
 مارس  1) ستطلق أداة فحص أعراض الطالب عبر اإلنترنت یوم االثنین، APSمدارس أرلینغتون العامة (

قامت مدارس أرلینغتون العامة، بالتشاور مع قسم الصحة العامة في مقاطعة أرلینغتون، بتطویر أداة فحص األعراض عبر اإلنترنت 
لفحص صحة الموظفین والطالب مسبقًا قبل وصولھم إلى محطات الحافالت   Qualtricsمنصة  APSللطالب. تستخدم مدارس 

ملیة الوصول وتتبع المعلومات الصحیة المھمة والمساعدة في حمایة صحة وسالمة موظفینا والمدارس. سیساعد ھذا الفحص في تنظیم ع
 وطالبنا وعائالتنا. 

تم تطویرھا باستخدام توجیھات   أداة فحص یومي لألعراض عبر اإلنترنت،مارس، سیستلم جمیع أولیاء األمور/األوصیاء  1اعتباًرا من 
فحص لكل طالب. سیتم إرسال أسئلة الفحص والتعرض الیومیة إلى كل ولي أمر/وصي عبر إدارة الصحة في فرجینیا، وذلك إلكمال ال

صباًحا، بغض النظر عما إذا كان الطالب یتعلم عن بعد أو بالحضور الشخصي. أداة   5:30البرید اإللكتروني والرسائل النصیة في الساعة  
 المنغولیة واإلسبانیة.  الفحص الصحي متاحة باللغات اإلنجلیزیة واألمھریة والعربیة و

یجب إكمال األسئلة قبل وصول الطالب إلى الحافلة أو ذھابھ إلى المدرسة أو األنشطة المدرسیة. إذا لم یكتمل فحص األعراض قبل  
ببدء  الوصول إلى محطة الحافالت أو المدرسة، فسیُطلب من الطالب إكمالھ مع مشرف الحافلة أو المدرسة أثناء الوصول، قبل السماح لھ

 الیوم.

 خطوات ونتائج الفحص الصحي  

 تتضمن أداة الفحص أسئلة الفحص ونموذج إقرار واحد. 

تتضمن الشاشة األولى أسئلة متعلقة بالصحة یجاب عنھا بنعم أو ال حول الحمى والسعال وأعراض  أسئلة الفحص الصحي:  •
 ئج إیجابیة معلومة. األسئلة أدناه:  أخرى، باإلضافة إلى أي مخالطة مباشرة أو فحص لإلصابة بكوفید أو نتا

o  عنصر نائب سنقوم بإكمالھ بكل لغة 
مدارس  العدوى الخاصة ب  تطلب الشاشة الثانیة الموافقة وااللتزام باتباع االستراتیجیات الصحیة للحد من انتقالصفحة اإلقرار:  •

APS. 

 لطالب سوف؛ بصفتي عضًوا في مجتمع مدارس أرلینغتون العامة، أوافق على أنني وابني ا
 

 عنصر نائب سنقوم بإكمالھ بكل لغة 

بالحضور الشخصي   السماح البنك الطالبعلى نموذج اإلقرار، فسیتم  "أوافق"على جمیع أسئلة الفحص الصحي وأجبت بـ  بـالإذا أجبت 
 بعالمة صح خضراء. اعرض نتیجة أداة الفحص على مشرف الحافلة أو المدرسة عند وصولك.  

بالحضور وستتلقى رسالة متابعة عبر البرید اإللكتروني علیھا   فلن یُسمح البنك الطالبعلى أي سؤال من أسئلة الفحص،  بنعمإذا أجبت 
 خطوة بخطوة بخصوص كیفیة المتابعة.   باللون األحمر تحتوي على إرشادات Xعالمة 

 من یجب علیھ إكمال الفحص  

من الحصول   APSنطلب من جمیع األسر إكمال الفحص، سواء كان الطالب یتعلم عن بعد أو بالحضور الشخصي، حتى تتمكن مدارس 
خالطین المباشرین واإلبالغ عن الحاالت  على بیانات كاملة ودقیقة بشأن صحة المجتمع المدرسي. سیتم استخدام أداة الفحص ھذه لرصد الم

 .  APSاإلیجابیة المعلنة واألعراض الشبیھة بأعراض كوفید واألمراض األخرى والحضور بین جمیع موظفي وطالب 

 معدل استخدام أداة فحص األعراض 

م من أیام األسبوع. من المھم إكمال  ال یمكن للنظام فصل أیام الدراسة عن األنشطة اإلضافیة، لذلك ستتلقى جمیع األسر الرسائل كل یو
 الفحص في عطالت نھایة األسبوع قبل المشاركة في األلعاب الریاضیة في عطلة نھایة األسبوع أو غیرھا من األنشطة المدرسیة.  

 معلومات إضافیة 

 لمعاینة العملیة وأسئلة الفحص الصحي خطوة بخطوة.   اإلسبانیةو اإلنجلیزیةشاھد الفیدیو التعلیمي ألداة الفحص باللغتین 

 متاحة عبر اإلنترنت.  )FAQأسئلة شائعة (و نظرة عامة على عملیة الفحصیوجد 

 

https://vimeo.com/515311129/0b39d32a31
https://vimeo.com/515868885/bcc668ff0b
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/daily-health-procedures/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/student-health-screener-frequently-asked-questions/

