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وس  ي ��ش ف�ي
ي دراسة عن دور األطفال �ف

دعوة لطفلك للمشاركة �ف
ي ر�اض األطفال والمدارس٢ -کوف -جد (سارسالمست كورونا 

 ) �ف
وعنبذة مخت�ة   عن الم�ش

وس   درسس� • ي انتشار ف�ي
وع دور األطفال �ف ي ر�اض األطفال والمدارس (الصفوف  المستجد  کورونا الم�ش

وع )، ٧-١�ف وسیتحری الم�ش
ف  ف عراض األ الذین تظهر علیهم ، وعدد بالعدویعدد المصابني ف المصابني ي �صابون بها  باإلضافة إ� بالعدوی من بني  . ن�ع األعراض اليت

وع  • ي جمع س�ساهم الم�ش
ي ر�اض األطفال والمدارساتخاذ لتقد�م المشورة و  ا أساسشکل ستمعرفة ق�مة �ف

 تداب�ي مكافحة العدوى �ف
ة المتابعة  •  أ�ام ١٠ حيت تمتد ف�ت
ي لعاب من طفلك  • وع أخذ عينيت ة المتابعة. �شمل الم�ش  خالل ف�ت
ي أقرب وقت ممكن، وسنقوم بمشاركة نت�جة االختبار معك •

 . یها صولنا علبمجرد ح ميتم تحل�ل العينات �ف
 عن طفلك، اإلجابة ع� استب�ان قص�ي �شأن أي أعراض  •

ً
ا، ن�ابة ة المتابعة واإلبالغ قد تظهر سوف نطلب منك أ�ض� ي بدا�ة ونها�ة ف�ت

�ف
ا  عن األعراض يوم��

وع  معلومات عن الم�ش

وس  لقد  و�ــــج. ال يزال هناك  ١٩-کوف�د�سبب مرض  الذي ) ٢ -کوف-(سارس مستجد ال کورونا انت�ش ف�ي ي ال�ف
ي جميع أنحاء العالم وكذلك �ف

�ف
ي للصحة العامةالذي ال�ث�ي  و��ب وع ينفذە المعهد ال�ف ي م�ش

وس والمرض. هذە دعوة لك ن�ابة عن طفلك للمشاركة �ف  ال نعرفه عن الف�ي
)Folkehelseinstituttet(�وس   درس. س ي انتشار ف�ي

وع الدور الذي �لعبه األطفال �ف  مراقبة انتشار العدوی من خالل  ا المستجد کورونالم�ش
ي ر�اض األطفال والمد

قد أظهرت دراسات أخرى حدوث العدوى من األطفال وف�ما بينهم، ول�ن هناك القل�ل لرس (الصف األول إ� السابع). ا�ف
ي معظم األ 

وس. �شكل عام، ال �عائف ي انتشار الف�ي
ا �ف ا رئ�س�� أو �عانون من أعراض طفال من أي أعراض من األدلة ع� أن األطفال �لعبون دور�

ي هذا المجال. اإلصابة بدرجة  و  ،خف�فة
 العدوى من هؤالء األطفال غ�ي مؤكدة. لذلك هناك حاجة لم��د من المعرفة �ف

ي 
و�ــــج، تم إغالق جميع ر�اض األطفال والمدارس �ف ي ال�ف

، تم إعادة فتح ر�اض األطفال والمدارس ٢٠٢٠أب��ل  ٢٠بعد ول�ن . ٢٠٢٠مارس  ١٣�ف
ف  ي ذلك ز�ادة المسافة بني

ي ظل إجراءات أ��� �امة لمكافحة العدوى، بما �ف
 �ف

�
. إن فهم الم��د الصح�ة تداب�ي النظافةتطبیق و  األشخاصتدر�ج�ا

وس  ي انتشار الف�ي
ي ن�ع و  بالنسبة لإلرشاد أمر مهم هو عن دور األطفال �ف

 ر�اض األطفال والمدارس.  تداب�ي مكافحة العدوى �ف

 : ي
وع �ف  يبحث الم�ش

ف بالعدوى هو كم  • ف الذین هم ع� اتصال بالطفلعدد المصابني ف عدد ما هو ، و من بني ف  الذین تظهر علیهم أعراض من بني المصابني
ي �صابون بها أ�ة �ي و  ،بالعدوى  . األعراض اليت

وس  �ي ما  • ي ت��د من خطر اإلصابة بف�ي  . کورونا العوامل اليت
ف ن مع ظهور أعراض علیهم عدد الذین �مرضو هو كم  • ف من بني وس وما مدی خطورة المصابني  . العدویبالف�ي
ي ر�اض األطفال ما إذا   •

ي انتشار العدوى �ف
ف بالغمع وجود  لمدارسواكان هناك اختالف �ف  و�دونهم.  ١٩- تم �شخ�صهم بـکوف�دني

وس • ا، وما إذا  ١٩-بـکوف�د األشخاص الذين تم �شخ�صهم لدی الذي وجد  ما إذا كان الف�ي ا وراث�� ي نفس الروضة أو المدرسة متشابه�
�ف

ي 
ي تم ا�تشافها �ف وسات اليت ف الف�ي  . مختلفةالطفال األ مدارس ور�اض الكانت هناك اختالفات بني

وس كورونا ال • ف بف�ي ي اللعاب لدى األشخاص المصابني
 . جد مستما إذا كان من الممكن ال�شف عن األجسام المضادة �ف
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ي الدراسة؟من 
 �مکنە المشارکة �ف

ي هذە الدراسة ألنه تم �شخ�صه
) و  ١٩-بکوف�د نطلب من طفلك المشاركة �ف الصفوف �ذهب إ� روضة أطفال أو مدرسة ابتدائ�ة (هو (أو �ي

ي للصحة العامة عن طفلك من قبل یتم تتبع العدوی فیها ) ح�ث ٧-١ و��ب ي ال�ي . تم إبالغ المعهد ال�ف
ي أو  رئ�س األطباء �ف

 ةالبلد� رئ�س األطباء �ف
 . ح�ث تع�ش

 

الدراسة؟ عل�ە تنطوي ما الذي ي 
 المشارکة �ف

وع بنفس الط��قة ، بغض النظر عما إذا تم �شخ�صهم ي الم�ش
ف �ف وع أن نحصل  ١٩-بکوف�د تتم متابعة جميع المشاركني أم ال. من المهم للم�ش

ف وأن يتم اختبار  مماثلةع� معلومات  وع  الجمیعمن جميع المشاركني ي الم�ش
وس بنفس الط��قة. المتابعة �ف ا عن الف�ي ي بحث�

باإلضافة إ� تأيت
ي �حصل عليها الطفل عادة من ي الدراسة، ف. إذا الخدمة الصح�ة جهاز  المتابعة اليت

 ١٠ حيت  سنتابعها / سنتابعهإننا وافقت ع� مشاركة طفلك �ف
ي اليوم األول (اليوم (سيتم اخطارك) أ�ام

ة المتابعة. سُ�طلب ) ومرة صفر. سنطلب منك إ�مال استب�ان قص�ي �ف ي اليوم األخ�ي من ف�ت
أخرى �ف

 اتاالستب�اناإلجابة ع� أسئلة . �ستغرق ظهرت عل�ەر�ما  ة العامة للطفل وعن أي أعراض للعدوى�صححالة المنك هنا ملء معلومات عن ال
ي مفکرة یوم�ة ضافة إ� ذلك، نطلب منك دقائق. باإل  ١٠إ�  ٥من 

ة المتابعة (تدو�ن األعراض �ف  ٥ أ�ام ، < ١٠حيت ن�ابة عن الطفل خالل ف�ت
ا من خالل حل آمن ح�ث تقوم بتسج�ل الدخول باستخدام  ون�� ا). �فضل أن يتم جمع الب�انات إل��ت . سوف تتل�ت رسالة BankIDدقائق يوم��

ة تحتوي ع� رابط لت ي ذلك. نص�ة قص�ي
 سج�ل الدخول. �مكنك اخت�ار اإلجابة ع� األسئلة ع� الورق إذا كنت ترغب �ف

ي للصحة العامة عندما تبدأ الدراسة، ح�ث ستتاح لك الفرصة لط�ح أسئلة حول الدراسة  ستتم دعوتك لحضور اجتماع رق�ي مع المعهد الوطيف
ة المتابعة �مكنكو وما تنطوي عل�ه المشاركة.  ا  خالل ف�ت وع والحصول ع� ب�رسالها ط�ح أسئلة أ�ض� ي منفصل للم�ش

ويف ع� عنوان ب��د إل��ت
 إجابة ��عة. 

ي أقرب وقت ممكن) و عطاء عینة سُ�طلب من طفلك إ
ي بدا�ة (�ف

ي  لعاب �ف
ي كوب و �ف

ة المتابعة. يتم أخذ العينة عن ط��ق البصق �ف هذا نها�ة ف�ت
ل. س�عينة وتعالأخذ ال �سبب أي إزعاج. سوف تتل�ت معدات  ف ي الم�ف

من موظف  قومل�مات حول ك�ف�ة أخذ العينات، و�مكن الق�ام بذلك �ف
وع  ل الذي تع�شب�الم�ش ف ي الم�ف

.  أو ف�ه إذا كان طفلك  ونلتقاط العينات �ف ي الحجر الص�ي
، و أنت �ف ي الحجر الص�ي

�مكنك اخت�ار ف�ذا لم تكن �ف
ي روضة أو مدرسة طفلك أو 

ي وقت متفق عل�ه �ف
ل الذي تع�ش ف�ه. أن ما إذا كنت ت��د �سل�م العينة �ف ف ي الم�ف

 يتم التقاطها �ف

ي حالة 
 المرض تفاقم �ف

ا للغا�ة لدرجة أنك ت��د االتصال بالطب�ب  �جب عل�ك سة. فمن المهم أن تفعل ذلك بغض النظر عن الدرا لیتم فحصە،إذا أصبح طفلك م��ض�
ي هذە الدراسةالال تنتظر أ

 . متابعة �ف

لفوائد والمساوئ المحتملة  ا

ي أقرب وقت ممكن
ا.  موسوف �شارك نت�جة االختبار معك ،نقوم بتحل�ل عينات اللعاب �ف  بمجرد أن �صبح جاهز�

واتخاذ القرارات الالزمة. تحدد دائرة الصحة البلد�ة من هم  ١٩-حاالت كوف�د ف�ما �خصلبلد�ة مسؤولة عن المتابعة التابعة لدائرة الصحة 
ي الحجر الص�ي ( ا �كونو �جب أن ض والذين �الم� کانوا ع� اتصال باألشخاص الذين  

تتبع العدوى)، وما إذا كانت هناك حاجة إ� إجراءات �ف
ي سيتلقاها طفلك من الخدمة الصح�ة البلد�ة، ولن معلومات لآلخ��ن. ستتم المتابعة المتعلقة بالدراسة بالتوازي مع المتابعة إعطاء   تسببتاليت

ي تغي�ي المتابعة من  الدراسة
 الخدمة الصح�ة البلد�ة. طرف �ف

ا�دا� لمرض   ف  م�ت
�
ي للصحة العامة فهما ي ا�تساب المعهد الوطيف

والم��د من المعرفة حول دور  ١٩-کوف�دمن خالل المشاركة، �ساهم طفلك �ف
وس ي انتشار ف�ي

 کورونا المستجد هذا.   األطفال �ف

زعاج أو أي إع�  أخذ العینات نطويی نلن تنطوي المشاركة ع� أي شكل من أشكال العالج أو التداب�ي الطب�ة، باستثناء أخذ العينات، ول
ي مخاطر صح�ة أو الحاجة إ� 

اك �ف ف خاص. االش�ت  تأمني

ي تم جمعها من طفلك؟ 
اليت   ماذا �حدث للعينات والمعلومات 

وع. أي  ةتمد�د للالستخدام و توسعة �جب استخدام المعلومات المسجلة عن طفلك فقط كما هو موضح تحت غرض الم�ش  تخ��ن ف�ت
ي الوصول إ� المعلومات �مكن أن تتم  لوماتعالم

فقط بعد موافقة لجنة األخالق�ات اإلقل�م�ة والسلطات األخرى ذات الصلة. لد�ك الحق �ف
ي 
ي المسجلة عن طفلك والحق �ف

ا الحق �ف ي المعلومات المسجلة. لد�ك أ�ض�
� إجراءات األمان عند معالجة اإلطالع ع تصحيح أي أخطاء �ف

 المعلومات. 
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ف الخصوص�ة المعمول بها  ا لقوانني  . سيتم التعامل مع جميع المعلومات المتعلقة بطفلك ���ة ووفق�

مع نت�جة االختبار (بنفس س��ة عاب. يتم �سج�ل االسم ورقم الم�الد الل فحص عیناتمع نتائج س��ة سيتم �سج�ل اسم الطفل ورقم م�الدە 
ي ع�ادة الطب�ب العاد�ة) 

وسات)الط��قة كما لو تم أخذ العينة �ف  ١٩-كوف�دمرض  ، ح�ث أن فقط عند تحل�ل عينات اللعاب (ال�شف عن الف�ي
وس بنتائج �شف عن اللطفل لللذي أجري لا ختبار إل نتائج انطلب الموافقة ع� ر�ط إننا اإلبالغ عنه. الجهات المعن�ة ملزمة بهو مرض  ف�ي

ي نظام 
ث لدينا. يتم إجراء هذا ابحال��ط هو ضمان جودة ب�انات األ  هذا  ). الغرض منMSISاألمراض المعد�ة ( اإلبالغ عناالختبار المسجلة �ف

ي الشخ�ي رقم الباستخدام  ال��ط  . الوطيف

(مثل االسم ورقم  لله��ة المعرفةسيتم استبدال المعلومات الشخص�ة ف المعلومات المتعلقة بطفلك،للعينات و  الالحقةالمعالجة  ف�ما �خصو 
ف هذا إخفاء الب�انات الشخص�ةالم�الد) برمز. هذا �س�  وع الذين �مكنهم الوصول إ� الرابط بني ي الم�ش

ا من موظ�ف . هناك عدد محدود جد�
ي حثون فقط من الوصول إ� الب�انات الرمز والمعلومات الشخص�ة لطفلك. سيتمكن البا وع مسؤول عن تم إخفاءها یالشخص�ة اليت . مدير الم�ش

ف ه��ة أضمان معالجة المعلومات المتعلقة بطفلك بط��قة آمنة. لن �كون من الممكن تحد�د  نتائج الدراسة عند  من خاللي من المشاركني
 ��ش الب�انات. 

ي ال
ي سيتم تخ��ن العينات المأخوذة من طفلك �ف ي للصحة forskningsbiobank( "Korona barn( بنك الحيوي البحي� ي المعهد الوطيف

" �ف
وع ب��تا أسك�الند الالعامة.  ي ينفمسؤولة عن البنك الحيوي �ي مديرة الم�ش ي للصحة العامة.  Brita Askeland Winje يي ي المعهد الوطيف

 �ف

وع ألسباب تتعلق بالسيتم االحتفاظ بالمعلومات عن طفلك لمدة خمس سنوات بعد نها�ة  ي رقابةالم�ش
وع �ف  ٣١. من المقرر االنتهاء من الم�ش

ة ، ول�ن �مكن تمد�د ٢٠٢٥د�سم�ب  وع بعد الحصول ع� موافقة اللجنة اإلقل�م�ة ألخالق�ات البحوث الطب�ة والصح�ة (ف�ت  ). REKالم�ش

 المشارکة طوع�ة و�مکنك سحب موافقتك 

ي الدراسة مشارکة
ي أي وقت و . طوع�ة طفلك �ف

أي  ذلكدون إبداء أي سبب. لن �كون ل�و �شاء �مكنك سحب موافقتك ن�ابة عن طفلك �ف
ي لطفلك أو لعواقب سلب�ة 

تطفلك أو  كشار أن �متابعته أو عالجه إذا كنت ال ترغب �ف سحب الموافقة ف�ما بعد. إذا قمت �سحب  إذا اخ�ت
للطفل. العائدة موافقتك ن�ابة عن طفلك، فلن يتم إجراء الم��د من البحوث حول المعلومات الصح�ة للطفل وسيتم تدم�ي المواد البيولوج�ة 

ي تم جمعها عن طفل اتحذف نتائج االختبار أ�ضا إذا قمت �سحب موافقتك، �مكنك أن تطلب  كن قد تم تضمينها �ك، ما لم والمعلومات اليت
ي سحب الموافقة ن�ابة عن طفلك أو 

ي وقت الحق �ف
ي المنشورات العلم�ة. إذا كنت ترغب �ف

ي التحل�الت أو تم استخدامها �ف
إذا کانت بالفعل �ف

ي أو الهاتف. 
وئف �د اإلل��ت وع ع�ب ال�ب  لد�ك أسئلة حول الدراسة، �مكنك االتصال بمدير الم�ش

ي للصحة  �ةأن معالجة معلومات طفلك إ� مفتش�مكنك تقد�م شكوى �ش ي المعهد الوطيف
ي بالخصوص�ة �ف ف المظالم المعيف الب�انات ومكتب أمني

 . العامة

وع الموافقة  ع� الم�ش

 ألخالق�ات 
�
وع [هذا أجرت اللجنة اإلقل�م�ة ألخالق�ات البحوث الطب�ة والصح�ة تقي�ما ، REK SørØst Aالبحث ووافقت ع� الم�ش

151649[ 

وع ب��تا أسك�ال و  ي للصحة العامة ومديرة الم�ش ا لقانون الب�انات الشخص�ة الجد�د، فإن المؤسسة المسؤولة عن المعالجة والمعهد الوطيف ند فق�
ي و�ن ي الساس األ . نقانو تتم وفقا للمسؤول�ة مستقلة للتأ�د من أن معالجة معلومات طفلك  ونتحملی يي

وع قانوئف  )أ ١( ٦المادة  هو  لهذا الم�ش
ي وموافقتك. أ ٢( ٩والمادة   ) من الئحة الخصوص�ة لالتحاد األوروئب

 . نعالج المعلومات بناء ع� موافقتكإننا 

 المشارکة؟ و أهل لد�ك أسئلة حول الدراسة 

ي 
وئف �د اإلل��ت  koronabarn@fhi.noاستخدم ال�ب

ي للصحة العامة ع� اإل  ا معلومات حول الدراسة ع� موقع المعهد الوطيف نت: ستجد أ�ض� إذا  ./www.fhi.no/studier/koronabarn ن�ت
 : ي

وئف �د اإلل��ت ي للصحة العامة ع�ب ال�ب ي المعهد الوطيف
ف المظالم �ف كانت لد�ك أسئلة حول الخصوص�ة وأمن الب�انات، �مكنك االتصال بأمني

 personvernombud@fhi.no ي
وئف �د اإلل��ت ا االتصال بمفتش�ة الب�انات باستخدام عنوان ال�ب . �مكن أ�ض�

postkasse@datatilsynet.no .  
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وع وع� استخدام المعلومات الشخص�ة لطف�ي والمواد البیولوج�ة  ي الم�ش
أوافق ع� مشارکة طف�ي �ف

 العائدة لە کما هو موضح

 

ي (ا�تب اال  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _کأول�اء أمور  
سم ال�امل) نوافق ع� مشارکتە/مشارکتها �ف

وع.   الم�ش

 

 رقما):  ١١رقم م�الد الطفل (

ي   أمر الطفل حيت �مکنە المشارکة. �جب أن یوافق کال وليي

ب هنا إذا کنت مسؤوال عن حضانة الطفل ☐   بمفردك ضع إشارة �ف

 

 

  المکان والتار�ــــخ

 

 

 

 بالحروف المطبوعة األولاسم و�ي األمر  األولتوقیع و�ي األمر 

 

 

 ٢توقیع و�ي األمر  المکان والتار�ــــخ

 

 

 

ي توقیع و�ي األمر  
ي  اسم و�ي األمر  الثايف

 بالحروف المطبوعة الثايف

 

 


