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 هوانحوزه تعلییم سن ]19-کوید[کلینیک های آزمایش 

ی از شیوع ویروس کوید دانش آموزان، کارکنان و افراد موجود  سالمت  و برای کمک به محافظت از صحت و  19-برای جلوگیر
( را برای Asymptomatic COVID-19 Testing) 19-هوان آزمایش بدون عالئم کویدها، حوزه تعلییم سندر اطراف آن

( سکرمنتو در ردیف دانش آموزان و کارکنان ارائه یم  برای سیستم ایالت   ”بنفش“یا  ”رسخ“نماید. هنگایم که شهرستان )کونت 
ان انتشار کوید ز رس خواهد قابل دستآموزان و کارکنان برای دانش )تست( ، محالت آزمایشداشته باشد قرار  19-تشخیص میر

 توجه داشته باشید که این محالت آزمایش
ً
ی تنها برای دانش آموزان و کارکنان یمبود. لطفا  ها آن باشد، اعضای خانوادهگیر

 باشد. د. تمام آزمایش ها داوطلبانه بوده و برای شخص آزمایش دهنده رایگان یمنتواندر حال حاضز آزمایش شده نیم

 مراجعه نمائید.  www.sanjuan.edu/covidtestform سایت ثبت نام کودک تان بهبرای پیش

ز  13ثبت نام کودکان زیر سن  مراحلوالدین یا رسپرستان باید   توصیه یم شوند تا این سال یا پائیر
ً
تر را تکمیل نموده و شدیدا

وری است و برای انجام آزمایش های بعدی نیازی به  مراحل ز تکمیل نمایند. ثبت نام تنها یک بار ضز  نیر
را برای کودکان بزرگی 

 ثبت نام دوباره نیست. 

 : مکان به اطالعات ارائه شده در زیر توجه نمائید  برای مشاهده جزئیات مربوط به زمان و 

 یم 25یم،  11اپریل،  27اپریل،  13 -شنبهسه

 مکتب متوسطه 
 

 ش آموزان و کارکناندانتمام  – (Andrew Carnegie Middle School) اندریو کارنیگ

 بعد از ظهر 2 –قبل از ظهر  11ساعت از 

 و کارکنان دانش آموزان تمام  –( Kelly Elementary School-Dyer) دایر کییلمکتب ابتدائیه 

 بعد از ظهر 2 –قبل از ظهر  11:15از ساعت 

ستان/لیسه عایل   کناندانش آموزان و کار تمام  – (Mesa Verde High School)میسا وردی دبیر

 بعد از ظهر 2 –قبل از ظهر  11:30از ساعت 

 

 یم 26یم،  12اپریل،  28اپریل،  14 –چهارشنبه 

تمام اپریل؛  14تنها  – (Fair Oaks Alternative Learning Center) فیر اوکسگزینی مرکز آموزشی جای
 آموزان و کارکنان دانش

 بعد از ظهر 1:30 –صبح  9از ساعت 

 و کارکنان 12-7آموزان صنف/کالس دانش – (Arcade Fundamental Middle School) آرکیدمکتب متوسطه 

 بعد از ظهر 1:30 –صبح  9از ساعت 

 

http://www.sanjuan.edu/covidtestform
https://www.google.com/maps/place/Andrew+Carnegie+Middle+School/@38.6717874,-121.2340548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdb3b6e4288d9b731?sa=X&ved=2ahUKEwihsur3xtvvAhUHqJ4KHVUpDzMQ_BIwEnoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221793,-121.4117254,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd807fcde342cdf0c?sa=X&ved=2ahUKEwjG1PqKx9vvAhWY_J4KHWIxCewQ_BIwHXoECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Mesa+Verde+High+School/@38.7020011,-121.2976826,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2e39d7127ddb57f3?sa=X&ved=2ahUKEwiBxsGRx9vvAhVTuZ4KHWxGDiIQ_BIwG3oECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/El+Sereno/@38.645916,-121.263229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x879b5d11516d4fff?sa=X&ved=2ahUKEwjR8N_M-_HvAhWBIjQIHZudAtUQ_BIwEnoECBkQAw
https://www.google.com/maps/place/Arcade+Fundamental+Middle+School/@38.6331192,-121.3809642,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa14291484e213fb2?sa=X&ved=2ahUKEwjQlsfy-_HvAhXwHjQIHQYvCywQ_BIwEnoECBsQBQ
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 و کارکنان 12-7آموزان صنف/کالس دانش – (Arden Middle School) آردنمکتب متوسطه 

 بعد از ظهر 1:30 –صبح  9ت از ساع

 و کارکنان 12-7آموزان صنف/کالس دانش – ( Juan High SchoolSan) هوانسندبیرستان/لیسه عالی 

 بعد از ظهر 1:30 –صبح  9از ساعت 
 

 جون 1یم،  18یم،  4اپریل،  20 –شنبه سه

 و کارکنان  دانش آموزان –( Cameron Ranch Elementary School)کامرون رنچ مکتب ابتدائیه 

 بعد از ظهر 1:30 –قبل از ظهر  11:30از ساعت 

 کارکنانو   12-7آموزان صنف/کالس دانش –( Maintenance & Operations) حفظ و مراقبت و عملیات

 صبح 9 –6:30از ساعت 

 دانش آموزان و کارکنان  – ( King KStarr-8) استارکینگمکتب 

 بعد از ظهر 1:30قبل از ظهر تا  11از ساعت 

 رکنان دانش آموزان و کا –( Will Rogers Middle School) ویل راجرزمکتب متوسطه 

 بعد از ظهر 1:30قبل از ظهر تا  11از ساعت 

 

 جون 2یم،  19یم،  5اپریل،  21 –چهارشنبه 

ستان/لیسه عایل   کارکنان   دانش آموزان و  – (Encina Preparatory High School) انسینادبیر

 بعد از ظهر 2تا  صبح 9از ساعت 

 انو کارکن 12-7صنف/کالس دانش آموزان  – (District Office) دفیر مرکزی حوزه تعلییم

 بعد از ظهر 1:30تا  صبح 9از ساعت 

 و کارکنان 21-7صنف/کالس دانش آموزان  – (Louis Pasteur Middle School) لویی پاستورمکتب متوسطه 

 بعد از ظهر 1:30تا  صبح 9از ساعت 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Arden+Middle+School/@38.5951921,-121.3844938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb954f1c35b:0x4eb82dc5acc15005!8m2!3d38.5951921!4d-121.3823051
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787451,-121.2874216,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x412862cb5847801a?sa=X&ved=2ahUKEwj4h_70x9vvAhURu54KHeSTDYcQ_BIwHHoECDkQBQ
https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.6440408,-121.3331784,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa33542bbbf43e64c?sa=X&ved=2ahUKEwinrt7UyNvvAhXMqZ4KHb0OBEMQ_BIwEnoECB0QBQ
https://www.google.com/maps/place/6141+Sutter+Ave,+Carmichael,+CA+95608/data=!4m2!3m1!1s0x809adc270c5614e5:0x3768bbfa343d98d7?sa=X&ved=2ahUKEwjOkNTDyNvvAhVOrp4KHfRxAWkQ8gEwAHoECAkQAQ
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.600309,-121.352973,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x625e5fa972cc215?sa=X&ved=2ahUKEwi7oY3oyNvvAhXCsJ4KHVLlCD4Q_BIwEXoECB8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532607,-121.3073612,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1fb2f195f87dfb53?sa=X&ved=2ahUKEwjsh-KhydvvAhWXtp4KHSFgCHYQ_BIwEnoECCIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Encina+Preparatory+High/@38.5928784,-121.4102734,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x55eed8d90a4397a9?sa=X&ved=2ahUKEwjPub2IyNvvAhUNqJ4KHSneCokQ_BIwEnoECCYQBQ
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+Unified+School+District/@38.6333346,-121.3478059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc09a59ff067:0x93050811ae507ccb!8m2!3d38.6333304!4d-121.3456172
https://www.google.com/maps/place/Louis+Pasteur+Middle+School/@38.6942724,-121.2230186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c9bac7174ede8b4?sa=X&ved=2ahUKEwjl_4yuxtvvAhVTvJ4KHaAmCKcQ_BIwEnoECCIQBQ
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 پرسش های متداول
 

 شوند؟ )تست( دانش آموزان هر چند وقت یک بار باید آزمایش

گذار بودن و برای کمک به محافظت از  اطرافیان ما، مقامات صیح/بهداشت  دانش آموزان و کارکنان حوزه  سالمت  برای تاثیر
 نمایند که هر دو هفته یک بار آزمایش بدهند. تعلییم را توصیه یم

( سکرمنتو در ردیف  ان انتشار کوید برای سیستم ایالت   "رسخ"هنگایم که شهرستان )کونت  ز یا  داشته باشد قرار  19-ارزیابی میر
قابل  آموزان و کارکنانبرای دانش )به ردیف بنفش بازگشت نماید(، هر سه شنبه و در بعضز از چهارشنبه ها محالت آزمایش

س خواهد بود.   دسی 

 دهد، ثبت نام نمایم؟آیا الزم است هر باری که کودک من در کلینک حوزه تعلییم آزمایش یم

، پروسه ثبت نام تنها یک بار  ی یم نماید.  یاعاول از ض تستثبت نام در گردد و پیش  تکمیلباید نخیر برای  وقت تان جلوگیر
ز شده مشخض برای قرار مالقات تان وجود ندارد پیش ثبت نام، اینجا کلیک کنید  ز ساعت های ذکر  –. زمان تعییر شما بیر
 کرد.   خواهید  دریافت شده برای هر محل، آزمایش

 

 شود؟آزمایش چگونه انجام یم

              شود که باید توسط خود آزمایش دهنده اجرا گردد انجام یم (بسوایک آله )از طریق  )تست ها( آزمایش ها تمام 
(Self-Administered Swabبه استثنای کودکان ) در رابطه به  گردند. رهنماب  خرد سال که در جریان آزمایش همکاری یم

 تست،
ی

 اجرای آزمایش )تست( یمدر محل آزمایش ارائه یم چگونگ
ی

این ویدیو را مشاهده توانید گردد اما برای مشاهده چگونگ
 . نمائید 

  نتایج آزمایش
ا
 به افراد آزمایش شده ارسال یم گردد.  48 – 24در جریان  معمول

ً
 ساعت مستقیما

 

ی  آیا کودک من در صورت هوان حوزه تعلییم سن تواند در کلینیکیم، 19-عالئم کوید داشتر
 آزمایش گردد؟

نمایند. اگر کودک ارائه یم را  (Asymptomatic Testingهوان آزمایش های بدون عالئم )کلینیک های حوزه تعلییم سن
 با ارائه کننده خدمات  19-شما عالئم مرتبط به کوید

ً
اک نکنید و لطفا داشته باشد، به کلینیک حوزه تعلییم اشی 

 . نمائید صیح/بهداشت  آن ها مشوره 


