 
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für Kita-
Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

 

 

االختبارات الذاتية 
 المنتظمة مهمة!
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 طفلي؟ علىكيف يمكنني تسهيل االختبار الذاتي 
 

 
 .اشرح لطفلك خطوات االختبار الفردية حتى يفهم ما يحدث .لك ولطفلكاخلق جًوا مريًحا 

 
لطفلك ما يجب القيام به بعد  بيّن في كل مرة ، .ضد إرادة الطفل تقم باالختبارمن فضلك ال 

لطفلك كيف  توضحأو يمكنك أن  .من األفضل تجربة االختبار مًعا بطريقة مرحة مسبقًا .ذلك

طفلك أوالً االختبار على دمية أو على لعبة  يطبقربما  أو.ى نفسكعل بتطبيقه  يعمل االختبار

 .محبوبة
 

 كم مرة يجب إجراء اختبارات كورونا الذاتية على طفلك؟
 
 

 
 

اصطحاب طفلك إلى  يتم إجراء االختبارات الذاتية في المنزل يومي االثنين والخميس صباًحا قبل

إجراء االختبار في  ، بطريقة إستثنائيةإذا نسيت إجراء االختبار في المنزل ، فيمكنك ،  .المحضنة

من المهم جًدا إجراء االختبارات الذاتية بشكل دوري للكشف عن العدوى  .مركز األطفال واألسرة

 .في مرحلة مبكرة ولحماية األطفال في الوقت المناسب
 
 

 
 
 

 إيجابية؟كيف أتصرف بعد نتيجة اختبار 
 

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ، فلن يُسمح لطفلك بالحضور إلى مركز األطفال واألسرة 

بعد  .على الفور عبر الهاتفمركز األطفال واألسرة  إعالم يرجى .وعليه البقاء في المنزل

 رقم للقيام بذلك ، اتصل على .للتحقق من النتيجة PCRذلك ، يرجى تحديد موعد الختبار 
. إيجابية يجب إعالم مركز الطفل و األسرة PCR إذا كانت نتيجة اإلختبار .36110100

أما إذا كانت النتيجة سلبية  لنفسكيجب عليك أيًضا إجراء اختبار  .كما يجب عزل إبنك

 .جديدفيمكن إعادة اصطحاب إبنك إلى مركز الطفل واألسرة من 
 

 كيف أتصرف بعد نتيجة االختبار السلبية؟
 

 
 .كانت النتيجة سلبية ، يمكن لطفلك زيارة مركز األطفال واألسرةإذا 

إذا كانت لديك أي شكوك حول نتيجة االختبار أو كان االختبار غير صالح ، فيمكنك إعادة 

 .أخرى االختبار مرة
 

 .ويجب تكراره بانتظام يومي االثنين والخميس فوريًادائًما يرجى مالحظة أن االختبار الذاتي 
 

 : تنويه
أو بدالً من ذلك ، اتصل  .مجانًا في مركز االختبار هإذا كنت ال ترغب في إجراء االختبار على طفلك بنفسك ، فيمكنك إجراء

 .بطبيب األطفال الخاص بك
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امدح طفلك على 
 شجاعته

 

 الختبار الذاتي إيجابي ا
على  يرجى تحديد موعد

 الرقم
361-10100  
 للقيام باختبار

PCR  


