
 
 

ورت دارد؟ ، رضایتنامه(PCR-Pooltestsآزمایش چند ترکیبی ویروس کرونا ) برای اجرای به چه دلیل  ضر

نا منفی باشد. در مدرسه ای که کودک ویروس کرو  -فرزند شما زمانی یم تواند در کالس درس، حضور داشته باشد که نتیجه آزمایش

در حال اجراست. جهت کسب اّطالعات دقیق یم توانید به این صفحه ویروس کرونا -ترکیب   شما درس یم خواند، فعال تست چند

نبر مراجعه کنید وری بر روی یک برگ  www.km.bayern.de/pooltests اینتر  که به زبان مادری خودتان، مطالب ضی

 ذکر شده اند.  خالصهبه طور  دستنویس

ورت دارد؛  –ارائه دادن رضایتنامه مجاز نیست که در تست چند ترکیب   فرزند شما بدون ویروس کرونا ُمشارکت کند. رضایتنامه ضی

کت کننده برریس یم  ها ویروس کرونا در مدرسه و آزمایشگاه، داده-زیرا در موقع اجرای تست چند ترکیب   صات افراد شر
ّ
و ُمشخ

نده ی نام، نام )مثل: آزمایش بُ « داده های مربوط به سالمبر » شوند. این موضوع به عنوان مثال در برگتر زاق دهان(، و همچنیر

د، جنسّیت، کالس درس، مدرسه و دیگر نشانه های تماس )نشانی ایم
ّ
، تاری    خ تول

ی
ائه دادن رضایتنامه ر ل( یم باشد. بدون ایخانوادگ

 انید به حیث مثال از نتایج آزمایشات، ُمّطلع شوید. نه شما یم تو  کرد  نه یم توان نمونه برداری  ها را در آزمایشگاه ارزیان  

از طریق ایمیل در عرص همان روز آزمایش در حوایل ساعت هفت  ویروس کرونا-اّطالعات مربوط به نتیجه آزمایشات چند ترکیب  

ش علیحده را تا ساعت چنانچه نتیجه آزمایش، ُمثبت باشد، شما نتیجه آزمای ( برای شما ارسال یم شوند. Uhr 19:00بعد از ظهر )

ی نتیجه  -( فردای روز آزمایش دریافت خواهید کردUhr 06:00شش صبح ) چنانچه دوست داشته باشید یم توان جداگانه نتر

 ( ارسال کرد. SMSآزمایش را از طریق اس.ام.اس )

ون از -شما در تست چند ترکیب   دمایل نیستید که فرزن اگر  م بتر
ّ
ویروس کرونا ُمشارکت کند، بایسبر جنابعایل به طور مرتب و منظ

کت کند.  محیط مدرسه، جهت تست کرونا اقدام کنید.   در غتر اینصورت، فرزند شما ُمجاز نیست که در کالس درس شر

 

کت کن-من مایلم که فرزندم در اجرای تست جند ترکیبی  د و بدینوسیله رضایت خودم را ابراز یم کنم. اکنون ویروس کرونا شر

 چه کار باید بکنم؟

در هر صورت، هر دو خانه های ویروس کرونا ُمشارکت کند، لطفا و -اجرای تست چند ترکیب  چنانچه مایل هستید که فرزندتان در 

بدر بزنید )ییک از خانه ها مر  (Seite 1) مندرج در صفحه اول صات فردی است که رضایتنامه را عالمت ضی
ّ
بوط به داده ها و ُمشخ

ی از طرف آزمایشگاه( و سپس امضای خودتان را در پای  Seite) رضایتنامه در صفحه سه برگ از طرف مدرسه اقدام یم شود و ییک نتر

ی است( 14چهارده ساله ) یشتر از فقط از این طریق است که رضایتنامه اعتبار دارد. اگر سن فرزند شما ب ثبت کنید.  (3 ، بایسبر او نتر

/چه پرس باشد( ورقه رضایتنامه را امضاء کند.    )چه دختر

بدر بزنید، چنانچه شما جهت نمونه برداری علیحده، مضافا Seite 2صفحه دو ) خانه کوچک مندرج در  ( رضایتنامه را یم توانید ضی

ی از ط  د. ( برایتان ارسال شو SMSق اس.ام.اس )ریمایل هستید که نتیجه آزمایش نتر

 به شما هستند.  پاسخگون   سئواالت دیگری در خصوص رضایتنامه داشتید، اولیاء مدرسه فرزند شما با کمال میل، آماده اگر 

 

 بعد از تحویل رضایتنامه، چه موارد دیگری رخ خواهد داد؟

لطفا  برای شما ایمییل فرستاده خواهد شد.  noreply@pooltest.bayern.de .بعد از تحویل دادن رضایتنامه از طرف دفتر 

 ایمیل باز شود. فقط اینگونه یم توانید در 
ی
لع شوید. آبر روی لینک ارسال شده کلیک کنید تا نشان

ّ
 ینده از نتایج آزمایشها ُمط

 

کت کند. -آزمایش چند ترکیبی ایمیل ندارم؛ ولیکن مایلم که فرزندم در هر صورت در اجرای آدرس من اصال  ویروس کرونا شر

 چه کاری را بایسبی در این مورد انجام دهم؟

این خصوص به اولیاء مدرسه متوّسل شوید تا راه حّل مناسب  را برای شما پیدا کنند. در هر صورت، تحویل دادن رضایتنامه  لطفا در 

 . الزایم است
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