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 أعزائي عائالت منطقة ويليامزفيل المركزية التعليمية،

 ، ستبدأ المنطقة التعليمية في تنفيذ برنامج 2022يناير  31، وبدًءا من يوم االثنين، الموافق Buffalo Homecareبالشراكة مع 

Test to Stay (TTS)  الطالب والموظفين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل وتم تحديدهم على أنهم )اختبار البقاء( الخاص بها من أجل

نعتقد أن  .19)أي الفصل الدراسي، الكافتيريا، وسائل النقل( بعد التعرض لفرد ثبتت إصابته بفيروس كوفيد  مخالطين في محيط المدرسة

 ساعد في االلتزام بالتعليمات والحفاظ على التعلم الشخصي.هذا البرنامج سي

 Amherst Youth & Recreation'sسيتم إجراء االختبار في  برنامج اختياري.من المهم مالحظة أن برنامج "اختبار البقاء" هو 

Williamsville Youth & Family Center  )مركز ويليامزفيل للشباب واألسرة التابع ألمهيرست للشباب والترفيه( 

للطالب والموظفين بالذهاب إلى المدرسة بدالً من  TTSوسيسمح برنامج  .( قبل بداية اليوم الدراسيSheridan Drive 5005)عند 

  .TTSويلتزموا بإرشادات برنامج  بشرط أن يظلوا خاليين من األعراضالبقاء في الحجر الصحي خالل اليوم التعليمي 

 

، أنشأت المنطقة التعليمية صفحة معلومات لبرنامج "اختبار TTSللمساعدة في تقديم المعلومات األحدث واألكثر دقة فيما يخص برنامج 

تحتوي هذه الصفحة على مستند لألسئلة المتداولة حول "اختبار البقاء"، ومعلومات موقع . WCSDالتابع لـ  برنامج اختبار البقاء البقاء":

 على نحٍو أفضل. TTSاالختبار، ومواد مرئية أخرى للمساعدة في فهم برنامج 

 

، والذين ثبتت (ECDOHعة إيري )للتذكير، فإن األفراد الذين تلقوا تطعيًما كامالً، على النحو الذي حددته إدارة الصحة في مقاط

  يوًما من آخر تاريخ للتعرض لفرد إيجابي، ليسوا بحاجة للحجر الصحي. 90إصابتهم في خالل 

الموافقة على االختبار ومرافقة يجب على الوالدين/أولياء األمور . WITSعلى  TTSيمكن ملء استمارات الموافقة للمشاركة في برنامج 

أيام، إال أننا ندرك  5خالل فترة الحجر الصحي البالغة  مرتين على األقلإلى اختبار األفراد  TTSبينما يهدف برنامج  أطفالهم إلجرائه.

يتم تحديد أحد المخالطين في  على سبيل المثال، قد أنه غالبًا ما يتم تحديد إصابة األفراد بعد عدة أيام من آخر تعرض لفرد ثبتت إصابته.

" ويوم 0يعني ذلك أنه إذا كان يوم الخميس هو "اليوم  محيط المدرسة في يوم االثنين، ويكون آخر تعرض من يوم الخميس السابق له.

التوضيح، يُرجى  للحصول على مزيد من ".5"، فإن اليوم األول لالختبار سيكون في يوم الثالثاء الذي سيكون "اليوم 4االثنين هو "اليوم 

 .TTSشرح االختبار والحجر الصحي ببرنامج مراجعة مستند 

في اليوم  يجب أن يتم استالمها قبل الذهاب إلى المدرسة TTSللطالب والموظفين المشاركين في برنامج  نتائج االختبارات السلبية

  إذا لم يتم اختبار فرد ما في األيام الُمعيَّنة الختباره، فلن يتمكن من الذهاب إلى المدرسة في هذا اليوم. الُمحدَّد لالختبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.williamsvillek12.org/test_to_stay_program.php
https://www.williamsvillek12.org/test_to_stay_program.php
https://wits.williamsvillek12.org/
https://cms5.revize.com/revize/williamsvilleschools/Departments/Communications/2021-2022/Test%20to%20Stay%20Quarantine%20&%20Testing%20Examples.pdf
https://cms5.revize.com/revize/williamsvilleschools/Departments/Communications/2021-2022/Test%20to%20Stay%20Quarantine%20&%20Testing%20Examples.pdf
https://cms5.revize.com/revize/williamsvilleschools/Departments/Communications/2021-2022/Test%20to%20Stay%20Quarantine%20&%20Testing%20Examples.pdf


 

 

رة الختباره، بشرط أن يكون خاليًا من األعراض. ويحق له الذهاب إلى المدرسة في في األيام التي ال يتم فيها اختبار  األيام غير الُمقرَّ

  .TTSالطالب، يمكنه ركوب الحافلة، لكن يوصى بشدة أن يستمر اآلباء في توفير وسائل النقل اليومية للطالب المشاركين في برنامج 

في عطلة نهاية األسبوع أو يوًما غير دراسي، فيُطلب من األفراد إجراء االختبار في صباح  من الحجر الصحي يوًما 5إذا وافق اليوم 

 اليوم الدراسي التالي.

في حالة ظهور أعراض على طالب أو موظف ما، يجب الوفاء بجميع اإلرشادات المتعلقة بالعزل والعودة إلى المدرسة من أجل استئناف 

، فيجب عليهم العزل ويتعين عليهم الوفاء بجميع اإلرشادات 19حد الطالب أو الموظفين بفيروس كوفيد إذا ثبتت إصابة أ التعلم المباشر.

 المتعلقة بالعودة إلى المدرسة.

 يُرجى التأكد من مراجعة هذه المواد، واستكمال استمارة الموافقة ألطفالكم إذا كانوا مؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج، والتواصل إذا

 كم أي أسئلة.كانت لدي

 مع استمرار تغيير اإلرشادات، سنعمل بجد لمشاركة هذه المعلومات معكم في أسرع وقٍت ممكن.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 هول-دكتور/ دارين جى براون

 المشرف على المدارس

 


