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Overath, 05.05.2021 

 
  حول اختبار لوليمعلومات مهمة 

 ، أولياء األمور األعزاء

 وفيما يلي بعض المعلومات المهمة :(  المستجد كورونا لفيروس اختبار )تبدأ مدرستنا باختبار لولي س 01.05.2021من تاريخ 

 

 استخدامه ؟اختبار لولي وما هو طريقة  ما هو

عن العدوى في المختبر يتم الكشف واالختبار الحساسة وبالتالي ) المصاصة ( طريقة من طرق الفحص يعتبر اختبار لولي  -1

 الصحية لطالبنا .منخفضة وقليلة ، ومن خالله نحقق أكبر قدر من السالمة والحماية حتى وإن كانت نسبة الفيروس 

 توضيحية :اختبار يتناسب مع العمر وفيما يلي روابط فيديو ان اختبار لولي ) المصاصة (  -2

-https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli
mp4Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo. 

-https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli
4Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp 

على اختبار لولي ) على اليومين في ( يحصل الطالب  مرتان في االسبوع )الى المدرسة سيتم ذلك في االيام التي يحضر فيها الطالب 
ومغلقة في أوعية محكمة ، يتم في النهاية جمع أعواد االمتصاص ثانية  30باالمتصاص لمدة من المعلم ويقوم الطفل شكل مصاصة ( 

 . في مدينة كولن المخصص لناكوادي مختبر ويتم الفحص والمعالجة في  على حدى  بإحكام وكل فئة وصف 

إجراء االختبار ، من في اليوم التالي  صباحا 6:00في موعد اقصاه الساعة إلى ادارة المدرسة  االختباراتويتم بعدها إرسال نتائج 
وبشكل كما هو معتاد  لحضوروا لقدومويسمج للطالب في ا ءشيلن يتم اتخاذ أية إجراءات ولن يحدث عندما تكون النتيجة سلبية 

 طبيعي .

 A) المجموعة من خالل المجموعات يتم إرسال المعلومات بشكل مباشر الى الوالدين واألهالي إيجابية  االختبارفيما إذا كانت نتيجة 
ومن  لوالدينحد األهالي او أحد اخالل أ، يتم إنشاء مجموعة وتساب من  واتسابمن خالل تطبيق  أوعبر الرسائل (  Bأو المجموعة 

على المعلومات وفي من أجل التأكد على حصولكم  معنيين والمسؤولين عن المجموعةاألشخاص ال واإلشراف يترتب على التنسيق
 . فقط ومعرفة الحاالت اإليجابية المعلومات المتعلقة بالحاالت هو ارسال. والغرض من مجموعات التواصل الوقت المحدد 

الى  ذهاب األطفالقبل بداية الدوام و تقوموا أن االختبارأطفالكم التالي من إجراء اليوم  الصباح من في المهم جدا   الضرورة ومن من
المتعلقة باإلصابات اإليجابية المعلومات وذلك لمعرفة  التواصل الخاصة بكمالمالحظات والرسائل في مجموعات ورؤية قراءة المدرسة 

حتى البقاء في المنزل وسيتم وضعهم بالحجر الصحي ،  الفيروسحالة إصابة بوسيترتب على األطفال المصابون والذين ثبت وجود 
 تثبت عدم وجود إصابة .جديدة سلبية  اختباريحظر الطفل نتيجة يجب أن و تم اثبات الشفاءي

لإلطفال حيث  بأنفسكمفي المنزل  الفردي لولي اختبار إجراء أيضا   يمكنكمالنتيجة إيجابية أو سلبية  تما كانومن أجل معرفة اذا 
منكم بعد إجراء  ، ونرجوعة كل يوم إثنين وكل يوم جمفردية   اختباراتعلى الفردي المنزلي  االختبارمن أجل إجراء أطفالكم  حصلسي

 !الى المجموعات الخاصة بأبنائكم المنزلي  االختبارالمتعلقة بهذا  االختبار ارسال نتائج االختبار المنزلي الفردي

صباحا  حتى  9:30وتسليمه للمدرسة بحلول الساعة  االختباريتوجب عليكم إرسال  المنزلي وبشكل سريعالفردي  االختباربعد هذا 
من خالل إرسال رسالة نصية إليكم إلعالمكم بالنتيجة  وذلك صباحا   6:00الساعة  قبلالنتائج والمالحظات يتمكن المختبر من إعطائك 

العودة والذهاب إلى المدرسة بشكل طبيعي ويبقى األطفال الذين ثبتت إصابتهم  وكانت النتائج سلبية اختبارهمالذين تم ويمكن لألطفال 
 .إيجابية في المنزل ويتم وضعهم بالحجر الصحي  االختباروكانت نتيجة 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4


صعوبات تتعلق بهذا  وأي االختبارتعامل مع وال االختبارفي يجب ويتعين على األهالي وأولياء األمور الذين يواجهون صعوبات 
على سبيل المثال معرفة إجراء الخطوات الالزمة والطبيب الخاص حتى يتم والسؤولين لمعنيين امع  واالتصالالتواصل  ، خصوصال

في هذه الحالة من غير الممكن العودة للمدرسة الالزمة ،  االختباراتوإجراء بهم  واالختالطاألشخاص اللذين تم التواصل معهم 
 .يثبت الخلو من اإلصابة والعدوى  سلبي اختبارقديم الشفاء التام وت والمشاركة في الفصول الدراسية مرة أخرى إال بعد

وال يتعلق األمر كآباء وأولياء أمور  مساعدتكم  من خالليكون موثوقا  يعمل بشكل آمن وسالجديد  االختبارر ذكره أن إجراء من الجدي
 .مختبر فقط بل يتوجب عليكم األخذ بالمسؤولية واالهتمام أيضا  بنا كمدرسة أو 

، االسم كامال  مع إسم العائلة طفلك المعلومات المتعلقة ب وضع سريع ووفي مختبر كوادي بشكل فوري يتوجب عليكم التسجيل 
 تجدون الرابط الخاص بالتسجيل :ورقم الهاتف ، هنا والمواليد 

 

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW208 

 

 

الخاص الفردي  االختبارمع سيتم تعليقه وربطه الحصول على رمز خاص بطفلكم ، من  تتمكنونحتى  وضروريا  مهم  ءشيالتسجيل 
بعد عملية موثوق وال شكوك فيه بشكل  دوالتأك والفرز عملية التعيينالمضمونة والوحيدة لضمان وتأكيد هي ، هذه الطريقة بطفلكم 
 التي تمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة . االختبار

 . يسعدنا االهتمام بذلكسنتحمل وسوف على حظرتكم ،  إذا كان ذلك صعبا  

لموقع البوابة اإللكترونية ويتم اإلجابة عن األسئلة المتعلقة من خالل الرابط التالي يتم نشر األسئلة المتعلقة بهذا الشأن والخصوص 
  tests-https://www.schulministerium.nrw/lolli :لوالية شمال الراين  التعليمية 

 التلفوني لطرح األسئلة والحصول على المعلومات . االتصالوالتواصل بنا من خالل االيميل أو  االتصاليمكنكم أيضا  وبكل سرور 

 

وأطفالكم القدر األكبر الممكن من األمان والحماية بشكل أفضل ، ويمنحكم أنتم وإيقاف العدوى  احتواءجميعا  على لولي  اختباريساعدنا 
 ليتمكن الجميع من الحصول على التعليم واألمان في المدرسة .

 

 نحن نتمنى ونرجو منكم بصدق الدعم والمصداقية

 

 التحيات القلبية

 

 إدارة المدرسة

 
 
 

 

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW208
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

