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2021أيار  \. مايو 12، بتاريخ  فيينا

من   ات والتالميذباعتباره "تصريح دخول" لجميع التلميذالذاتية في المدارس  للتحاليل كورونا" دفتر تحليل "  الموضوع:
فوق 10سن فما سنوات

! الى الوالدين واألوصياء القانونيين االعزاء

! الى الطاليات والطالب االعزاء

التطعيمات   القريب يجعلني متفائالً:  المستقبل  إلقاء نظرة على  النمسا ينخفض  في تقدمإن  كل يوم،  ، وعدد اإلصابات في 
زيارة مدرستهم كل يوم  أن يعودوا الى  الطالب أخيًرا  الطالبات ويمكن لجميع    2021.05.17  الموافق  اعتباًرا من يوم االثنين

 كورونا. فيما يتعلق ب" التسهيالتونحن كلنا سعداء بالزيادة في " -

التحاليل  . هذا يعني أيًضا أن  19-كوفيدمهمة للحماية من  تدابير  " هذه تتضمن بشكل طبيعي  التسهيالتال تزال عمليات "
مع ميزة جديدة    -  أيار\مايو  17الذاتية المنتظمة في المدارس ستظل هي المطلب الرئيسي لاللتحاق بالمدرسة اعتباًرا من  

: مومهمة بالنسبة لك

اصة بهم.  السلبية الخالتحاليل نتائج عن  صالًحا إثباًت  الطالب الطالبات وبدًءا من األسبوع المقبل، سيتلقى جميع 
هذا المثاليستخدم سبيل على في هلتقديماالثبات أو مطعم مزينفي أو يُطلبحالق التي األماكن جميع في أو الشعر

حمل  باإلضافة إلى ذلك، يُنصح ب سلبية.تحليل أعوام فما فوق تقديم نتيجة  10فيها من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
 شبه ذلك معك عند زيارة أحد المطاعم. يأو ما واصالت مجانًا ركوب المبطاقة هوية الطالب أو تذكرة 

سلبي في إطار اللوائح القانونية  إثبات تحليل تقديم أي  سنوات  10الطالب الذين تقل أعمارهم عن الطالبات ال يتعين على 
ا. بالنسبة لك بها حاليً الطوعي حتى نهاية العام  للتحليل كورونا" بمثابة توثيق دفتر تحليل ، يعتبر "مولعائلتك مالمعمول

 الدراسي. 

كورونا" دفتر تحليل هذه هي طريقة عمل "

،  قابل للطي دفتر  كورونا" على شكل    دفتر تحليلتلميذ على "تلميذة وكل  حصل كل  ت)، س17.5.من  بداية  في األسبوع القادم (
ذاتي  تحليل  ذاتية في األسبوع (االثنين، األربعاء، الجمعة). لكل  تحاليل  ث  األسابيع حتى "إغالق المدرسة" ثاليبين في    ذيوال

"  التحليل"أوقات بما أن ألسبوع المعني. على مكان ايتم إجراؤه بنتيجة سلبية، يتلقى التالميذ ملصقًا من مدرستهم ويلصقونه 

Eltern-Schüler/innenbrief des Herrn Bundesministers zur Verwendung des Corona-Testpasses: Arabisch



كل على يجب الدروس، بدء قبل صباًحا والجمعة واألربعاء االثنين أيام هي المدارس في يقدمواطالبطالبة وكلالعامة أن
دفتر "مع الذاتي بانتظام التحليل إجراء وذلك مع  السلبي من االثنين إلى صباح األحدعن التحليل صالح بشكل متداول إثبات 

صالحيةكورونا".تحليل سلبيةنتكل  فترة مع  -يجة الحال هو فيتحاليلكما األخرى التحليلالمستضد أومحطات
اإلصدار. 48هي -الصيدليات  وقت من ساعة
كورونا"؟ دفتر تحليلال"ما هو شكل 

سيحمله   ذيالمن الدفتر يمكنك الحصول على "صورة"  www.bmbwf.gv.at/coronatestpass الرابط على
 األسبوع المقبل. الطالب في أيديهمالطالبات و

للتلميذات خاصة وذلك كورونا"، دفتر تحليل "على شجاع كوفيد بنينجا  رسماسمح لي بمالحظة أخرى حول "مظهره": تم 
إعطاءوا أجل من سنًا، األصغر منالتحليللتالميذ أطلب أن يمكنني مرحة. لمسة كورونا" مكافحة "في الطالباتالمهم
كورونا" العديد من المزايا للجميع.دفتر تحليل مع "يشكل فإنه الطالب األكبر سنًا النظر إلى "النينجا" بغمزة. و

أفضل التحيات، 
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