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COVID-19 DAILY PRESCREENING FOR STUDENTS 
 آموزان برای دانش 19-روزانه کوید مقدمات   آزمایش

 
 

 عالیم   تشخیصآن ها را بخاطر    همه روزهشان به مکتب/مدرسه، باید    انوالدین قبل از فرستادن کودک

و   باید در خانه بماند" باشد، کودک تان  بیلپاسخ به ییک از سواالت زیر "  هرگاه، ارزیابی نمایند.  19-کوید 

اک نکند. شما باید مریضی و عالیم کودک تان را به اداره  مدرسه/ به مکتب ی مکتب/مدرسه    یاشتر حاضی

دهید.  "عالئم    اطالع  سند  از  مکتب/مدرسه،  به  تان  کودک  دوباره  فرستادن  از  در    بیماریقبل 

  مکتب/مدرسه" که توسط حوزه تعلییم تهیه گردیده است استفاده کنید. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد، کودک تان باید در خانه بماند   بیلعالوه بر عالئم ذکر شده در باال، اگر پاسخ به ییک از سواالت زیر  
ی مکتب/مدرسه گزارش دهید.   این اطالعات را به اداره حاضی

ً
اک نکند. لطفا  و به مکتب/مدرسه اشتر

 

  دقیقه( با  15فیت یا نزدیکتر برای حد اقل  6روز گذشته، آیا کودک تان تماس نزدیک )  14در جریان
 ه ثابت گردیده، داشته است؟ گاکه در آزمایش   19-شخص مبتال به ویروس کوید

 ی تماس با فرد دارای کوید ، یا احتمال مبتال 19-آیا کودک تان در حال حاضی بخاطر احتمال داشتر
ی یا انزوا قرار دارد؟19-بودن به کوید  ، در حالت قرنطت 

 کودک تان هستید؟  19-آیا در حال حاضی منتظر نتیجه آزمایش کوید 
 

 
 
 

  

 

 ( دارد، بدون استفاده از دوا/داروی کاهش دهنده   100تب )  تان آیا کودک درجه فارنهایت یا بیشتر
 به اداره مکتب تان به تماس شوید.(  تب؟

ً
( نیاز دارید، لطفا  )اگر به دستگاه حرارت سنج )ترمامیتر

 گلودرد دارد؟  تان آیا کودک 
 ول دارد که باعث ایجاد مشکل در تنفس یم تان آیا کودک  ضفه غت  قابل کنتر

ً
  ؟گردد جدیدا

، تغیت  در اساس ضفه آن 
ی

 ها( )برای کودکان مبتال به ضفه مزمن آلرژیک/نفس تنیک
  راغ دارد؟ ف است آیا کودک اسهال یا 
   دچار رسدردی شدید، بخصوص همراه با تب، شده است؟ 

ً
 آیا کودک جدیدا

  حس ذائقه و بویابی خود را از دست داده استآیا کودک 
ً
ا  ؟اخت 

  /ریزش بینی دارد؟  آیا کودک تان بندش سینه 
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 پالییس پوشش صورت: 
 حوزه تعلییم  ایمن   صیح و  اقدامات

 
یا هنگام حضور در هر یک   کتبهای م، بس اسیسات حوزه تعلییم، تمکتب، محوطه  دریس  هنگام حضور در صنف •

ز تمام دانش   کارکنان و   تمام،  همایش های مکتب  از    ، و بازدیدکنندگان باید از پوشش صورت استفاده کنند   آموزاننی 
 داشته باشند.  کتبی که معافیت طبی  مگر این 

 
ز یمپوشش صورت، که به آن ماسک یا ماسک پارچه •  . پوشاند است که بیبز و دهان را یم  ایوسیله گویند،  ای نی 

ز صورت پیچید. یم  توان آن را با دستمال یا بند به رس محکم کرد و یا به راحبی در پایی 

 

(، اشخایصافراد زیر دو سال، اشخاص ب • که هوشیار نیستند یا معلولیت    ا مشکل تنفیس )تایید شده با معافیت طبی
  معاف   توانند پوشش صورت را بردارند، از استفاده از پوشش صورتکه بدون مساعدت نیم  دارند و همه اشخایص

 . باشند یم

 
های طبی  معافیت . باشد باید توسط ارائه کننده خدمات صیح امضا شده  های طبی برای پوشش صورت  معافیت •

  بارگذاری شوند   Q-SIS  آموزان در دانش در بخش اسناد    توسط کارکنان اداریشوند و    ئهمکتب ارا  کارکنانباید به  
 . صیح( - )نوع سند 

o   ایط طبی یا معلولیت مستند به دلیل  اگر   ، باید از محافظ صورت تواند شده نیم   پوشش صورت استفاده  ،رسر
(Face Shield)   حد  تا  باید    محافظ صورت استفاده نموده است  که  شخیصبر این،  عالوه   . استفاده شود

ز امکان، فاصله ف    صورت  محافظ  ییک خود را از دیگران حفظ کند. ی 
 
  باید به دور صورت بسته شوند و ترجیحا

آن   ز  پایی  پارچه در قسمت  محافظ    با   (  Face Covering)صورت    پوشش  تبدیل باشد. موجود  یک 
 مجاز نیست.  ،معافیت طنی یا معلولیتداشت   بدون   (Face Shield) صورت

 
  افراد   برقراری ارتباط یا کمک به کودکان خردسال یا   از جمله)  رشدی  معلولیت یا دالیل به دلیل  در موارد خاص که   •

های صورت شفاف الزایم  استفاده کرد، استفاده از پوشش   توان از پوشش صورت معمویلناشنوا یا کم شنوا( نیم 
 این موارد باید به صورت موردی  است. 

ی
 شوند. رسیدگ

 
ز شده به طور موقت برداشته شوند. صورت ممکن است در زمان  پوشش  • های وعده   زمان رصف  : ور مثالط های تعیی 

، میان وعده  بدیل شوند. ، زمان خواب، یا در مواردی که باید تی غذایی هاغذایی

 
های خود  دست   مکرر به طور   باید   و   ، را لمس کنند   خود  یادآوری شود که نباید پوشش صورت  آموزاندانش باید به   •

 عفویز کننده دست استفاده کنند. را بشویند و یا از ضد 
o  دوباره  صورت را    محافظتوانند استفاده از پوشش صورت یا در موارد محدود،  در صورت لزوم، کارکنان یم

 دوباره تطبیق کنند. داده و  موزش آ

 

ی از   • وری افراد از محوطه مکتببرای جلوگی  ز غی  رصز بار مرصف برای افرادی که  صورت یک   ، پوشش خارج ساخیی
س یم اند، سهوا پوشش صورت به مکتب نیاورده   باشد. قابل دسیی

 
رهنمود  • مطابق  و  نمایند  امتناع  پوشش صورت  از  استفاده  از  را که  افرادی  وزارت صحت کالیفرنیا    مکاتب  های 

(CDPH ،از استفاده از پوشش صورت معاف نباشد ) نمایند. از محوطه مکتب خارج یم 

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


 

 نمایدآموزی که پالییس پوشش صورت را رعایت نیمدانش 
ی از   شود به صورت روزانه پوشش صورت خودشان را به مکتب بیاورند. توصیه یم   آموزاندانش به   • برای جلوگی 

وری افراد از محوطه مکتب،   ز غی  رصز    آموزایز دانش برای  خارج ساخیی
 
  پوشش صورت به مکتب نیاورده   که سهوا

سبار مرصف  صورت یک   اند، پوشش   حوزه  کارمندان    تمام . خواهد بود   قابل دسیی
 
کا   تا   وظیفه دارند   تعلییم مشیی

ز شوند   اند. در زمان مناسب ماسک پوشیده  آموزاندانش  که  مطمی 

 

استفاده   که پوشش صورتی  افراد ( برای بازگشایی مکاتب، CDPHرهنمود های وزارت صحت کالیفرنیا ) اساسبر  •
از پوشش صورت معاف نیستند  از استفاده  اند و  به   خارج کنند.   مکتب  محوطهاز    آن ها را   باید مکاتب    ،نکرده 

همایش  های مکتب یا در سایر  ، در بس مکتبحضور در صنف، در محوطه  که هنگام    گردد یادآوری یم  آموزاندانش 
ایط  عدم رعایت عمدی  مکتب، استفاده از ماسک الزایم است.   های و صیح   ایمبز باعث یم شود اقدامات    این رسر
 انجام شود.  زیر 

 
، ماسک یکبار مرصف  (Incidentواقعه )باید بدون کدام    ،کرده تا ماسک بزنند   که فراموش  آموزایز دانش برای    –   یادداشت
یا  ایمبز  تخلف صیح/   به حیثسهوا ماسک خود را برداشته است، نباید واقعه    آموز دانش اگر مشخص شود که   داده شود. 
 شود.  شناختهانضبایط 

 
 که عمد  آموزایز دانش برای  

 
ز انجام فعالیت مکتب برداشته یا به طور    محوطهماسک خود را در    ا مکتب، بس مکتب یا در حی 

 شود: کنند، اقدامات ذیل انجام یم نامناسب استفاده یم 
 

 واقعه
 ایمن   صیح و  

                                    (Q-SIS  آموز در )ثبت در بخش بازدید های دانش  ایمن  اقدام صیح/ 
(Document in Q-SIS Student Visits) 

 ان اطالع به والدین/رسپرست  مورد انتظار.  موضوعاتدوباره  آموزش یادآوری و  اخطار.  واقعه اول ** 

با و  واقعه دوم **  ز    نفرانس کباید یک   . الدین/رسپرستاناخطار و جلسه  اداریبی  و    پرستوالدین/رس ، معلم،  کارمند 
ز یادآوری شده و   موضوعاتشود تا    آموز تنظیم دانش  داده    دوباره آموزش  مورد انتظار به همه طرفی 
همچنان   آموز دانش باید برریس شود. در صوریی که  (  Family Compactنامه خانواده )موافقت  شوند. 

عمدا پوشش صورت خود را برداشته یا آن را به طور نامناسب بپوشد، مراحل احتمایل بعدی را انجام  
 دهید. 

انتقال کوتاه   سازد. را مطلع   الدین/رسپرستانو  کارمند اداری باید  حضوری.  آموزش از    شاگرد محرومیت   واقعه سوم ** 
 هفته(.  1مدت به آموزش از راه دور )

چهارم   واقعه 
** 

از آموزشمحرومیت   باید والدین/رسپرستان حضوری.   شاگرد  اداری  به   سازد.   را مطلع  کارمند  انتقال 
 ((grading periodنمره دیه )) متباقی زمانمدت آموزش از راه دور )برای 

جریان هر یک های مکتب یا در  صنف، در محوطه مکتب، در بس در    و   نمایند بازگشت یم حضوری    آموزشکه به    شاگردایز 
   از همایش مکتب

 
کتبی نداشته  یا آن را به طور نامناسب بپوشند، اگر معافیت طبی  پوشش صورت خود را برداشته    قصدا

است باشند  ممکن  کالیفرنیا   مطابق  ،  پرورش  و  آموزش  بخش California Education Code)  قانون   )                       
(sections 48900 et al.)   مات انضبایط شوند. مشمول اقدا 

 
ند.   تعلییمتخلفات یا واقعات بیشیی صیح و ایمبز باید بر اساس رهنمود های رفتاری حوزه  .   قرار گی 

ی
 مورد رسیدگ

 
نمایند و مطابق رهنمود های وزارت صحت  یم خودداری    صورتآموزایز را که از استفاده از پوشش  توانند دانش مکاتب یم **  

 از محوطه مکتب خارج سازند. اند معاف شناخته نشده   صورت( از استفاده از پوشش CDPHکالیفرنیا )
 
 ، فورا
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Farsi/Dari 

بازگشت به آموزش حضوری: 
نامه مکتب و خانوادهموافقت 

صحت   هوان! حوزه تعلییم سن بسیار هیجانی هستیم از بازگشت شاگردان ما و خانواده های شان به آموزش حضوری  برای استقبال ما 
نمائیم که در همکاری با شما،  دهد. ما تعهد مآموزان، آموزگاران و کارکنان خود را به صورت جدی مورد توجه قرار م دانش   مصؤنیت  و 

 ایجاد نمائیم.  آموزانتمام تالش خود را انجام دهیم تا یک فضای مصؤن و مؤثر برای دانش ، توان خود در حد 

 تعهدات ذکر شده در زیر را مطالعه نمود 
ً
( کنید. تائید شما نشان دهنده رضایت تان به همکاری  Initialآن ها را تائید ) هریک از  ه و لطفا

ایط ن  
توانیم یک محیط  نمائیم و اعتقاد داریم که با هم م آموزان ما قدردانی م ما از خانواده های دانش   باشد. سابقه م با ما در این شر

 هر خط را تائید )ما فراهم سازیم. آموزان مصؤن و از نظر آموزشر غنی برای دانش 
ً
ن صفحه را امضا کنید: nitialIلطفا  ( نموده و پائی 

سند ارزیان   ارزیان  نمایم. ) برای تشخیص عالئم بیماری  ،  نمایم که هر صبح فرزندم را قبل از ارسال به مکتب/مدرسهمن تعهد م   _____
( باشدنامه ماین موافقت  ضمیمه مریضی  

نمایم که هر روز فرزندم را با ماسک به مکتب/مدرسه بفرستم و با پالییس استفاده از ماسک حوزه تعلییم )ضمیمه  من تعهد م   _____
متماس م  فرزندمنداشته باشم، به اداره مکتب یا مدرسه  ماسک نمایم. اگر شده( موافقت م  . گیر

اک در آموزش حضوری  کهدانم  م من    _____ مکلف است تا هنگام،  21-2020مانده سال آموزشر  در مدت باقر   فرزندم برای اشیر
، یا در همایش های مکتب از پوشش چهره )ماسک( استفاده کند؛ مگر این که  اتوبوس/ حضور در محوطه مکتب/مدرسه، در داخل بس

او را از پوشیدن ماسک معاف نموده باشد.  به صورت کتن    (Medical Practitioner)  مسؤل صیح

ییکگذاری نیاز داشته باشم که به اداره مکتب مراجعه کنم، از ماسک استفاده کرده و فاصله من  اگر  _____ ی نمایم. را رعایت م  فیر

ییک هنگام حضور در مکتب/مدرسه توصیه نمایمرا به رعایت فاصله  فرزندمنمایم تا  من تعهد م   _____ ی . گذاری فیر

کنم که فرزندم اسباب بازی شخض، توپ، و سایر اجناس مشابه را در خانه گذاشته با  نمایم تا اطمینان حاصل  من تعهد م   _____
انتقال ندهد. خود به مکتب/مدرسه 

ی نوشیدنی من تعهد م  _____ یک ساختر و لوازم خود با دیگران خودداری نماید.  (Snacks) ها، غذا نمایم تا کودک خود را توصیه نمایم که از شر

. را رعایت کنم(  District’s COVID-19 Safety Planحوزه تعلییم ) 19-نمایم تا پالن ایمنی کویدمن تعهد م   _____

نمایم تا در صورنر که فرزندم در محوطه مکتب/مدرسه یا در ییک از همایش های مکتب/مدرسه احساس مریضی  من تعهد م   _____
م.   او را از مکتب تحویل بگیر

ً
نماید، فورا

ی نمایم تا فرزندم را به رعایت فاصله گردد، من تعهد م بر م   یا رود  م   مکتب/مدرسه  پیاده   اگر فرزندم  _____ ییک توصیه نمایم. گذاری فیر

، آموزش حضوری یک گزینه آموزشر است که توسط حوزه تعلییم  21-2020دانم که برای مدت باقر مانده سال آموزشر  من م   _____
برای دانش آموزان ارائه م گردد. اگر من با اقدامات صیح و ایمنی حوزه تعلییم برای آموزش حضوری، به شمول تمام موارد ذکر شده  

به رعایت اقدامات صیح و ایمنی حوزه تعلییم قادر نباشد، آموزش از راه دور یک  یا این که فرزندم  /و  موافقت نداشته باشم   در باال،
باشد.  رس مآموزان قابل دست گزینه آموزشر جایگزینی است که برای تمام دانش 

_________________________________________     __________________________________________ 
 تاری    خ    آموز امضای دانش  تاری    خ                ضای والدین/رسپرست های قانونن ام
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 مکتب/مدرسهدر  هنگام حضور آموزان  در دانش19- اطالعیه: عالئم کوید
 
 
 

م:   انوالدین/رسپرست  _______________تاری    خ:   __________________________________________محتر

گزارش  آن را  / بوده  19- عالیم کوید  دارای  مکتب/مدرسه این نامه بخاطری به شما ارسال گردیده است که فرزند تان هنگام حضور در  

دانش  ( سکرمنتو،  )کونتر عامه شهرستان  دیپارتمنت صحت  های  رهنمود  براساس  است.  خانه  داده  به  مکتب/مدرسه  از  آموز شما 

ی نماید.   مطابقفرستاده شده است و   را در خانه ستر
 توصیه های ذکر شده در زیر، باید مدتر

 مکتب/مدرسه )عالئم گزارش شده را انتخاب کنید(: در  هنگام حضور  آموز دانشگزارش شده/موجود در عالئم  
 

 :  عالئم دارای خطر کمتر
  ( 100.4تب )  درجه فارنهایت یا بیشتر
  گلو دردی 
 درد عضالت یا بدن /

ی
 خستگ

  تهوع/اسهال/استفراغ 
  رسدردی 
   بندش سینه )احتقان(/ریزش بیت 

 دارای خطر باال: عالئم 
  ول  رصفه غتر قابل کنتر
  مشکل در تنفس 
   از دست دادن حس ذائقه/بویات 

 

ی و بازگشت به مکتب/مدرسه )براساس عالئم ذکر شده در باال، سناریو های مناسب را انتخاب کنید(پ    : گتر

 نتیجه و بازگشت  اقدام عالئم 

 
 

   1 سناریوی شماره
 ( دارای  1یک  عالمت   )

 خطر کمتر 

 
 

 ارسال به خانه 

  ساعت و رفع عالمت  72بازگشت به مکتب/مدرسه پس از 
 .بدون استفاده از دوای کاهش دهنده تب  بیماری

 )در صورت تطبیق(  
 

               
 2سناریوی شماره 

 ( عالئم  2دو  بیشتر  یا   )
 دارای خطر کمتر 

 
                                     یا

 
( عالئم  1یک  بیشتر  یا   )

 باال      دارای خطر 
 
 
 

  

 
ارسال به خانه و ارجاع  
به ارائه کننده خدمات  

 صیح/بهداشتر 
 
 
 

کتتی   . الف صورت  به  صیح/بهداشتر  خدمات  کننده  ارائه 
دانش   فراهم ساخته استتشخیص جایگزین   آموز یم  = 

ساعت پس از رفع عالئم مرض بدون استفاده از    72تواند  
بازگشت   مکتب/مدرسه  به  تب،  دهنده  دوا/داروی کاهش 

 یا )در صورت تطبیق(  نماید. 
آزمایش کوید    . ب منفی  (SARS-CoV-2 PCR  19-نتیجه   )

ساعت پس از رفع عالئم    72= دانش آموز یم تواند    است
از د استفاده  به  مرض، بدون  وا/داروی کاهش دهنده تب، 

 یا مکتب/مدرسه بازگشت نماید )در صورت تطبیق( 
 
به ارائه کننده    یا  مثبت است    19-نتیجه آزمایش کوید.    پ

  خدمات صیح مراجعه نشده یا آزمایش انجام نشده است 
نشیت   روز گوشه   10آموز مکلف خواهد بود تا مدت  دانش =  

باید برای    مدرسه / بازگشت به مکتب  قبل از و  اختیار نموده  
بدون استفاده از دوا/داروی کاهش دهنده  ،  ساعت  72مدت  

 تب، عاری از هرنوع عالئم باشد. 

   

 

 _______________________________________________امضای مسؤل مکتب/شخص تعییر  شده/نرس: 
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