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

ي الصفوف من الخامس إ� السابع. �مكن قراءتها مع الوالدين. 
 للتالم�ذ �ف

 

ي  وع البحي�  معلومات عن الم�ث

وس   و�ــــج. نحن بحاجة إ�  کورونا اآلنينت�ث ف�ي ي ال�ف
ي ذلك �ف

ي جميع أنحاء العالم، بما �ف
وس الجد�د وك�ف إجراء أبحاث �ف  ینتقل. عن هذا الف�ي

ف بالمرض عندما  ) من المصابني ي وس التا�ب وس کورونا (الف�ي ة وال �مكن رؤ�تها إال من خالل المجهر. ینتقل ف�ي وسات �ي مخلوقات صغ�ي الف�ي
ا تم  ا أن ینتقل إذا لمسنا شيئ� وس أ�ض� وجهنا. لذلك، من المهم أن یتم  سعال أو العطس عل�ە ثم لمسنا ال�سعل هؤالء أو �عطسون. �مكن للف�ي

 غسل ال�دين �شكل متكرر. 

ي الحلق أو تظهر علیهم الح� أو آالم المعدة، بینما 
وس کورونا أن �سعلوا أو �حدث لدیهم التهاب �ف لن  �مكن لألطفال الذين �مرضون �سبب ف�ي

ا. يتعا�ف معظم األطفال ��عة. ومع ذلك، لتجنب نقل العد ة من �الحظ البعض منهم شيئ� ل لف�ت ف ي الم�ف
وی لآلخ��ن، ُ�طلب من المرء البقاء �ف

وس کورونا.   الوقت بعد اإلصابة بف�ي

وس ي تحارب الف�ي . يتكون الجهاز المنا�ي من الخال�ا واألجسام المضادة اليت وسات �س� الدفاع المنا�ي . ط��قة حما�ة الجسم لنفسه ضد الف�ي
ي عينة من الدم أ

ي و�مكنها أن �ساعد ع� عدم إصابتك بالمرض �مكن ق�اس األجسام المضادة �ف
و اللعاب. �ساعدك األجسام المضادة ع� التعا�ف

وس. سبب مرة أخرى �  نفس الف�ي

وس   و بمن الناس معدي للغا�ة. لتجنب إصابة ال�ث�ي  کورونا ف�ي ي المدرسة، �جب ع� الجميع غسل أ�ديهم �شكل متكرر،  کورونا س  ف�ي
�مكن و �ف

 إ� مجموعات منتظمة.  التالم�ذ تقس�م ع� سب�ل المثال 

وس   انتقالنود معرفة الم��د عن ك�ف�ة  ف األ  کورونا ف�ي ي المدرسة. ما بني
ف �ف  هو: سوف نجري أبحاثا حولە طفال أو البالغني

ي الفصل  التالم�ذ إذا أص�ب أحد  الذین تنتقل العدوی إلیهمعدد هو كم  •
وس کورونا �ف  ؟بف�ي

ف  �مرضون هو عدد الذینكم  • ف بالعدویمن بني  ؟المصابني
وس کورونا  • ي لعابك.  التحقق من وجود ف�ي

 �ف
وس  ال • ي لعابك.  کورونا تحقق من وجود األجسام المضادة لف�ي

 �ف
یم ب�جراء فحوصات خاصة لو قسن • وس  کنا سنع�� ع� ما إذا   �ف ف  لدی کل کورونا نفس ف�ي  . بالعدوی المصابني

للمشارکة؟   لماذا دع�ت 

ي معرفة ما 
ي مدرستك؟ أنت مدعو للمشارکة ألنكهل ت��د مساعدتنا �ف

وس كورونا �مكن أن ينت�ث �ف وس كورونا أو  بالذات إذا كان ف�ي أصبت بف�ي
ا تذهب إ� المدرسة معە قد أص�ب. سيتم دعوة العد�د من  ي تع�ش بها  . اآلخ��ن للمشارکة التالم�ذ ألن شخص� انه الطب�ب الخاص بالبلد�ة اليت

 الذي أبلغنا ب�صابة 
�
ي مدرستك.  شخصا

 ما �ف

ف ع�ي أن أفعل إذا شارکت؟   ماذا یتعني

. سیتم إخبار  ف ف مختلفني ي يومني
ف من اللعاب منك �ف ي أنبوب خاص. نود الحصول ع� عينتني

وع، سنطلب منك البصق �ف ي الم�ث
إذا شاركت �ف

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 ي أحدنا نحن الذین البالغني
ل والعمل�ة غ�ي مؤلمة. س�أيت

ي قمنا ب�عدا ا أن تج�ب أنت ووالداك عن بعض األسئلة اليت ي مكان ق��ب من مدرستك. ن��د أ�ض�
لك أو �ف ف ي م�ف

ي البحث و�ستلم العينة �ف
دها. نعمل �ف

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

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

ي الدراسة البحث�ة أم ال. و�ذا كنت ال ت
ل. س��ة مع والد�ك، �مكنكم أن تقرروا ما إذا كنت ت��د المشاركة �ف ف ي الم�ف

ف �ف ��د تحدث مع البالغني
ي معهد الصحة 

 العامة ما إذا کنت ستشارك أم ال. المشارکة، فال بأس. س�قوم والداك ب�خبارنا �ف


