
إذا كنت تحمل ھذه األعراض:
ابق بالبیت➔
أجر اختبارا بالبیت أو بموقع مجتمعي➔
عد إلى المدرسة بعد اختبار سلبي (اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل ➔

(PCR) أو سریع). لن تطلب مدارس كامبردج العمومیة (CPS) دلیل 
إثبات االختبار السلبي. 

االختبار
یمكن للطالب، من خالل نموذج الموافقة الموقع، المشاركة في ثالثة أنواع من اختبارات كوفید-19: 

في المدرسة: اختبار األعراض عند طالب الذین تظھر علیھم األعراض أثناء النھار●
في المدرسة: اختبار أسبوعي مجمع للكشف عن الحاالت التي ال تظھر فیھا أعراض ●
في البیت اختبار سریع للكشف عن الحاالت التي ال تظھر فیھا أعراض (نموذج المشاركة منفصل)●

 https://secure1.cpsd.us/family_portal(CPS) إمأل جمیع النماذج في بوابة أسر مدارس كامبردج العمومیة 
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• حمى أعلى من 100 درجة فھرنھایت
• قشعریرة أو ارتجاف

• ضیق في التنفس
• فقدان حدیث لحاستي الشم والتذوق

• آالم في العضالت أو الجسم
• التھاب الحلق

• السعال (لیس ألسباب أخرى معروفة)

ملقح حدیثا؟
إذا تلقیت التلقیح خالل الـ 48 ساعة الماضیة، قد تواجھ ھذه 
األعراض ولكن یبقي بإمكانك مع ذلك الذھاب إلى المدرسة 

/ العمل.
درجة الحرارة دون 100 درجة فھرنھایت●
صداع●
عیاء●
قشعریرة ●
آالم في الجسم●

ابق في البیت إذا استمرت ھذه األعراض بعد 48 ساعة بعد 
التلقیح واستشر طبیبك.

• صداع وأعراض أخرى
• غثیان، قيء أو إسھال (تقیؤ وشعور بالغثیان في معدتك)

• عیاء وأعراض أخرى
• احتقان أو سیالن األنف (لیس ألسباب أخرى معروفة) 

مقترن بأعراض أخرى

(CPS) مدارس كامبردج العمومیة

موجھ للطالب والموظفین

األعراض

الصفحة 1: قائمة األعراض وموجز االختبار
الصفحة 2: الجدول الزمني للعزل بالنسبة للحاالت اإلیجابیة

 الصفحة 3: مخالط حالة إیجابیة خارج المدرسة 
كوفیدالصفحة 4: إرشادات السفر

االختبار والحجر الصحي

البروتوكوالت
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الجدول الزمني للعزل بالنسبة للحاالت اإلیجابیة
األیام «5-1» «الیوم 6»: العودة إلى العمل / المدرسة. األیام «6 - 10»

الیوم «0» ھو الیوم الذي 
ظھرت فیھ علیك األعراض 
أو تاریخ اختبارك اإلیجابي، 

أیھما سبق. سیتخذ 
الممرض (ة) ھذا القرار.

التزم العزل لمدة
 5 أیام متتالیة.

یمكنك العودة إلى المدرسة / العمل في الیوم 6،
 إذا كنت خالیا من الحمى لمدة 24 ساعة على األقل (بدون استخدام أدویة خافضة للحرارة) 

وجمیع األعراض قد اختفت.

ارتد كمامة في الداخل والخارج 
 بعد العودة إلى المدرسة. 

الطالب العائدون من العزل ال 
یحتاجون إلى االدالء باختبار 

سلبي، ولكن سیعاد تقییم الطالب 
بأعراض مستمرة وفق تقدیر 

الممرضین/ الممرضات 
وتسریحھم حسب االقتضاء.

لن تجر مدارس كامبردج العمومیة 
(CPS) اختبارات سریعة للطالب 

العائدین من العزل. 

یوم اختبارك اإلیجابي أو یوم ظھور األعراض 
علیك

یوم عودتك إلى المدرسة 
 أو العمل (نھایة العزل)

االثنین األحد*

الثالثاء االثنین

األربعاء الثالثاء

الخمیس األربعاء

الجمعة الخمیس

السبت الجمعة

األحد السبت*

*إذا صادف الیوم 6 نھایة األسبوع أو عطلة، عد في الیوم التالي عندما تكون المدرسة مفتوحة.
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االختبار األسبوعي
یمكن للطالب والموظفین إجراء اختبارین أسبوعیین لكوفید

االثنین مرة في المدرسة 
الثالثاء(مجمع)

األربعاء

الخمیس

الجمعة مرة في البیت 
(اختبار سریع)
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نتیجة إیجابیة
سیلتزم األفراد بنتیجة إیجابیة العزل بالبیت لخمسة (5) أیام متتالیة بموجب بروتوكوالت 

.(CPS) كوفید بمدارس كامبردج العمومیة

االبالغ عن نتیجة اختبار إیجابیة أمر حاسم في مواصلة الحفاظ على سالمة مدرستنا.
الطالب: اتصل بمدرسة طفلك لالبالغ عن حالة غیاب. ●
الموظفون: اتصل بالمشرف علیك لالبالغ عن حالة غیاب.●

في البیت 
االختبار السریع

یمكن ألي طالب أو موظف أن یشارك في البرنامج ●
األسبوعي الجدید لالختبار السریع بالبیت بغض النظر 

عن وضع التلقیح. 

●CPSبرنامج االختبار تطوعي انضم للبرنامج عبر 
.Family Portal

سیتوصل الطالب المشاركون بطقم كل أسبوعین؛ ●
یحتوي كل طقم على اختبارین وإرشادات حول 

استعمال االختبار الذاتي. 

http://www.cpsd.us/covid19
https://secure1.cpsd.us/family_portal/
https://secure1.cpsd.us/family_portal/


ُملقح وتلقیت 
الجرعة المعززة

ملقح وعلى بعد أقل 
من 5 أشھر من 
الجرعة األخیرة

ملقح وعلى بعد أكثر 
من 5 أشھر من 

آلجرعة األخیرة (لم 
تتلق الجرعة 

المعززة)

غیر ملقح أو غیر 
ملقح بالكامل بعد

 * ُیعتبر الطالب الذین تنقلھم مدارس كامبردج العمومیة (CPS ) إلى مقدمي خدمات ما بعد المدرسة المعتمدین والطالب الذین یشاركون في برامج ما بعد المدرسة في مرافق مدارس كامبردج العمومیة
(CPS ) مخالطین «داخل المدرسة». ال تسري البروتوكوالت في ھذه الصفحة على ھؤالء الطالب.

** یمكن لألسر أن تستخدم االختبار السریع الذي توفره مدارس كامبردج العمومیة (CPS) في االختبار األسبوعي بالبیت یوم الجمعة لھذا الغرض. 
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ابق في المدرسة●

 بالنسبة للمخاطین بالبیت، ارتد كمامة عند االختالط بالحالة اإلیجابیة خالل فترة عزلھا.●

توصیة: أجر االختبار 5-7 أیام بعد نھایة فترة عزل الحالة اإلیجابیة بالبیت أو التعرض لشخص من خارج البیت.●

إذا صادف الیوم 5-7 یوما في جدول االختبار في المدرسة (االثنین / الثالثاء)، وتم مأل نموذج الموافقة، شارك في االختبار ○
األسبوعي المجمع.

إدا صادف الیوم 5-7 یوما خارج جدول االختبار في المدرسة، أجر االختبار في موقع مجتمعي أو بالبیت باتستخدام اختبار ○
سریع.**لن تطلب مدارس كامبردج العمومیة (CPS) دلیل إثبات االختبار السلبي.

راقب األعراض. إذا ظھرت األعراض، التزم العزل على الفور واخضع لالختبار.●

مخالط حالة إیجابیة  *خارج المدرسة
مخالط = تعرض لفرد مصاب بـكوفید ألكثر من 15 دقیقة یومیا على مسافة تقل عن 3 أقدام 

أبلغ الناظر(ة) على الفور. 

یح
تلق
 ال
ضع

و

الیوم 0-5 بعد التعرض: الحجر الصحي●

توصیة: أجر االختبار (اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) أو سریع) في موقع مجتمعي أو بالبیت باستخدام االختبار السریع 5 أیام ●
بعد التعرض. لن تطلب مدارس كامبردج العمومیة (CPS) دلیل إثبات االختبار السلبي.ولن تجر االختبار السریع عند عودة الطالب من 

العزل.

الیوم 6 - 10: ارتداء الكمامة مطلوب في الداخل والخارج.●

تاریخ العودة: سیقرر الممرض (ة) / وزارة الصحة العامة في تاریخ العودة بناء على تفاصیل الحالة.●

راقب األعراض. إذا ظھرت األعراض، التزم العزل على الفور واخضع لالختبار.●



األفراد الملقحون بالكامل األفراد غیر الملقحین

داخل الوالیات المتحدة 
اآلمریكیة

نوصي بإجراء اختبار قبل السفر وبعد 3-5 أیام من العودة. 

راقب األعراض.

دولیا

اتبع إرشادات السفر الدولي 
الصادرة عن مركز مكافحة 

األمراض والوقایة منھا 
(CDC). نوصي بإجراء 

اختبار قبل السفر وبعد 5-3 
أیام من العودة إلى 

ماساتشوستس.

 راقب األعراض لمدة 14 
یوما.

سأخضع لالختبار: التزم الحجر الصحي لمدة 5 أیام متتالیة
في الیوم السادس بعد العودة إلى ماساتشوستس، أجر االختبار في موقع مجتمعي 

أو في البیت. یمكنك العودة إلى المدرسة في الیوم 7 إذا كانت نتیجة اختبارك 
سلبیة.  قدم من فضلك دلیل إثبات سلبیة الفحص إلى ممرض/ ممرضة المدرسة. 

راقب األعراض.

لن أخضع لالختبار: التزم الحجر الصحي
 لمدة 10 أیام متتالیة 

عد إلى المدرسة في الیوم 11. 
راقب األعراض.
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السفر


