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 :التوقيع :التأر�ــــخ

 الطالب  :COVID-19 فحصموافقة 
نحن نعمل بشكل تعاوني مع وزارة الصحة في والیة نیویورك   COVID-19 فیروسلطفلك (أطفالك)  فحصموافقتك على  (SMSD) تطلب مدرسة سانت ماري للصم

 .لمقاطعة إیري صغیرةال  الوباء كتل ھود لتحدیدجالكجزء من  COVID-19 الطالب والمعلمین والموظفین للكشف عن عدوى فحصل
 

. ال توجد أي  )إلغاء ھذه الموافقة(مكتوب سنعمل فقط مع تلك العائالت التي ترغب في الموافقة. بمجرد تقدیم الموافقة ، یمكنك إلغاء ھذه الموافقة عن طریق إرسال طلب 
 .ختار عدم المشاركةتعواقب ألي طالب / عائلة 

 
 معلومات الوالد / الوصي 

 .والد (الوالدین) أو الوصي (األوصیاء) الذین یقدمون الموافقة ویتلقون النتائجلا بیرجى تقدیم أحدث معلومات االتصال 
 

 :االسم 

 :العنوان 

 الھاتف:  

 
  ألطفالا

 .یرجى إكمال أدناه لما یصل إلى أربعة أطفال / أفراد األسرة. یقدم الوالد / الوصي الموافقة لجمیع األطفال المقدمین أدناه 
 

 اسم الطالب االول:   االول: صف الطالب   

 اسم الطالب الثاني:   الثاني:صف الطالب  

 اسم الطالب الثالث:   الثالث:صف الطالب  

 اسم الطالب الرابع:   الرابع: صف الطالب  

 
 موافقة الوالدین 

 
  المعلومات مشاركةاإلخطار ب

وكاالت معینة في مقاطعة إیري ووالیة نیویورك ومقدمي الخدمات المتعاقد معھم ، بما في ذلك المذكورة یسمح القانون بمشاركة بعض المعلومات المتعلقة بطفلك مع 
 ـب  في حالة اصابتھم(اطفالك) طفلك حالة  أدناه. ستتم مشاركة ھذه المعلومات فقط ألغراض الصحة العامة ، والتي قد تشمل إخطار جھات االتصال الوثیقة ب

COVID-19  خطوات أخرى لمنع انتشارواتخاذ COVID-19  ةمدرسال في مجتمع. 
 

وتاریخ المیالد / العمر. لن تتم  COVID-19 فحصاسم طفلك ونتائج , تتضمن المعلومات المتعلقة بطفلك التي یمكن مشاركتھا مع وكاالت الصحة العامة ھذه 
 .الطفلمدرسة سانت ماري للصم التي تحمي خصوصیة الطالب وأمن بیانات طفلك إال وفقًا للقانون المعمول بھ وسیاسات  بخصوصمشاركة المعلومات 

 موافقة 
 .لقد وقّعت على ھذا النموذج بحریة وطواعیة ، وأنا مفوض قانونیًا التخاذ قرارات بشأن الطفل المذكور أعاله •
 .COVID-19 طفلي بحثًا عن عدوى فحصأوافق على  •
قد یتم في األیام التي تحددھا مدرسة سانت ماري للصم لالمتثال  فحص، وأن ال 2021-2020طفلي عدة مرات حتى نھایة العام الدراسي  فحصفھم أنھ قد یتم تأ •

 .الفحص الجماعياستراتیجیة  -Micro الخاصة بوالیة نیویورك فحصلمتطلبات ال
 .ما لم أخطر مسؤول االتصال المعین من مدرسة طفلي كتابیًا بأنني ألغیت موافقتي،  2021فھم أن نموذج الموافقة ھذا سیكون ساري المفعول حتى یونیو تأ •
 .طفلي والمعلومات األخرى على النحو الذي یسمح بھ القانون لوكاالت الصحة العامة المذكورة أعاله فحصأدرك أنھ قد یتم الكشف عن نتائج  •
 . أوقع ھذا النموذج نیابة عني وعلى الرعایة الصحیة الخاصة بي وأوافق قانونیًا  باننيكثر عاًما أو أ 18أنھ إذا كنت طالبًا یبلغ من العمر  دركأ •

 .تقر وتقدم الموافقة على النحو المبین أعاله 
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