ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد روال آزﻣﺎﯾﺶ در ھﻔﺘﮫ آﺧﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺮوع »روال آزﻣﺎﯾﺶ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ
)) «Lolliﺑﮭﯿﻨﮫﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮب ھﻤﮫ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻧﯿﺰ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ،آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ارﺗﺒﺎط ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ،ﻣﺪرﺳﮫ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ در زﻣﺎنھﺎی ﺗﻮاﻓﻖﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر
ھﻤﮫ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺷﺮﮐﺖ در دروس ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮫ
آﻧﮭﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دوﺑﺎره اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در آﯾﻨﺪه،
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را درک ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع از  10ژاﻧﻮﯾﮫ  ،2022ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎده ﺳﺎزی روش ﺗﺴﺖ آﺑﻦ ﺑﺎت ﭼﻮﺑﯽ ) (Lolliھﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺻﺒﺢھﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﺮوھﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﻔﺮادی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی
ﻓﺮدی را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺪرﺳﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2021در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع دادهاﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﻔﺮادی را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ ،ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﯾﮏ روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﮫ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﻔﺮادی آﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ،ﺑﺮ اﺳﺎس داده ھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺪارس را ﺑﮫ روز ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﻮرا ً ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اطﻼع
دھﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روال ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ روش آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ،ﻣﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ً از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در اﯾﻦ دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮ در ﺗﻨﺎوب آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ:

.1

ﺗﻨﺎوب آزﻣﺎﯾﺶ در ھﻔﺘﮫ آﺧﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ

در آﺧﺮﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در آزﻣﻮن ﮔﺮوھﯽ  22دﺳﺎﻣﺒﺮ  2021ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮوﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ از روال آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
در ﭘﻮرﺗﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎن روال ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن
آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮدی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ در آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﻔﺮادی را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  24دﺳﺎﻣﺒﺮ  2021ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ،ﮔﺎمھﺎی ﺑﻌﺪی را در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮدی ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ.
 .2ﺗﻨﺎوب آزﻣﺎﯾﺶ در ھﻔﺘﮫ اول ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﮫ ،ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﺮوھﯽ و اﻧﻔﺮادی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ  PCRدر روز دوﺷﻨﺒﮫ  10ژاﻧﻮﯾﮫ  2022ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﻨﺪ .در اداﻣﮫ ﺗﻨﺎوب آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺳﻮم ﮐﮫ در ﭘﻮرﺗﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ آﯾﻨﺪه اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻓﺮدی ﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوھﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ھﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﮫ
آزﻣﻮن اﻧﻔﺮادی آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  11ژاﻧﻮﯾﮫ  2022ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﻔﺮادی ،در ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻧﺰوای ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ از ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در طﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ،اﯾﻤﻨﯽ ھﻤﮫ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺳﻮال ﻓﻮری دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت آرام و ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮاﻣﺎت،

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ

