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 ز،یخانم عز ایآقا 

 ، یسرپرستان قانون ای زیعز نیوالد

 

خواهم به شما  یم . منوارد کودکستانها میشوندرسد و همه کودکان دوباره  یم انیبه پا یبه زود یتابستان التیتعط

کرونا  روسیو هبمبتال شدن خواهد فرزندان شما را تا حد ممکن از  یاطالع دهم که چگونه سناتور کودک و آموزش م

موسسه  یها هیبرمن با توجه به توصشهر . التیحساس پس از تعط هدر مرحل ژهیبه ومهد کودک محافظت کند ، در

 .کند یاجرا م نهیزم نیرا در ا یدیاقدام جد (RKI) روبرت کخ

 

به اصطالح  شی( به شما دو بار در هفته آزما23.09.2021تا  02.09.2021)از  التیاول پس از تعط یدر هفته ها

"( را به یآبنبات چوبچیزی شبیه به )" یآب نبات چوب سر، بچه ها  شیآزما نیشود. در ا یم شنهادیپ یآب نبات چوب

 یقرار داده م یداخل لوله ا یچوب یست. همه آب نبات هایگلو ن ای ینیب وارد کردن به به یازین مکند.یم هیثان 30مدت 

د. به نشو یم یابیارزی گروه، کودکان یها براشیآزماشوند.  یارسال م شگاهیبه آزما یابیارز یشوند و سپس برا

 شهایآزما نیشما ، ا تینامند. با رضا یم زین ( PCRیآب نبات چوب) شیرا آزما شیآزما نیاست که ا لیدل نیهم

 .شود یماً در مهد کودک انجام میمستق

 

 ایمثبت بوده است جواب  ایآ که کند یم افتیدر صبح روز بعد  را از کودکان یگروه شیآزما ی جهینتکودکستان 

 .ریخ

 

 :مثال

 .صبح سه شنبه در دسترس خواهد بود جهیروز دوشنبه در مهد کودک انجام شود ، نت شیآزما نیا اگر
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.کرد دیخواه افتیدر خانهبه  بردن یبرا گری" دی"آبنبات چوب کی، شیآزما جهیصورت مثبت بودن نت در

 : نتیجھ آزمایش مثبت برای گروھی از کودکان
اگر نتیجھ آزمایش PCR آب نبات چوبی در گروه فرزند شما مثبت باشد ، توسط کودکستان بھ شما اطالع داده می 

شود. سپس فرزند شما باید در خانھ بماند و قرنطینھ شود. سپس یک آزمایش آب نبات چوبی دیگر با فرزند خود در 

خانھ انجام می دھید. سپس تا ساعت 10.30 صبح "آبنبات چوبی" را بھ مھد کودک خود بیاورید. یک آزمایشگاه 

آبنباتھا را برمی دارد و برای ھر کودک جداگانھ بررسی می کند. بھ این ترتیب مطمئناً می دانید کھ آیا فرزند شما بھ 

ویروس کرونا مبتال شده است یا "فقط" در تماس نزدیک با فرد مبتال بوده. 

.دهد یآن را نشان م قیکرد که روش دق دیرا مشاهده خواه ینامه نمودار نیا در نیهمچن

. دیکن افتیفرزندان خود در شیآزما یبرا یرحضوریغ شاتیآزمامرکز  نیدر اامکان وجود دارد که  نیا در ادامه

 .داوطلبانه است در ادامهفرزند شما  شیآزما

با احترام
از طرف

 توماس جابلونسکی

حرفه ایکاری رئیس گروه آموزش در اوایل دوران کودکی ، رشد کودک و توسعه 



Seite 3 von 3 

 رینمودار مس

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Persische (Dari)] 

 اعالم رضایت برای مشارکت فرزند شما

انجام آزمایش آب نبات چوبی در مهد کودک 
 دوبار در هفته

=نتیجه آزمایش منفی   

 بدون عواقب
 نتیجه آزمایش گروه کودکان مثبت است

.فرزند شما باید در خانه بماند  

کودک خود را مجدداً در خانه آزمایش 
 کنید و

صبح به  9:30را تا ساعت " آب نبات"
.کودکستان بیاورید  


