
 

 

  
 

 ضرورية؟ المتجمعة االختبارات على الموافقة إعالن يعتبر لماذا
 

 مدرستك في يتم .سلبي كورونا اختبار لديه كان إذا فقط الدروس إلى يحضر أن لطفلك يمكن

 أكثر معلومات بتلخيص قمنا لقد .المتجمعة باالختبارات يسمى ما تقديم الراهن الوقت في

ا   اإللكتروني هذا الموقع على منفصلة نشرة في نقدمها األمر بهذا تتعلق وبلغتك تفصيال

www.km.bayern.de/pooltests. 
 

 على بالموافقة تصريح على الحصول دون المتجمعة االختبارات في المشاركة لطفلك يمكن ال

 االختبارات إجراء أثناء معالجتها تتم الشخصية البيانات ألن هذا الموافقة إقرار يلزم .ذلك

 بالبيانات" يسمى ما على المثال سبيل على هذا ينطبق .المختبر وفي المدرسة في المتجمعة

 الميالد وتاريخ األول واالسم اللقب أيضًا ولكن ،(اللعاب عينة المثال سبيل على مثل" )الصحية

 الموافقة إعالن بدون.( اإللكتروني البريد عنوان) التواصل وبيانات والمدرسة والصف والجنس

 بنتائج علم على تكون أن المثال سبيل على يمكنك وال المختبر في العينات تقييم يمكن ال هذا

 .االختبارات

 

 االختبار يوم مساءا اإللكتروني البريد عبر المجتمعة االختبارات نتائج حول معلومات تتلقى سوف

 بحلول الفردي االختبار نتيجة فستتلقى إيجابية، النتيجة هذه كانت إذا .19:00 الساعة حوالي

 طريق عن النتيجة إرسال فيمكن ذلك في ترغب كنت إذا-  التالي اليوم من صباحًا 06:00 الساعة

 .أيضًا القصيرة الرسائل خدمة

 

 خارج اختبار بإجراء القيام عليك فيجب المجتمعة، االختبارات إلى طفلك يخضع أن تريد ال كنت إذا

 .الدراسية الحصص حضور من طفلك يتمكن فلن وإال .منتظم بشكل المدرسة

 
 

 .األمر ذلك على الموافقة إعالن على وأوافق المجتمعة االختبارات في طفلي يشارك أن أودّ

 أفعل؟ أن عليّ يجب ماذا
 

 المربعين في عالمة وضع فيرجى المجتمعة، االختبارات في طفلك يشارك أن في ترغب كنت إذا

 المدرسة قبل من البيانات لمعالجة أحدهما) الموافقة إعالن من 1 رقم الصفحة في الموجودين

 ساري الموافقة إعالن يصبح فقط الطريقة بهذه .3 رقم الصفحة على والتوقيع( للمختبر واآلخر

 .الصفحة على التوقيع أيضًا عليه فيجب عامًا،14  من أكبر طفلك كان إذا .المفعول

 

 ترغب كنت إذا الموافقة إعالن من2  الصفحة في الموجود المربع في عالمة تضع أن يمكنك

 .الفردية العينة حالة في القصيرة الرسائل خدمة طريق عن إعالمك يتم أن في أيضًا

 



 

 

 لديك تكون قد أخرى أسئلة أي على لإلجابة تام استعداد على طفلك فيها التي المدرسة إن

 .الموافقة إعالن بمسألة تتعلق

 ذلك؟ بعد يحص ماذا

 من قادم الموافقة إعالن تقديم بعد إلكترونيًا بريدًا تتلقى سوف

noreply@pooltest.bayern.de. عنوان لتفعيل بداخله الموجود الرابط على الضغط الرجاء 

 .المستقبل في االختبار نتائج لتلقي الوحيدة الطريقة هي هذه .اإللكتروني بريدك

 

 أية على المجتمعة االختبارات في طفلي يشارك أن أود ولكني إلكتروني، بريد عنوان لدي ليس

 أفعل؟ أن بإمكاني فماذا .حال

 

 أمر الموافقة إعالن إن .لك مناسب حل على للعثور بمدرستك االتصال يرجى الحالة هذه في

 .حال أية على ضروري

 

 الترجمة انتهت
 

 


