
 :2الخيار 
لمدةلصحي ا أكمل الحجر•

إلى المدرسة  ثم عدأيام  5  
في اليوم السادس

19-دليل سريع للوالدين حول كوفيد  

 

School Health Clinic Contact List: apsva.us/school-health-clinics/ 

 نعم

 تقريرحصل طفلك على هل 
مختبر بنتائج إيجابية، أو  من
 مزودتشخيصه من قبل  تم

أنه  ووجدصحية  رعاية
؟19-بكوفيد مصاب  

آرلينغتون العامة وجدت مدارس  
الصحة أن    ات إدار إحدى  أو  

.  " مخالًطا عن قرب "   طفلك كان 
؟ أيًضا   تظهر عليه أعراض   هل 

 هل يظهر على طفلك أعراض
صابته إقد تكون عالمة على 

 ؟*19-بكوفيد

 اعزل نفسك لمدة 5 •

یجوز للطالب •
العودة إلى المدرسة 

في الیوم السادس بعد 
اختفاء األعراض أو 

بعد تحسن حالتھ، 
وعندما یخلو جسمھ 
من الحمى لمدة 24 

ساعة بدون تناول 
أدویة، وعندما 

یستطیع ارتداء قناع 
الوجھ لمدة 10-6 

أیام.

 أرسل نتائج •
سلبية   فحص

عيادة إلى
الصحة 

المدرسية
العتمادها

داوم في  •
المدرسة 

 نعم

: 1خيار ال

قّدم إلى عيادة المدرسة   •

دليال حديثًا على أخذ  

المدرسة لقاح وُعد إلى 

 

هل لديه أعراض
 أخرى يمكن أن

 تكون معدية؟ 

داوم في  
المدرسة 

بق خارج إ
المدرسة حتى 

األعراض   خفت
ساعة   48لمدة 

على األقل 

:1الخيار 
على    لأحص •

تحت   PCRاختبار
خدمة  زودم إشراف

النتائج  أرسل •
السلبية إلى عيادة  

العتمادهاالمدرسة 

:2 الخيار

  طلب دعم من أحد •

مزودي الرعاية  

 الصحية 

أحصل على تصريح  •

  مزود رعاية من

 صحية للعودة 

 نعم

 نعم

/apsva.us/health-screening انظر صفحة ويب الفحص الصحي: 

 : 3الخيار 
-Testشارك في برنامج 

to-Stay   )غير الملقحين(
للطالب الذين ال تظهر 
  عليهم أعراض وعد إلى

 المدرسة. 

https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/health/documents/clinic-contact-info-for-website.pdf
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