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ساله و باالتر 10 شاگردانهمه  " برایاجازه نامه وارد شدنبه عنوان "  ها در مکاتب تست پاس" برای خودآزمای  -موضوع: "کرونا  

 والدین و رسپرستان حقوقی عزیز

 شاگردان گرایم

فت ن یم کند: واکسیناسیون در حال پیشر ، ، تعداد عفونت ها در اتریش هر روز کاهش یم یابد است نگایه به آینده نزدیک من را خوش بی 
مداوم  مه از افزایشهو ما  -"خود" مراجعه کنند  د رسانجام هر روز دوباره به مکتبیم توانن ، همه شاگردان2021یم  17از دوشنبه 

.هستیمکرونا خوشحال   " در زمینهسهولت"  

ن بدان معنن  COVID-19 " به طور طبییع هنوز شامل اقدامات مهیم برای محافظت در برابر"آرامش این  است که است. این همچنی 
 با یک مزیت جدید و قابل توجه برای شما:  -خواهد بود  کتبمورد حضور در م اصیل ترین ماه یم 17از  بمکاتخودآزمای  منظم در 

ی از نتایج شاگردان، همه از هفته آینده در مکان های مختلف  ارائه منفن مربوطه دریافت یم کنند. این شواهد برای تست اثبات معتبر
باید نتیجه تست  حضور داشته باشند  ساله و باالتر  10آرایشگاه یا در همه مکان های  که افراد در رستوران یا بطور مثال استفاده یم شود. 
رایگان یا موارد مشابه با  تکت، متعلم بودن عالوه بر این، توصیه یم شود هنگام بازدید از یک رستوران کارت شناسای   منفن ارائه دهند. 

 خود داشته باشید. 

ن  در مورد تست منفن در چارچوب مقررات قانوین فعیل ارائه دهند. برای شما و  سندی الزم نیست هیچ سال 10زیر  شاگردان/متعلمی 
 داوطلبانه تا پایان سال تحصییل عمل یم کند.  تست" به عنوان مستند پاسکرونا تست ، "شما  خانواده های

به این ترتیب کار یم کند "تست پاس-کرونا“

د  کتابچه ای  " به صورتتست پاس-کرونا " شاگرد ( به هر یم 17)از  در هفته آینده " را با کتبکه هفته ها تا "بسته شدن م  تعلق یم گب 
برای هر تست شخیص که با نتیجه منفن انجام یم دهد  هفته )دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه( پوشش یم یک سه تست خودآزمای  در 

 خود دریافت یم کنند و آن را برای هفته مورد نظر یم چسبانند.  مکتباز  ستیکر یک  شاگردان، شود 

وع، چهار دوشنبه مکاتبدر  " عمویمتستاز آنجا که "زمان  به طور منظم، اگر خودآزمای  است صنوف شنبه و جمعه صبح قبل از رسر
رمدت اعتبا. ارائه دهد  "تست پاس-کرونا" با را  منفن نتیجه  مدرک معتبر اثبات از صبح دوشنبه تا یکشنبهباید  انجام شود هر شاگرد 
های آزمایشر یا  جنن  مانند سایر آزمایشات آننی  -نتیجه منفن فردی  ساعت از زمان صدور است.  48 -ها  واخانهد در مسب 

چگونه است؟ "تست پاس-کرونا“

، دریافت در دستان خود دارند  هفته آینده شاگردانیم توانید "تصویری" از پاس را که  www.bmbwf.gv.at/coronatestpassدر 
 کنید. 

 هشجاع بود COVIDمجهز به یک نینجا " تست پاس-"کرونادر مورد "شکل ظاهری" آن یک نکته دیگر به من اجازه دهید: 
ً
، مخصوصا

. من یم توانم از دانش آموزان بزرگبی بخواهم کهد بده ، تا به آزمایشات مهم "در مبارزه با کرونا" لطیفه بازی بخویر جوان شاگردان برای

" مزایای بسیاری را برای همه به ارمغان یم آورد. تست پاس-کرونا  ا" نگاه کنند. در ترکیب با "با "چشمک" به "نینج

ام، با احبی
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