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مدارسوAHS-Unterstufenمتوسطھ،مدارسدرآموزاندانشبرایجدیدوحساسشخصیتست
پلی تکنیک

والدین و سرپرستان قانونی گرامی !

تستھفتھدربارچندیناتریشدرمدارسکارکنانوآموزدانشمیلیون1.2حدود،2021ژانویھاز
بلکھ،مدارسبرایتنھانھآزمایشاتاند.ایندادهانجام)Antigen-Selbsttests(ژنیآنتیشخصی

با ھمھ گیری تبدیل شده و توسعھ پیدا کردهبرای کل جمعیت اتریش بھ عنوان یک اقدامی اساسی در مبارزه
است.

دارد کھ سرایت بیماری در مدارس بدون وقفھاز طریق انجام  تست ھای مرتب و سراسری این امکان وجود
خصوص جداسازی افرادی با امکان سرایت باال. تازیر نظر گرفتھ شود (مسئلھ ای کھ بی نھایت مھم است) بھ

شدهشناساییاتریشسراسردرمدارسدرآزمایشاتطریقاز19-کوویدسرایت6000ازبیشامروزبھ
تست ھای شخصی وارد مدرسھ  شدیم.است.ھمھ ما در ابتدای سال جاری در یک مرحلھ جدید با

مرحلھ جدید بھ بخشی از زندگی روزمره ایی تبدیلامروز بعد از گذشت حدود سھ ماه از شروع تست ھا ، این
شما این امکان را فراھم می سازد  با وجود قرنطینھشده است  کھ از ما محافظت می کند  و  برای  فرزندان

از شما ، فرزندانتان  و معلمان تشکر می کنم کھ باھای اخیر حداقل روزانھ در مدرسھ شان حضور پیدا کنند.من
ھم در این امر تسلط پیدا کردند!

Neue, sensitivere Selbsttests für Schüler/innen der Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen
Schulen - Dari



تست ھای شخصی جدید و حساس تر برای فرزند شما

ازFlowflexترحساستستیکنزدیکآیندهدرماکھدھم،اطالعشمابھخواھممینامھاینطریقاز
تکنیکپلیمدارسوAHS-UnterstufenومتوسطھمدارسآموزاندانشدسترسدرراACONشرکت

بسیاراحتمالیباراCovid-19بیماریتواندمیتستاینکھاستمعنیاینبھتر"داد."حساسخواھیمقرار
و معلمان  از ابتدای آغاز تست از این تست ھاباالتر از نمونھ تست قبلی تشخیص دھد.دانش آموزان بزرگتر

کمیکاربردیبا)Antigen-Test(ژنآنتیتستیکباماکوچکترآموزاندانشاند.برایکردهاستفاده
سالھ14-10سنیگروهدرتوانیممیمیدسترسدرکافی"تمرین"بابعدبھاالنازکردیم.شروعترآسان

این تست ھای حساس تر را جایگزین کنیم.

خودآزمایی جدید چگونھ انجام می شود؟

تست ھای فردی جدی را توضیح می دھد را در یکھمچنین می توانید دستورالعمل ھایی ساده کھ نحوه انجام
فیلم جداگانھ  بھ آدرس زیر پیدا کنید.

www.bmbwf.gv.at/selbsttest

تست جدید چوب تست حاوی پنبھ بعد از اینکھ در بینینحوه استفاده این تست جدید با تست قبلی متفاوت است.در
کھ در تست قبلی چوب تست بر روی کارت فشارچرخانده شد در لولھ ھای کوچک قرار می گیرند در حالی
شد، درب لولھ بستھ و بھ اندازه کافی تکان دادهداده میشد. بعد از اینکھ چوب چندین بار در لولھ چرخانده

بر روی حفره دستگاه تست چکانده میشود.در عمل ،میشود.سپس درپوش را باز کرده و چھار قطره از مایع را
نیاز دارد.در این فاصلھ کھ کودک شما در ایناین بدان معناست کھ آزمون جدید بھ کمی مھارت دستی بیشتر
او  بھ یک "متخصص تست" تبدیل شده است.مرحلھ از تست بھ صورت تحسین برانگیزی تسلط پیدا کرد،

کند؟چھ زمانی فرزند شما تست جدید را  در مدرسھ شروع می
آموزان را دریافتمدارس در حال حاضر اولین محمولھ تست برای آزمون دانش

انجام تست در دسترس می باشند.سپس مدرسھ شما تستکرده اند.ابتدا در مکان ھایی انجام خواھد شد کھ برای
این شرایط سخت ھمواره توان و نیرو آرزو میھای جدید را آغاز می کند.برای شما و خانواده تان در
با در کنار ھم بودن می توانیم از این بحران عبور کنیم!کنم!ھمگی با ھم و در کنار ھم در مدرسھ بمانید.ما فقط

شما
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