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ي المدرسة؟
ف التالم�ذ �ف وس کورونا بني  هل ینتقل ف�ي

 للوالدين: �جب قراءة هذە المعلومات مع طفلك. 

وس جد�د  ة عمالقة �س� المجهر. سنقوم ب�جراء األبحاث عن ف�ي ة ال �مكن رؤ�تها إال باستخدام عدسة مك�ب وسات �ي مخلوقات صغ�ي الف�ي
ا ما يتم  و�ــــج. غالب� ي ال�ف

ي ذلك �ف
ي جميع أنحاء العالم، بما �ف

وس کورونا اآلن �ف . ينت�ش ف�ي ي وس التا�ب وس کورونا أو الف�ي وس ع� رسم�س� ف�ي  الف�ي
 :  النحو التا�ي

 

 

 

ف بالمرض عندما �سعلون أو �عطسون أو إذا لمس المرء وسات تصیبنا بالمرض وتنتقل من أشخاص آخ��ن مصابني  أسطحا أو أش�اء بعض الف�ي
وس کورونا  ونمرضالذین �. �مكن لألطفال عطس هؤالء علیها أو  لسع  أو آالم الح�أو التهاب الحلق أو المعاناة من السعال �سبب اإلصابة بف�ي

ا  قد ال منهم �ن البعض المعدة، ول  . يتعا�ف معظم األطفال ��عة. البتة �الحظ شيئ�

وس   التالم�ذ لتجنب إصابة العد�د من  إ�  التالم�ذ ع� سب�ل المثال تقس�م ، و�مکن ، �جب ع� الجميع غسل أ�ديهم �شكل متكرر کورونا بف�ي
وس   انتقالنود معرفة الم��د عن مدى سهولة إننا مجموعات منتظمة.  ف ا کورونا ف�ي ي المدرسة. بني

ف �ف  ألطفال أو البالغني

للمشارکة؟  لماذا دع�ت 

وس كورونا �مكن أن ينت�ش  ي معرفة ما إذا كان ف�ي
ي هل ت��د مساعدتنا �ف

وس كورونا أو  بتصأ بالذاتألنك  للمشارکةمدرستك؟ أنت مدعو  �ف بف�ي
ا تذهب إ� المدرسة  ي تع�ش بها انه الطب�ب الخاص ب . مشارکةاآلخ��ن لل التالم�ذ . سيتم دعوة العد�د من معە قد أص�بألن شخص� البلد�ة اليت

 الذي أبلغنا ب�صابة 
�
ي مدرستك.  شخصا

   ما �ف

ف ع�ي أن أفعل إذا شارکت؟   ماذا یتعني

وع إذا شاركت ي الم�ش
. سیتم إخبار �ف ف ف مختلفني ي يومني

ف من اللعاب منك �ف ي أنبوب خاص. نود الحصول ع� عينتني
، سنطلب منك البصق �ف

ي أحدنا 
ل والعمل�ة غ�ي مؤلمة. س�أىت ف ي الم�ف

ل بك�ف�ة أخذ العینات حيت يتمكنوا من مساعدتك. �جب أن تأخذ العینة �ف ف ي الم�ف
ف �ف  نحن الذینالبالغني

ي ن
ا أن تج�ب أنت و و�ستلم العين البحثعمل �ف ي مكان ق��ب من مدرستك. ن��د أ�ض�

لك أو �ف ف ي م�ف
ي قمنا ب�عدادها.  والداكة �ف عن بعض األسئلة اليت

ا وما إذا كنت �سعل أو  نت. ما نتساءل عنه هو ما إذا كنت م��ض�  . ح�لد�ك �مكنكم الحصول ع� األسئلة ع� ورقة أو ع� اإلن�ت

أن أشارك   أقرر بنف�ي ما إذا کنت أر�د 

ل.  ف ي الم�ف
ف �ف ي  وا أن تقرر  ممع والد�ك، �مكنكس��ة تحدث مع البالغني

�ذا كنت ال ت��د و أم ال.  الدراسة البحث�ةما إذا كنت ت��د المشاركة �ف
ي  والداك س�قوم، فال بأس. المشارکة

 أم ال.  کنت ستشاركمعهد الصحة العامة ما إذا   ب�خبارنا �ف

 


