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 وفرةدراسة الغرغرة (تحدید المشاركة في المدارس وأولیاء أمورھم على  بالوط طالباتبیان موافقة المشاركة وحول معلومات 
  الجدیدة عند طالبات وطالب المدارس والمعلمات والمعلمین في العام الدراسي 21/2020)1فیروسات كورونا

 3)19-كوف�دالنشطة ( 2-كوف-سارس-انتشار عدوىمعدل تطور و  2انتشارمعدل (دراسة لتحد�د مدى 

 أول�اء األمور األعزاء،والطالب الع��ز، و ، ةالع��ز  ةالطالبإ� 

ي الدراسة
ي المجلد  المذكورة ندعوك للمشاركة �ف

ا العثور ع� معلومات حول هذە الدراسة �ف أعالە. �مكنك أ�ض�
(https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:184df324-bfb5-4a88-bbe8-

9831a5994bb3/gs_folder.pdf) . 
نت ع�  م�مكنك معلومات إضاف�ة لوالد�ك:  ا العثور ع� معلومات حول هذە الدراسة ع� اإلن�ت أ�ض�

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/gs.html( 
ي 
ي أي وقت دون  . تطوع�ةهذا البحث  مشاركتك �ف

األسباب. لن �كون لرفضك  ذكر �مكنك اال�سحاب من الدراسة �ف
ا أي عواقب سلب�ة عل�ك.   المشاركة أو ترك هذە الدراسة مبكر�

اء ا ف الذين يراجعون مشار�ــــع البحوث الطب�ة) بمراجعة واعتماد قامت لجنة األخالق�ات (مجموعة من الخ�ب لمستقلني
ةالدراسة وهذە المعلومات و   . الموافقة المستن�ي

 ما هو الغرض من هذە الدراسة؟ . 1
: هذە الدراسة  ف وفرة تحد�د لها الهدف التا�ي وسات كورونا الجد�دة بني ات المدارس والمعلمطالب و طالبات ف�ي

ف  ي العام والمعلمني
 . 2020/21الدرا�ي �ف

ي �ي العام الدرا�ي  وع البحي� ة الم�ث  . 2020/21ف�ت
ا يتم الحصول ع� العينات عن ط��ق الغرغرة �سائل غ�ي ضار، و�ي ط��قة لط�فة  لل�شف عن اإلصابة  جد�

وس كورونا الجد�د  وس 2-كوف-سارس بف�ي ا عن ف�ي ي تم الحصول عليها بحث� . يتم فحص سوائل الغرغرة اليت

ي كورونا الجد�د باستخدام 
ي �ي آر   -الـ آر يت ا(هذە ط��قة معمل�ة دق�قة  [RT-qPCR]كيو يب ). يتم االحتفاظ جد�

وسات. للخاصة ال الفحوصاتم��د من لبالمواد المتبق�ة من العينات ل  ف�ي
 

وع البحث؟  . 2  ك�ف �عمل م�ث
ي جميع أنحاء النمسا للعام الدرا�ي 

ي مدرستك والمدارس األخرى �ف
بأ�مله.  2020/21سيتم إجراء هذە الدراسة �ف

ي كل س�شارك 
 معلم 1.200وحوا�ي طالب وطالبة  14.000-12.000ما مجموعه حوا�ي دور من الفحص �ف

ة الدراسة بأ�ملها. مرا 10أسابيع ومن المقرر إجراؤها  5إ�  3 كل  الفحوصات. يتم إجراء ومعلمة  ت خالل ف�ت
 لدراسة: جراء اسيتم تنف�ذ التداب�ي التال�ة إل 

                                                      
 2-كوف-سارس فیروسات كورونا ھي فیروسات یمكن أن تسبب التھابات في الجھاز التنفسي والتھابات أخرى والتي تشمل فیروس كورونا المستجد 1
 مجموعة معینةوداخل إطار مرض في زمن محدد تكرار اإلصابة باالنتشار: معدل  2
  والمرض الناجم عن ھذه الفیروسات 2019إلى فیروسات كورونا الجدیدة المعروفة منذ عام  19-وكوفید 2-كوف-سارسالمصطلحان : یشیر 19-وكوفید 2-كوف-سارس3
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ة ( ة) من المحلول المل�ي  2، حوا�ي لم 10سوف تغرغر بكم�ة صغ�ي مع فارق  مرات 10وذلك لـ  ملعقة صغ�ي
ي قدرە ف كل مرة أسابيع 5إ�  3 زميف ي أ�ام ما بني

قد  التحل�لقبل ساعة واحدة ع� األقل تكون ، �جب التحل�ل. �ف
ًء أ لم ي

ي وعاء للتدّرب( تأسنانك أو غرغر  تو غسلتأ�ل �ث
ء �ف ي

). �جب عل�ك الغرغرة لمدة دق�قة ثم بصق كل �ث
ي تدر�سالمدرسة أو طاقم ال طبيبة\ عينة. يتم ذلك بتوج�ه من طب�بلل

ي الهواء الطلق أو �ف
، و�فضل أن �كون �ف

�ن. سيتم استخدام عينة الغرغرة والتفاص�ل الخاصة بك غرفة ج�دة الته��ة وع� مسافة من األشخاص اآلخ� 
ا إل بك عينة الغرغرة ر�ط بط��قة تجعل ف��ق الدراسة فقط هو من �مكنه  ف وافقت عل�ه وذلك وفق� جراء معني

ا، من ناح�ة، لحما�ة ب�اناتك الشخص�ة، من ناح�ة أخرى،  ور�� لجنة األخالق�ات. �عد هذا الن�ع من التقي�م �ف
ان المكن من لتل ي عينة الغرغرة. مع الشخص المنس��ة له عينات اق�ت

وسات كورونا الجد�دة �ف إذا تم ا�تشاف ف�ي
ي أ�ام الذي ستستغرقه أنت الوقت 

ف إجماً� لمجموعة  5هو حوا�ي  التحل�ل�ف األشخاص دقائق، وحوا�ي ساعتني
ف لالختبار  ي مدرستك.  الخاضعني

ف س�ف ي أول ساعتني
. من اليوم ايتم أخذ العينات �ف ة لدرا�ي  بعد الغرغرة مبا�ث

ا   . �مكنك أن تأ�ل شيئ�
باستخدام ("بعدم كشف الب�انات الشخص�ة  الغرغرة والب�انات عّينةيتم تقي�م س معلومات إضاف�ة لوالد�ك: 

ي أن ف��ق الدراسة فقط  ب�انات وذلك الغرغرة  ب�انات�مكنه ر�ط الب�انات واألشخاص بهو من مستعار")، مما �عيف
انبعد عمل�ة معينة معتمدة من لجنة األخالق�ات. �عد  عينة الغرغرة إ�جاب�ة نت�جة مع الب�انات الشخص�ة  اق�ت

ا �سبب قانون ال��اء.  2-كوف-سارسلـ  ور��  �ف
ي عينة ةاختبار إ�جاب�نت�جة ماذا �حدث إذا كان هناك  . 3

وس كورونا �ف ، أي تم العثور ع� مؤ�ث لإلصابة بف�ي
 الغرغرة؟

ي ح
وس كورونا الجد�د ال توفر �ف ي عينة الغرغرة لد�كمؤ�ث وجود إصابة بف�ي

، سيتم إبالغ السلطات الصح�ة �ف
ي قانون األو�ئة. عالوة ع� ذلك، سيتم إبالغ

الد�ك ومدرستك بهذە و و ك أنت المحل�ة �سبب األحكام الواردة �ف
ي ال�ك أنت ووالد�ك �شكل يتم إرسال هذە التقار�ر سالنت�جة. 

ي قدمتها تاال ع�ب ب�انات  تلقايئ عنك وعن صال اليت
ةوالد�ك  ي و/أو الرسائل القص�ي

ويف �د اإلل��ت  ). تحدد سلطة الصحة المحل�ة اإلجراءات اإلضاف�ة. [SMS] (ال�ب
ا رسالة بالطبع. ةاختبارك سلب�ّ  ت نت�جةإذا كان  ، فستتل�ت أنت ووالد�ك أ�ض�

ي الدراسة القائمة  . 4
 ع� المالحظة؟ما �ي فوائد المشاركة �ف

وس كورونا الجد�د (�مكن العثور ع� مؤ�ث  التحل�لمن خالل  حيت لو لم �كن  ،)2-كوف-سارسإصابة بف�ي
ة أن  ف ف المعلمحيتّ  و الطالب أالطالبات و يتم إبالغ لد�ك أي أعراض بعد. هذا له م�ي وس  ات والمعلمني ف بف�ي المصابني

ا لذلك الجد�د و  كورونا  ة العدوى. تابع� ل لحما�ة اآلخ��ن خالل ف�ت ف ي الم�ف
من خالل ذلك �مكن فإنه �مكن عزلهم �ف

ف أن �ستف�دوا الزمالء والزم�الت  ي المدرسة وكذلك المعلمني
والطالبات �مكن لجميع الطالب و . والمعلمات �ف

ف  ي جميع أنحاء العالم االستفادوالمعلمات والمعلمني
ي نها�ة المطاف �ف

ي النمسا و�ف
 ة من نتائج الدراسة. اآلخ��ن �ف

ي المدارس النمساو�ة و�تم انتشار �اإلضافة إ� ذلك، يتم الحصول ع� نظرة عامة محدثة لعمل�ة و 
العدوى �ف

وسات كورونا الجد�دة �شكل أفضل.  ي انتشار ف�ي
�اإلضافة إ� ذلك، �مكن استخدام هذە و فهم دور األطفال �ف

ف لتكي�ف التداب�ي ال . النتائج من قبل الس�اسيني ا لمعدل اإلصابة الحا�ي ي المدارس بناًء ع� المعرفة وفق�
 وقائ�ة �ف

تب عل�كم  معلومات إضاف�ة لوالد�ك:  ي الدراسة، وع� العكس من ذلك، للن ت�ت
  ن تدفعتكال�ف للمشاركة �ف

�
جر أ

ي الدراسة. 
 للمشاركة �ف

 هل هناك مخاطر وشكاوى وآثار جانب�ة؟ . 5
إ�جاب�ة،  التحل�لال. بما أن الغرغرة ل�ست مرهقة، فال توجد مخاطر. ومع ذلك، �جب أن تعلم أنه إذا كانت نت�جة 

 . اإلجراءات التابعة لذلكإبالغ السلطات الصح�ة المحل�ة. ثم تحدد السلطات الصح�ة المحل�ة  س�لزم
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ي الدراسة بالفعل ع� اآلال
المدارس والعد�د من طالب طالبات و ف من تم اختبار عينات الغرغرة المستخدمة �ف

ف وأثبتت أنها موثوقة وآمنة. ومع ذلك ع� الرغم من  ةسلب�ّ نت�جة التحل�ل كون تال �مكن استبعاد أن  ،البالغني
ي األ�ام القل�لة األو� بعد اإلصابة). لذلك، �جب 

وس كورونا الجد�د (ع� سب�ل المثال �ف إصابة شخص ما بف�ي
ي 

ف التحال�ل  ثالاالمتأن �ستمر �ف ة الزمن�ة بني الغرغرة من ا�تشاف تحل�ل تداب�ي النظافة، حيت لو لم يتمكن �و بالف�ت
وس ف�ك.   الف�ي

ي  . 6
ي سيك�ف سيتم استخدام الب�انات اليت

 هذە الدراسة القائمة ع� المالحظة؟إطار تم جمعها �ف
 ). [DSGVO] الب�اناتالالئحة العامة لحما�ة أحكام ب�اناتك محم�ة بأحكام وقائ�ة دق�قة (

دخل مدرستك ب�اناتك الشخص�ة (االسم، وتار�ــــخ الم�الد، والجنس، ورقم 
ُ
ف الص�ي ت عنوان ، والعنوان، و التأمني

نت) تم إعدادە  ي نموذج كمبيوتر (نموذج ع�ب اإلن�ت
، ورقم الهاتف) �ف ي

ويف �د اإلل��ت كة  20نوف�د قبلمن ال�ب (�ث
ة الموافقة ع� أن والد�ك قد وقعا مدرستك ؤكد ت) و تعالج ب�اناتك بموجب تداب�ي وقائ�ة خاصة  ��انو المستن�ي

 حما�ة الب�انات. 
يتم ضمان أمان  ، ح�ث[BRZ] االتحاد�ة) تابع لمركز الحوسبة خادميتم تخ��ن الب�انات ع� جهاز كمبيوتر (س

 ب�اناتك. 
ا  20نوف�دستخدم � ون�� ا إل��ت ا �و خاصة بك رقم� ) ل��طه بالعينات برمج�ة(ستخدم برنامج كمبيوتر مناسب�

ي أدخلها طب�ب ي نموذج  أدخلتها طبيبة\ الشخص�ة الخاصة بك، واليت
نت أثناء  20نوف�دالمدرسة �ف ع�ب اإلن�ت

ا لهذا الغرض. التحل�ل  ي محمول �ستخدم خص�ص�
 باستخدام جهاز لو�ي وماسح ضويئ

ي حاو�ة س
ي أحد من قب واق�ةيتم إحضار األنبوب الذي �حتوي ع� عينة الغرغرة �ف

كة متخصصة إ� مخت�ب �ف ل �ث
ي فيينا أو 

ي خط  ز راتغمواقع الجامعة �ف
، ح�ث يتم تحل�لها �ف ف وك أو لي�ف ا. تحل�ل أو إ�س�ب  آ�ي جزئ��

ا إ� قاعدة ب�انات س ا تلقائ�� سل المخت�ب تق��ر� . من هناك، يتم التحل�ل، ح�ث يتم حفظ جميع نتائج 20نوف�د�ي

ا إ� الس  لطة الصح�ة إذا لزم األمر. إرسال الب�انات تلقائ��
ي الوقت نفسه، سيتم إبالغك أنت ووالد�ك بنت�جة 

ة التحل�ل�ف و/أو  [SMS] اإل�جاب�ة عن ط��ق الرسائل القص�ي
 . ي

ويف �د اإلل��ت ا إرسال نتائج سال�ب ا.  التحل�ليتم أ�ض� ون��  السلب�ة إل��ت
ا عن   ت اإل�جاب�ة. التحل�ال سيتم إبالغ مدرستك أ�ض�

ا. هناك يتم س، التحل�لنتائج تح��ل ب 20نوف�دقوم تبمجرد أن   حذف هذە الب�انات تلقائ��
ي تم تقي�مها دون أي مرجع ثو الوزارة االتحاد�ة للتعل�م والعلوم والبح(االتحاد�ة تتل�ت الوزارة س ) الب�انات اليت

ي وذلك شخ�ي 
ات �ف ا للتغ�ي وم ب��شاء لوحة العدوى وستقوضع من أجل أن تكون قادرة ع� االستجابة مبكر�

وس كورونا الجد�د (عدوى   ي نظام المدارس 19-كوف�دمعلومات يتم من خاللها عرض مسار عدوى ف�ي
) �ف

 . عامّ�ةالنمساو�ة و�تاحته لل
 مناقشة الم��د من األسئلةإمكان�ة  . 7

ي مدرستك باإلجابة ع� أي أسئلة أخرى قد تكون لد�ك  موظفوە\ اهو الدراسة وموظف طب�ب\ ةس�سعد طبيب
�ف

 ف�ما يتعلق بهذە الدراسة. 
 حما�ة الب�اناتالمفوضون بحما�ة الب�انات والشخص المسؤول و  . 8

ي إطار  معلومات إضاف�ة لوالد�ك: 
. أثناء الدراسة، م، سيتم جمع ومعالجة ب�انات عن طفل�الصح�ةهذە الدراسة �ف

ي �سمح باستخالص يتم جمع ب�انات شخص� ي يتم فيها إما إزالة جميع المعلومات اليت ة مستعارة، أي ب�انات اليت
ة حول الشخص المحدد أو استبدالها برمز (مث�ً  ي حالة الصور) ب استنتاجات مبا�ث

رقم) أو (ع� سب�ل المثال �ف
ها بح�ث أال �مكن التعرف عليها  ، ال �مكن استبعاد حدوث . ومع ذلك، ع� الرغم من االمتثال لهذە تغي�ي التداب�ي

 إعادة تحد�د اله��ة �شكل غ�ي مقبول. 
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ي مركز الدراسة الدى 
ف اآلخ��ن �ف ي �مكن  إمكان�ة الحصول ع�لمدرسة وطب�ب الدراسة والموظفني الب�انات اليت

ة (االسم وتار�ــــخ الم�الد  ف ). باإلضافة إ� ذلك، �مكن للممإلخ... استخدامها لتحد�د ه��ة طفلك مبا�ث ثلني
ف المعتمدين  ، وكذلك ممث�ي ثو تعل�م والعلوم والبحالنمسا لللوزارة من الجامعات المشاركة أو بال�ّ�ة والملزمني

ي  ،السلطات الصح�ة المحل�ة و / أو األجنب�ة ولجان األخالق�ات ذات الصلة
هذە الب�انات، بقدر ما �كون النظر �ف

ا للتحقق من 
�
ا أو موصوف ور�� . �خضع جميع األشخاص نظا�ي �شكل الصح�ة جراء الدراسة إمدى تنف�ذ ذلك �ف

المعمول بها و/أو الالئحة العامة لحما�ة محلّ�ة الذين �مكنهم الوصول إ� هذە الب�انات للوائح حما�ة الب�انات ال
ي  ي االتحاد األورويب

 الب�انات. هذە عند التعامل مع  [DSGVO]الب�انات �ف
ي مركز الدراسة فقط. بالب�انات المستعارة  ر�طالذي يتيح  رمز يتم تخ��ن ال

 طفلك �ف
 فقط. مجهولة المصدر الأو المستعارة سيتم استخدام الب�انات  إصدار أّ�ة منشوراتعند 

ي لمعالجة الب�انات الشخص�ة. �مكنك مموافقتك
ع� جمع ومعالجة م إلغاء موافقتك م�شكل األساس القانويف
ي أي وقت دون 

ب. بعد اإللغاء، لن يتم جمع أي ب�انات أخرى عن طفلك. ومع ذلك، األسبا ذكر ب�انات طفلك �ف
ي تم جمعها حيت  ي س�اق هذە الدراسة ال لحظة�مكن معالجة الب�انات اليت

 . صحّ�ةاإللغاء �ف
ا لالئحة العامة لحما�ة الب�انات  حد�د وت ها وحذف ها ، �حق لك الحصول ع� المعلومات وتصح�ح[DSGVO]وفق�

اض، طالما أن هذا ال �جعل أهداف الدراسة ال مدى مستح�لة أو  صحّ�ةمعالجة و�مكان�ة نقل الب�انات واالع�ت
 األحكام القانون�ة األخرى. ذلك عارض �وما لم جس�م �شكل �عطلها 

حوا�ي عام واحد. يتم تنظ�م مدة تخ��ن ب�انات طفلك بعد انتهاء أو إنهاء صح�ة المدة المتوقعة للدراسة ال
 بموجب األحكام القانون�ة. الصحّ�ة راسة الد

ي هذە الدراسة ال مإذا كانت لد�ك
ي صح�ةأي أسئلة حول التعامل مع ب�اناتك �ف �ب االتصال بمدرستك، واليت ، ف�ي

 ستكون قادرة ع� تقد�م الم��د من المساعدة لك. 
ي الالئحة العامة لحما�ة ا

ف�ما  [DSGVO]لب�انات مسؤول عن معالجة الب�انات الشخص�ة بالمعيف الوارد �ف
 . الوز�ر االتحادي للتعل�م والعلوم والبحوثهو يتعلق بتنف�ذ هذە الدراسة 

 ب�انات التواصل: 
  للتعل�م والعلوم والبحوث النمساو�ة االتحادي ةر االوز 

  5العنوان: مينور�تنبالتز 
�دي   فيينا 1010الرمز ال�ب

 0-53120 1 43+الهاتف: 
 3099-53120 1 43+الفا�س: 
ي المكتب المركزي للوزارة االتحاد�ة  حما�ة الب�اناتب ناالمفوض

 اهم للتعل�م والعلوم والبحوثالنمساو�ة �ف
ل (تعل�م)  • ف   [Dr. Thomas Menzel]د. توماس مي�ف
 . [Mag. Lothar Hahn]ماج. لوثار هان (علوم و�حوث)  •

: تجد قائمة المفوضون    بحما�ة الب�انات ع� الرابط التا�ي
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/ds/kontakt_dsb_schule.html 

ي الدراسة: 
 المفوضون بحما�ة الب�انات لدى الجامعات المشاركة �ف

dsba@univie.ac.at  ،(فيينا) med.ac.at-datenschutzbeauftragter@i ،(وك  (إ�س�ب
datenschutz@kepleruniklinikum.at ،( ف  (غراتز) datenschutz@medunigraz.at (لي�ف

ف  . 9  التأمني
ي هذە الدراسة ال  معلومات إضاف�ة لوالد�ك: 

ف له ، فإن طفلك صح�ةكمشارك �ف غ�ي مرتبط بمسؤول�ة تأمني
ف . تم الُمخ�ئ  ف  طفلك معبرم عقد تأمني ي للتأمني

كة في�ف شت�دت��ث  [Wiener Städtische Versicherung]�ث

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/ds/kontakt_dsb_schule.html
mailto:dsba@univie.ac.at
mailto:datenschutzbeauftragter@i-med.ac.at
mailto:datenschutz@kepleruniklinikum.at
mailto:datenschutz@medunigraz.at
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�نغ  ، العنوان: شوت�ف ف ي المساهمة للتأمني
كة في�ف شت�دت��ث �دي النمسا30(�ث فيينا)                                  1010-. الرمز ال�ب

[Wiener STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group] بموجب بول�صة رقم          
08-N811.957ي ذلك، �مكنك ونترغب م. إذا كنت

ي  م�ف
ي حالة النظر �ف

. �ف ف ر وثائق التأمني  م، �مكنكحدثت حالة �ف
؛  ف ة وتقد�م مطالباتك الخاصة. ينطبق القانون النمساوي ع� عقد التأمني ف مبا�ث كة التأمني ولذلك االتصال ��ث

ف �كون إنفاذ  ا مطالبات التأمني ا اال قضائ�� ي النمسا. للحصول ع� الدعم، �مكنك أ�ض�
التمث�ل القانون تصال بقسم �ف

اع مر�ف والرعا�ة المكتب االستشاري للل الم��ض أو �ثبقسم تممر�ف أو لل ف ي حاالت ال�ف
ي �ف

 . مقاطعتك�ف
 الشكوى: تقد�م الموافقة و�مكان�ة إلغاء إقرار  . 10

ي الدراسة دون 
 أسباب. ذكر �مكنك إنهاء مشاركتك �ف

الموافقة وأي طلبات للحصول ع� معلومات إ� إدارة إقرار �جب إرسال إلغاء  معلومات إضاف�ة لوالد�ك: 
ي تتم ع� أساس موافقتك حيت نقطة اإللغاء.  ع�ة المعالجة اليت  المدرسة. ال يؤثر إلغاء موافقتك ع� �ث

ي النمسا، هذە �ي 
اف ع� حما�ة الب�انات. �ف ا خ�ار تقد�م شكوى إ� هيئة اإل�ث حما�ة الب�انات دائرة هناك أ�ض�

)www.dsb.gv.at .( 
  

http://www.dsb.gv.at/
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 الموافقةإقرار  . 11
 : نفصلةمالتين�ة للمشارك بأحرف اللقب (األلقاب) و  (ى)األول(األسماء) االسم 

 ............................................................................................................................. .....
 .................. ..........  تار�ــــخ الوالدة: 

ي تتكون من  صفحات.  6 لقد قرأت وفهمت ورقة المعلومات هذە، واليت
. ع� جميع أس جوابتم ال ي الوقت الحا�ي

ي ول�س لدي أسئلة أخرى �ف  ئليت
ي الطوع�ة ع� إمكان�ة �سج�ل  معلومات إضاف�ة لوالد�ك:  ومعالجة بتوق��ي الشخ�ي المؤرخ، أمنح موافقيت

ب�انات طف�ي و�رسالها إ� المؤسسات المذكورة أعالە ع� النحو المفصل أعالە. أدرك أنه من أجل التحقق من 
فيها، �جوز لممث�ي السلطات المسؤولة والجامعات المعن�ة فحص الب�انات الشخص�ة صحة الب�انات والتحكم 

 ذات الصلة بالدراسة. 
ي أي وقت ودون 

ي إلغاء هذە الموافقة �ف
 أسباب. ذكر أعلم أنه �مكنيف

ي 
 ع� أن الب�انات ستتم معالجتها ع� النحو الموضح �ف

ً
"حما�ة الب�انات" من هذا  المقطعأوافق �احة

 المستند. 
 الموافقة. �قرار المشاركة هذە و حول معلومات اللقد تلق�ت �سخة من 

 : التين�ة منفصلةاسمك بأحرف 
 ............................................................................................................................. .. 

 ..... ........................................................................... 
ي \ ةك القانون�تمكان وتار�ــــخ وتوقيع ممثل

 ممثلك القانويف
ي المدرسة). �قرار �سخة موقعة من المعلومات و  يتل�ت المشارك\ ةتل�ت المشاركت(

 الموافقة، و�ب�ت األصل �ف


	معلومات حول المشاركة وبيان موافقة طالبات وطلاب المدارس وأولياء أمورهم على المشاركة في دراسة الغرغرة (تحديد وفرة فيروسات كورونا0F  الجديدة عند طالبات وطلاب المدارس والمعلمات والمعلمين في العام الدراسي 2020/21)

