
الفحوص؟ برنامج لماذا تنفذ الحكومة  

الذي یتم إجرائھ  الفحص الالعرضي /ختبار التدفق الجانبيالمتداولة حول ااألسئلة 
    أعراض أي عانون منات لمن ال یجامعفي المدارس وال

المؤسسات التعلیمیة؟ أعراض فيما أھداف استراتیجیة الحكومة إلجراء الفحص لمن لیس لدیھ   

 فة وتحدیدسیساعد إجراء الفحص على كسر سالسل انتقال العدوى بمرض فیروس كورونا، كما أنھ یساعد على معر
، حیث أنھم اتجامعوالارس الثانویة المصابین (الحاالت ذات النتیجة اإلیجابیة) الذین ال تظھر علیھم األعراض في المد

لوجھ). الوجاھي (وجًھاساعد ھذا على استمرار الطالب والتالمیذ اآلخرین في التعلیم  وقدسیقومون بعزل أنفسھم؛   

 لماذا یتم إجراء الفحص في بدایة شھر ینایر لمرة واحدة فقط؟ 

لتحدید الحاالت التي  اتجامعوالالثانویة  رسوالمداأكبر عدد ممكن من طالب  فحصالغرض من برنامج الفحص ھذا ھو 
.أثناء استئنافھم التعلیم في شھر ینایر وذلكال تظھر علیھا األعراض   

سیؤدي الفحص السریع والعزل الذاتي للصابین إلى تفادي األفراد الذین یحملون العدوى وربما ینشروا العدوى في بیئة 
المدرسة أو في الجامعة أو في المجتمع على نطاق أوسع دون درایة منھم، وسیدعم أیًضا فعالیة برنامج فحص فیروس 

 كورونا األوسع الذي وضعتھ الحكومة حیز التنفیذ.

 

 

 لماذا یتم اآلن إجراء الفحص السریع لمن لیس لدیھم أعراض؟

الممكن أن ینشروا  لذا من)؛ ثالثة مصابینواحد من كل المصابین (قد ال تظھر أعراض مرض فیروس كورونا على ثلث 
درایة منھم. المرض دون  

 ال تظھریُمِكننا من إجراء اختبار أولي للموظفین والطالب الذین قد  وھذاتسمح التكنولوجیا الحدیثة بإجراء فحص سریع، 
علیھم أعراض المرض، ثم یُمِكننا أیًضا من إجراء فحص یومي للمقربین منھم، فحص األشخاص المخالطون للمصابین 

مرار في التعلیم الوجاھي (وجًھا لوجھ). االست ویمكنھمیحتاجون إلى العزل  أنھم الیعني   

سیساعد ھذا التطور الكبیر في تحدید المصابین (الحاالت اإلیجابیة) بشكٍل أسرع، كما سیساعد في كسر سالسل انتقال 
من التعطیل الذي شھدتھ  وسیقللعدوى مرض فیروس كورونا، سیحد ھذا أیًضا من االضطراب الذي كان مرافقًا للطالب 

والكلیات في اآلونة األخیرة، حیث ستستمر المؤسسات التعلیمیة في وضع مجموعة من اإلجراءات والتدابیر المدارس 
 الوقائیة التي تقلل من مخاطر انتشار العدوى، ستزید الفحوص األسبوعیة من التعامل بثقة في بیئة العمل.

 

یجب على األطفال والشباب المعرضین للخطر سریریًا االستمرار في اتباع اإلرشادات الخاصة بحمایة األشخاص 
 المعرضین للخطر الشدید.

 

 

 



 العودة في شھر ینایر
 

ات؟جامعتم تأجیل الدوام في المدارس الثانویة وال مَ لِ   

من الضروري القیام بكل ما ھو ممكن للمساعدة في تقلیل معدالت اإلصابة وانتشار العدوى بین طالب وتالمیذ المرحلة 
الثانویة مع إعطاء األولویة للتعلیم، سیحدد الفحص الشامل المزید من الحاالت التي ال یظھر علیھا أعراض المرض، كما 

ینایر؛ سیوفر وقتًا إضافیًا للمؤسسات التعلیمیة إلعداد  18إن تأجیل عودة الطالب إلى التعلیم الوجاھي (جًھا لوجھ) إلى 
ء الفحص الشامل.االختبارات النھائي والتأكد من إجرا  

 

 ما خطة الحكومة للعودة إلى المدارس في شھر ینایر؟

ةالمراحل االبتدائی  

اتخذت الحكومة في المناطق التي تشھد ارتفاع معدالت اإلصابة بالفیروس أو انتشاره قراًرا مع استدعاء نظام الطوارئ 
 للتعلیم، مما یؤدي إلى تأخر عودة معظم الطالب لمدة أسبوعین في بعض المدارس االبتدائیة.

أما بالنسبة للمناطق األخرى التي لم یُستدعى فیھا نظام الطوارئ سیعود طالب المرحلة االبتدائیة كعادتھم من بدایة الفصل 
ةرعایة األطفال الشامل مقدمي یُمِكن عودة ھو مخطط أیًضا الدراسي، كما  

 مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات البدیلة

یمكن العودة للجمیع إلى التعلیم الوجاھي (وجًھا لوجھ) في مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات البدیلة والخاصة 
ر على المزید من اء في المنزل مع االتفاق مع أولیاء األمور، یمكنكم العثوعاًما الذین لدیھم خیار البق 16للبالغین أكثر من 

 التفاصیل ھنا: الفحص الشامل لمن ال تظھر علیھم األعراض - حكومة المملكة المتحدة

.(www.aov.uk) 

 

لجامعاتالثانویة واالمدارس   

الفحص  الوقت لبدءتحدید موعد عودة طالبھا للتعلیم؛ وذلك لمنح مزید من  جامعاتینبغي على المدارس الثانویة وال
الثانویة لمعرفة وتحدید الحاالت التي لم تظھر علیھا األعراض بعد؛ وذلك لوقف سلسلة انتشار  ةالمرحل السریع لطالب

.من شھر ینایر 18 للدوام فيالفیروس قبل العودة   

توفیر التعلیم االلكتروني (التعلیم عن بعد) بما یتماشى مع ما سیحصل علیھ  جامعاتینبغي على المدارس الثانویة وال
الوجاھي (وجًھا لوجھ) للفئات الضعیفة وأطفال  توفیر التعلیمالفئات المتمیزة في الفصل الدراسي، وینبغي علیھا أیًضا 

وفیر التعلیم االلكتروني (التعلیم عن بعد) ألي فئة ، على الرغم من أنھ یمكنھم تینایر 4العاملین المھمین، وذلك اعتباًرا من 
.عمریة، لكنھ لن یُطلب منھم  

التعلیم االلكتروني (التعلیم عن بعد) خالل األسبوع الثاني من الفصل الدراسي الذي  جامعاتستوفر المدارس الثانویة وال
حیث إنھا ستركز على فحص أكبر عدد  ینایر لجمیع الطالب بما یتماشى ع ما سیحصلون علیھ في الفصل، 11سیبدأ في 

ات، وسیبدؤون في العودة جامعس أو الرالمدا في مجموعاتممكن من الطالب مع إعطاء األولویة للموظفین الموجودین 
.إلى التعلیم تدریجیًا مع بدایة امتحانات ھذا العام  

 

من شھر ینایر. 18الوجاھي (وجًھا لوجھ) في ینبغي على جمیع الطالب في المدارس والجامعات العودة إلى التعلیم    

  

http://www.aov.uk/
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 الفحص الشامل   

 متى یُتوقع إجراء الفحص الالعرضي السریع لطاقمھا التدریسي والطالب في المؤسسات التعلیمیة؟

ومعدات الحمایة الشخصیة ینایر لتسلم مجموعات جھاز التدفق الجانبي  4سیتم فتح المدارس والجامعات اعتباًرا من 
للشباب المعرضین للخطر وأطفال العاملین األساسیین  الشامل لكوادرھا التعلیمیة، كما سیتم فتحھا ولالستعداد لبدء الفحص

ر.ینای 4اعتباًرا من   

المرحلة الثانویة خالل األسبوع األول ولكل األسبوعي للقوى العاملة التعلیمیة وكذلك للطالب في  فحصیبدأ ال ینبغي أن 
ات األولویة جامعتتوقع وزارة التعلیم أن تعطي المدارس الثانویة وال ،في أول أسبوعینة جامعالمدرسة أو ال من یحضر إلى

.ةبما في ذلك ذوي االحتیاجات اإلضافی ضعفًا،الطالب األكثر لفحص   

ینایر، وسیشمل ذلك اختبارات جھاز التدفق الجانبي التي قد یتم  11سیبدأ فحص الجمیع في المرحلة الثانویة اعتباًرا من 
ینایر. 18أیام وقبل العودة إلى التعلیم الوجاھي (وجًھا لوجھ) بشكل طبیعي في  5-3اؤھا في البیئة التعلیمیة بفاصل إجر  

إیجابیة سیتم إجراء الفحص أسبوعیا لطاقم العمل، بینما سیخضع الطالب وأعضاء طاقم العمل المقربین لشخص نتیجتھ 
.تسلسلي/ یومي، إن كانت نتیجة فحصھم سلبیة كل یوم حینھا سیُسَمح لھم باالستمرار في التعلیم الوجاھي الختبار  

 

 

الحكومة للفحص الالعرضي في بیئات التعلیم؟ما استراتیجیة   

قد ال تظھر أعراض مرض فیروس كورونا على ثلث المصابین (واحد من كل ثالثة مصابین)؛ لذا من الممكن أن ینشروا 
ت التعلیمیة حیث أنھ سیساعد تحدید المصابین (الحاالت اإلیجابیة) في كسر المرض دون درایة منھم، وھذا ما یدعم البیئا

لة انتشار العدوى، سیشمل برنامج الفحص طالب المراحل الثانویة والطالب الذین أجروا اختباَري جھاز التدفق سلس
 الجانبي.

 

 ھل متوقع أن تُقدم المدارس والجامعات اختباًرا لمرة واحدة، ومتى سیحدث؟

ینایر للتحضیر للفحص الشامل، حیث أنھ من المتوقع أن تستخدم جمیع المدارس الثانویة والكلیات أسبوع الرابع من 
 11سیكون ھناك اختباران سریعان متاحان لجمیع الطالب لتحدید الحاالت التي ال تظھر علیھا أعراض وذلك اعتباًرا من 

 ینایر.

 سیمنع تحدید ومعرفة الحاالت التي ال تظھر علیھا األعراض األفراد من نشر العدوى بالفیروس في المجتمع المحلي دون
 درایة منھم، كما أنھ سیدعم فعالیة برنامج اختبار فیروس كورونا األشمل الذي تم وضعھ من قبل الحكومة.

 

 

 

 



 كیف سیتم إجراء الفحص لمرة واحدة؟
 

ینایر، حیث أنھ سیتمكن طالب  11سیتم بدء تقدیم اختبار التدفق الجانبي للجمیع في المؤسسات التعلیمیة اعتباًرا من 
أیام، ال تتطلب أجھزة  5-3من إجراء اختباري جھاز التدفق الجانبي على فترات متباعدة  والجامعاتویة المرحلة الثان

.التدفق الجانبي معالجة مخبریة وقد تزودنا بنتیجة الفحص في غضون ساعة  

على من ثَبُتَت إصابتھ بالفیروس عزل نفسھ بما یتماشى مع إرشادات البقاء في المنزل لمن لدیھم إصابة محتملة أو مؤكدة 
، سیتم ارسال اختبارات تفاعل البولیمراز المتسلسل إلى المؤسسات التعلیمیة إلجرائھا ألي فرد حصل بفیروس كورونا

وظف إجراء اختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل معلى نتیجة فحص إیجابیة؛ لذا یجب على الجمیع سواء الطالب أو ال
اإلیجابیة. التحقق من صحة نتیجة الفحص  

على الرغم من أن الفحص اختیاري إال أنھ یتم تشجیع إجراء االختبار بشدة، حیث أن أي طالب لم یجري الفحص لم یكن 
لدیھ دلیل نتیجة سلبیة الختبار جھاز التدفق الجانبي لیقدمھ في فصل الربیع للعودة إلى الدوام الطبیعي (التعلیم الوجاھي) 

ینایر. 18الذي في   

 

؟ى دقة اختبار جھاز التدفق الجانبيما مد  

تعد اختبارات التدفق الجانبي دقیقة للغایة، قد یتم فحص بعض األشخاص وتظھر نتیجتھم إیجابیة (إیجابیة كاذبة) بینما بعد 
 إجراء اختبار التدفق الجانبي ستظھر النتیجة الدقیقة واألكیدة.

فإذا كانت نتیجة اختبار التدفق الجانبي إیجابیة فمن المحتمل أنك مصاب بعدوى الفیروس؛ فباستخدام اختبار التدفق  
 الجانبي یمكننا معرفة وتحدید من ھم أكثر عرضة لنشر الفیروس بشكٍل أكبر.

االجتماعي، وارتداء أغطیة الوجھ  اتباع إرشادات التباعدسلبیة  ختبار التدفق الجانبينتیجة ا كانتیجب على أولئك الذین 
 (الكمامات) عند الحاجة، وغسل أیدیھم بانتظام.

 

 ھل یجب أن أُجري الفحص ألطفالي في المرحلة االبتدائیة؟

ال، فإن برنامج الفحص الشامل یعطي األولویة للطالب في المراحل الثانویة وفي الجامعات؛ بناًءا على ذلك سیتم توفیر 
تدفق الجانبي ومعدات الوقایة الشخصیة، بینما لفحص الفئات العمریة األخرى سیتم اإلعالن عنھ فیما مجموعات اختبار ال

 بعد.

 

داء الفحص في المدارس والجامعات؟أمن سیقوم ب  

ختبار المتعلقة بإجراء اال غالبًا یقوم التالمیذ بأخذ مسحة ذاتیة من أجل تقدیم عینة االختبار، لقد تم تحدید العدید من األدوار
 في اإلرشادات المنشورة.

على الموظفین في المدارس والجامعات دعم برنامج اختبار التدفق الجانبي، قد یكون على القوة العاملة المتبقیة أن تتشكل 
من الدعم في الحاالت االستثنائیة لمعالجة القضایا اللوجستیة  یُطلب المزیدمن متطوعین وموظفي المؤسسة، قد 

سیتم تقییم وحینھا الكلیات صعوبات في وضع ترتیبات االختبار،  والتخطیطیة ذلك في حال واجھت احدى المدارس أو
كٌل على ِحدا، ستَُؤھل جمیع المدارس الثانویة والجامعات والمدارس الخاصة المستقلة للحصول على البیئات التعلیمیة 

 تمویل إضافي لدعم القوى العاملة، بینما المدارس األخرى لن تكن مؤھلة لذلك.

 

 



 الخضوع لالختبار 

 

 

مجموعات االختبار التي سیتم تسلیمھا وعدد المرات التي سیتم فیھا تسلیم المزید منھا إلى المدارس كم عدد 
 والجامعات؟

َر عدد مجموعات االختبار التي َستَُسلَم ِلكل مدرسة بناًءا على عدد الم علمین والطالب وبناًءا على التوقعات حول قُّدِ
دل انتشار الفیروس، حیث ستتلقى المدارس دفعتین في أوائل شھر ینایر لعام االختبار الیومي/ التسلسلي استناًدا إلى مع

، ستصل الدفعة األولى التي تحتوي على مجموعات االختبار ومعدات الوقایة الشخصیة المخصصة لبرنامج 2021
ن و من ھم على االختبار األولي بواسطة رویال میل، بینما ستكون الدفعة الثاني مخصصة لالختبار األسبوعي للموظفی

طوال فترة االختبار كما ھو  عالقة وثیقة بھم، سیكون طلب مجموعات اختبار إضافیة ومعدات الوقایة الشخصیة متاح
مطلوب، وسیتم مشاركة المزید حول كیفیة إعادة الطلب، بحیث یجب أن تتلقى عدد كاف من أدوات االختبار ومعدات 

.الوقایة الشخصیة لمدة ال تقل عن أسبوعین  

 ھل یجب علینا االشتراك لتلقي مستلزمات وأدوات مجموعة االختبار؟

ستضع وزارة الصحة والرعایة االجتماعیة كجزء من إرشاداتھا اتفاقیة قانونیة مع الشروط واألحكام التي ستختارھا 
حیث ال یلزم اتخاذ خطوات محددة وذلك بكل یسر عن طریق اختیار المشاركة في برنامج االختبار،  ؛اتجامعالمدارس وال

 لالشتراك لتلقي أول تسلیم لمجموعات االختبار، سیتم توفیر المزید من المعلومات حول تجدید طلب ھذه اإلمدادات.

ة مواقع متعددة؟جامعماذا سیحدث في حال كان للمدرسة أو ال  

ما إذا كانت ستختبر على موقع واحد أو یجب توفیر اختبارات في كل  ات بحیث تحددجامعرار للمدارس أو السیكون الق
 موقع من مواقعھا، نشجع إجراء االختبار على كل موقع من مواقعھا ألن ھذا من الممكن أن یسھل عملیة اختیار الطالب.

 

متاحة؟ تبارھل ستظل خدمة االخ  

، حیث تعد كورونا المستجدمرض فیروس تظھر علیھم أعراض  لم ستستمر خدمة االختبار الحكومیة لألفراد الذین
االستراتیجیة األكثر فاعلیة لمعرفة إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة وحینھا یجب علیك عزل نفسك، أما في حال كنت تعاني 

عبر ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة لفیروس كورونا أو عبر االتصال من أعراض المرض؛ فیجب علیك حجز اختبار 
في اسكتلندا وإیرلندا الشمالیة.  2713 303 0300في إنجلترا وویلز أو على  119على   

 

ة أمام أقرانھم؟جامعال أوفي المدرسة  مشاركة نتیجتھم أولئك الذین یختارون عدمومشاعر  نحترم خصوصیةكیف س  

 یجب إبالغ الطالب أو الموظفین بنتائجھم على انفراد. 

 

أن تخضع للفحص أیًضا؟ لعائلتي ھل یمكن  

 



 الموافقة  

 

 

 

ات لتظل مفتوحة، ولالستمرار في التعلیم لجامعلفئات الطالب والموظفین في المدارس وا مخصص االختبارال، ألن ھذا 
عائلة احدى الطالب أو الموظفین من أعراض مرض فیروس الوجاھي (وجًھا لوجھ/ المباشر)، إذا كان یعاني أفراد 

كورونا، فیجب علیھم اتباع اإلرشادات الحكومیة القیاسیة حیث العزل الذاتي ثم حجز اختبار عبر ھیئة الخدمات الصحیة 
 الوطنیة لفیروس كورونا أو عبر االتصال على 119(إنجلترا وویلز).

بار التدفق الجانبي إن لم أكن أعاني من أي أعراض؟ِلَم یجب أن أخضع (الطالب/ الموظف) الخت  

ُصِممت اختبارات التدفق الجانبي خصیًصا الكتشاف مستوى الفیروس عند األفراد الذین ال یعانون من أي أعراض لقد 
ر لكنھم مصابون وینقلون العدوى بالفیروس إلى اآلخرین دون درایة منھم؛ سیسھم إجراء االختبار في وقف سلسلة انتشا

رین.الفیروس وحمایة األشخاص اآلخرین وإنقاذ أرواح الكثی  

 

 

االختبار فإن كان إیجابي فسأضطر إلى عزل نفسي؟ وأجريأخاطر (التلمیذ/ الموظف) ما الذي سیجعلني   

لقد ُصِممت اختبارات التدفق الجانبي خصیًصا الكتشاف مستوى الفیروس عند األفراد الذین ال یعانون من أي أعراض 
لكنھم مصابون وینقلون العدوى بالفیروس إلى اآلخرین دون درایة منھم؛ سیسھم إجراء االختبار في وقف سلسلة انتشار 

الموظفین من مواصلة الذھاب إلى العمل مما كثیرین. كما َسیَُمِكن الفیروس وحمایة األشخاص اآلخرین وإنقاذ أرواح ال
یؤدي إلى تجنب نقص الكادر التدریسي في المدارس والجامعات، وأیًضا یجعل الطالب والتالمیذ مستمرین في التعلیم 

 الوجاھي مع أقرانھم.

 

المدرسة؟على الموافقة وحضر الطفل إلى ن لم تحصل المدرسة یحدث إسماذا   

یتطلب للمشاركة في برنامج االختبار موافقة فعلیة من الشخص الذي یتم اختیاره أو من ولي االمر/ الوصي إذا كان أقل 
ة مالم تظھر علیھم جامععاًما، سیُسمح للجمیع ممن ال یشارك في االختبار باستمرار الذھاب إلى المدرسة أو ال 16من 

صلة بشخص ما نتیجتھ إیجابیة، على من یرفضون المشاركة في االختبار متابعة أعراض المرض أو حتى إن كان على 
 اإلرشادات الوطنیة المعتادة بما فیھا العزل الذاتي لعشرة أیام.

ختبار؟إلجراء االھل تحتاج إلى موافقة لمعالجة البیانات الشخصیة المطلوبة   

تتطلب  حیث أنھ، أساًسا قانونیًا لمعالجة البیانات الشخصیةلدیھا أن تقر أن إلى  والجامعات ستحتاج المدارس الثانویة
الواجبات المنصوص علیھا في تشریعات التعلیم للمدارس الثانویة ومؤسسات التعلیم االبتدائي منھم التخطیط لحمایة 

والطالب ورعایتھم، تعد رعایة الطالب أساًسا قانونیًا كافیًا دون الحاجة إلى االعتماد على  االحتیاجات وتعزیز التالمیذ
ستزود المدارس والكلیات الموظفین والتالمیذ وأولیاء األمور بإشعار خصوصیة یشرح البیانات الشخصیة  الموافقة، كما

برنامج االختبار.المطلوبة للمشاركة في    



 القوى العاملة 
 

دي بي اس؟ یحتاج المتطوعون إلى فحصھل س  

DBS  

ا القانونیة فیما یتعلق بفحوصات ما قبل التعیین عند استقبال ھلتزاماتواعلى المدارس والجامعات أن تمتثل لواجباتھا 
أي والمتعاقدین والمتطوعین لدعم برنامج االختبار إذا كنت مشترًكا في إجراء االختبار، أو إذا كنت في موظفي المؤسسة 

دي بي اس، أو إذا كنت تتطوع ولكنك ال تساعد في المسح وقت مع أطفال غیر خاضعین لإلشراف، فستحتاج إلى فحص  
ولن تكون غیر خاضع  )،إذا كنت قد تدربت بالفعل على تقدیم الدعم لطفل ال یستطیع إدارة نفسھ :المثال(على سبیل 

.دي بي اس اجة إلى فحصبحفأنت لست  وقت،لإلشراف مع األطفال/ الشباب في أي   

حیث أنھ  من الضروري أن یتم دعم موظفي الوكالة والمتعاقدین والمتطوعین بشكل مناسب ومنحھم األدوار المناسبةف
والمقاولین عبر المجموعات، ویجب أن  مؤسسةمن اختالط المتطوعین وموظفي الالجامعة التقلیل یتوجب على المدرسة أو 

.والموظفین بقدر اإلمكانتالمیذ یبقوا على بعد مترین من ال  

وكیف سیساعد؟ وفًراالمزید عن الدعم العسكري الذي سیكون متتخبرنا ھل یمكنك أن   

من العسكریین بدعم المدارس  1500التزم ، حیث اتجامعلللمدارس الثانویة ول الفردیة متطلباتالتعتمد طبیعة الدعم على 
إذا طلبت ء عملیة االختبار، جرایقدمون التدریب االفتراضي والمشورة بشأن إكما س، التي ھي مھمتھمجامعات وال

یمكن للمدارس  ، حیث أنھفرق في وضع االستعداد لتقدیم الدعم الشخصي المدارس والجامعات الدعم النفسي؛ فھناك
 والجامعات طلب ھذه المساعدة اإلضافیة عبر التواصل مع خط المساعدة لوزارة التعلیم (دي اف ئي).

كما ات مع التخطیط االستراتیجي، جامعوال بعد (الدعم االلكتروني) للمدارسسیقدم بعض األفراد العسكریین الدعم عن 
اإلجابة عن أسئلة حول إعداد وتشغیل دعمھم یشمل الفحوص الشاملة، من الممكن أن والمساعدة في العناصر العملیة لتقدیم 

تقدیم دعم عسكري "على األرض" للمدارس تعتزم الوزارة في حاالٍت أخرى  لمدرسة كبیرة، فحص شاملموقع 
طلب ھذه المساعدة  ، یمكنكمات للمساعدة في إنشاء مواقع االختبار حیث ال یمكن إجراء االختبار لوال ذلكجامعوال

.عدة لوزارة التعلیم (دي اف أي)المسااإلضافیة من خالل خط   

تي؟جامعمدرستي أو تكون متوفرة بسالتي الداعمة القوى العاملة ھي ما   

على الرغم من توفر تمویل القوى العاملة والدعم العسكري، لقد توفرت خیارات أخرى لدعم القوى العاملة الخاضعة 
:لالختبار  

عبر خط المساعدة لوزارة التعلیم دي اف أي، كما أنھ سیوفر مسح الذاتي لتالمیذ غیر القادرین على الل*  توفر دعم        
الدعم السریري لألطفال والشباب الذین تمنعھم احتیاجاتھم الجسدیة والصحیة من إجراء االختبار الخاص بھم، وحیث ال 

 یستطیع اآلباء و / أو طاقم المدرسة الحالیون المساعدة.

.أوف ستید اتش ام أي اس أو دعم النظراء بین المدارس عبر القیادة دعم سیتوفر*          

عبر مجموعة من األطر الحالیة، بحیث سیتم نشر المزید  * یمكن الوصول للطرق الخارجیة المؤقتة وغیر السریریة       
أي).من التفاصیل حول "كیفیة الشراء" من كل إطار من ھذه األطر على بوابة وزارة التعلیم (دي اف    

متطوعین المتاحین لھم واالستعانة بھم بالفعل للات الوصول جامعیمكن للمدارس والطرق تجاریة للتوظیف حیث *        
(متطوعون من أولیاء األمور أو حكام المدارس أو المتطوعین في مناطق أخرى من المدرسة / الكلیة) أو من خالل 

مثل طنیة االنخراط مع المتطوعین عبر إحدى الشبكات الو  

( as Do.it.org  )  

ات العثور على مركزھا المحلي باستخدام وظیفة البحث عن الرمز البریدي على موقع المركز جامعویمكن للمدارس وال
 الوطني للمنظمات التطوعیة مثل 



as Do.it.org  

استخدام مراكز المتطوعین كطریقة للتفاعل مع المتطوعین، ویمكن للمؤسسات التعلیمیة العثور على مركزھا المحلي  أو
.باستخدام وظیفة البحث عن الرمز البریدي على موقع المركز الوطني للمنظمات التطوعیة  

 

 

المدرسة أو الجامعة الخاصة بي التكالیف؟ كبدھل ستت  

ملیون جنیھ إسترلیني  78تم توفیر لقد  ،االختبار المتكبدة إجراء ات تمویًال لدعمھا في تكالیفجامعستتلقى المدارس وال
ما ة جامعمدرسة أو وفر لدى یعتمد مبلغ التمویل المتفحوص الشاملة، ات من خالل طرح أولي للجامعلدعم المدارس وال

بناًءا على حجمھا حیث سیؤثر ذلك على عدد الموظفین اإلضافیین المطلوبین إلجراء االختبار، كما أننا قمنا بتقدیم أداة 
تخطیط القوى العاملة التي ستوفر متطلبات القوة العاملة التوضیحیة والتمویل المرتبط بھا. (األداة ھي إعطاء تقدیر 

التعداد عوائد البیانات المقدمة من خالل عائد  أساس التمویل الفعلي علىسیُخصص  )المدرسةللتمویل الذي قد تحصل علیھ 
2020المدرسي لخریف    

(ILR)تلقائیًا  ، كما ستقوم وكالة تمویل التعلیم والمھارات2021إلى  2020وعودة سجل المتعلم الفردي من   

. (ESFA) ریعنفیذ األولي للفحص الشامل السھذه المدفوعات لتلك المؤسسات التي تقدم الت بسداد  

 
 

 التمویل؟ یُستخدم بِماذا
 

  المدارس لكنَّ  إضافیّة، موظفین تكالیف ستكون المتكبَّدة األّولیة التَّكلفة أنَّ  التعلیم وزارة تتوقع 
 :النفقات تشمل قد، واألخرى المعقولة االختبار تكالیف لتغطیة إنفاقھا بشأن تقدیر لھا سیكون اتجامعوال

المصاریف الثَّانویّة البسیطة، مثل الطباعة، واألوراق / القرطاسیة، ومواد / معدات التنظیف، والمنادیل، وما  •
 .إلى ذلك

نظًرا الرتفاع حجم النفایات المحتمل أن تتولد من أماكن ؛ تكالیف إضافیة للتخلص من النفایات یتم تكبدھا •
، معدات الوقایة الشخصیة التي تستخدم LFDھزة التدفق الجانبي ت أجعلى سبیل المثال، مجموعا) االختبار

 ، إلخ.والمسحاتلمرة واحدة، المنادیل، األوعیة الورقیة 

 ،(RPA) المخاطر من الحمایة ترتیب مخطط ذلك في بما ات،لجامعوا المدارس مع تعمل التي التأمین شركات أّكدت ھل
 الجماعیة؟ االختبارات ببرنامج المتعلقة األنشطة جمیع ستغطي أنّھا

 أو الوفاة سیُغطي، الموظفین أو) التالمیذ ذلك في بما( ثالث طرف قبل من دعوى رفع تمّ  إذا األعضاء RPA سیعوض
 .السریعة لالختبارات اتجامعال أو المدرسة إجراء بسبب ؛الثالث الطرف بممتلكات یلحق الذي الضرر أو اإلصابة

 باالتصال RPA في أعضاء لیست التي األخرى اتجامعوال المدارس وجمیع المؤسسات ھذه تقوم أن المستحسن من
 عضویة لقواعد RPA غطاء یخضعحیث  ،التغطیة بشأن نھائي توضیح على للحصول الفردي التجاري التأمین بمزود

RPA قانونًا مسؤوالً  العضو یكون تعویضات/  أضرار وأي الدفاع تكالیف تشمل وسوف. وقیودھا وشروطھا المعتادة 
 كان إذا) للجھاز المصنعة الشركة المثال، سبیل على( آخر طرف ألي تعویض أي RPA یقدم لن، وللمدعي دفعھا عن

 .قانونیة مسؤولیة یتحمل اآلخر الطرف
 على تقع أو مملوكة معدات أي تلف أو فقد حالة في، بھا وااللتزام وتسجیلھا المخاطر تقییمات إجراء یتم أن المتطلبات من

 RPA ستقدم االختبار، توفیر في المستخدمة) تأجیر اتفاقیة أو إیجار عقد خالل من المثال، سبیل على( العضو عاتق
 القیود جمیع ذلك في بما( المعتادة RPA عضویة لقواعد الغطاء یخضع. االستبدال أو اإلصالح تكلفة عن للعضو تعویًضا

 .)واالستثناءات والشروط
 
 
 



 الفترة التدریبیة   

 كیف نتوقع أن تطبق المدارس والجامعات نظام التعلیم االلكتروني (التعلیم عن بعد) إضافةً إلى إجراء الفحص الشامل؟
 
الشامل وتوفیر تعلیم عن بعد بجودة  فحصالتنفیذ الفعال لبرنامج ال ات بشكل مفاجئلجامعالمدارس الثانویة واعودة  تضمن 

ینایر  4من ا ) إبتداءً 13والصف 1(الصفعلى امتحانات الصفوف  عن بعد وفاعلیة عالیة وسوف یطبق نظام التعلیم
Get  -على اإلرشادات والمصادر الخاصة بالتعلیم عن بعد ھنا االطالعینایر. یمكنكم  11وعلى باقي التالمیذ بدایة من 

GOV.UK -Help with Remote Education لدیھم آباء عمال رئیسیون ِمَمن  ، اما التالمیذ والطالب الضعفاء أو
سوف یحضرون إلى المدرسة شخصیًا من بدایة الفصل الدراسي وكذلك جمیع الطالب في المدارس والكلیات األساسیة 

 والخاصة والبدیلة.
ات إلى موظفین لدعم البرنامج حتى تتمكن من أداء االختبارات على أكمل وجھ، سوف یشمل ھذا جامعتحتاج المدارس وال 

تدرك اإلدارة جیًدا أن مھمة  School and Colleges Handbookطبقًا لما ورد في  فحصدوار السبعة للالدعم األ
قد تتشكل  س،تقدیم التعلیم ھي على رأس أولویات المعلمین وتؤكد أن ھذه العملیة قد تتم دون تدخل أعضاء ھیئة التدری

یر المعلمین أو مراقبي االمتحانات وسوف تتحمل اإلدارة عن االختبار من مزیج من الموظفین غ المسؤولةالقوى العاملة 
 ات التي تمولھا الدولة وكذلك التكالیف المتكبدة على المدارس المستقلة والخاصة.جامعالدفع عن المدارس وال مسؤولیة

ت من داخل تقر اإلدارة بأن رؤساء المدارس والكلیات ینعمون بحالة جیدة ویمكنھم تقدیم الموارد الالزمة لالختبارا
ات التي ال تقدر على توفیر عدد كاٍف من جامعمدارسھم أو مجتمعاتھم المحلیة، كما تقر أیًضا أن ھناك بعض المدارس وال

ة أو الجامع لتغطیة األدوار السبعة لالختبارات، وفي مثل ھذه الحاالت یتعین على المدرسة المتطوعین أو الموظفین
عند الحاجة أو الجامعة  وشرح مشكلتھم وسوف تقیم اإلدارة احتیاجات تلك المدرسة االتصال بخط الدعم الخاص بالمدارس

صص موارد خوسوف ت ىإلى دعم إضافي، سوف توافق اإلدارة على تقدیم الدعم الالزم على أساس كل حالة على حد
 ة إلیھا. جات التي ھي في أمس الحاجامعإضافیة للمدارس وال

  
 

 
 وتجھیزه وإجراء تدریب لطاقم العمل؟الفحص ما ھي المدة الالزمة التي ستحتاجھا المدارس والجامعات للتخطیط لموقع 

 
تستطیع المدارس الثانویة والجامعات الحصول على معلوماٍت مفصلة حول عدد طاقم العمل والوقت والمكان الالزمین  

خالل من  علیھا باإلضافة إلى احتیاجات التدریب لكل موقع یتم فیھ اختبار الحاالت التي ال تُظھر أي أعراض َمَرضیة
 دلیل المدارس والجامعات. و الجامعاتإرشادات اختبار الحاالت الالعرضیة في المدارس و

  
أدوات "لقد قدمنا  ؛فحص في الساعة یومیًا 13إلى  11ومن الجدیر بالذكر، أن المدارس والجامعات قادرة على إجراء من 

 والتي ستوفر متطلبات القوة العاملة التوضیحیة والتمویل المرتبط بھا". تخطیط القوة العاملة
 

ستغرق ساعةً التي تحتى ظھور النتائج  بعد االنتھاء من إجراء اختبار التدفق الجانبيطلبة التالمیذ والحجز ھل یجب 
 أم یمكنھم العودة إلى فصولھم؟ واحدة 

 
 أو جزًءا من فحص روتیني أسبوعي، فیمكن لألفراد العودة لممارسة األنشطة الطبیعیة في شامًال عندما یكون الفحص 

المدارس والجامعات عدا أولئك الذین خضعوا للفحص كجزء من برنامج االختبار الیومي للمخالطین، فعلیھم االنتظار قبل 
ول على نتیجة فحص سلبي، ومن المھم أیًضا أن السماح لھم بالعودة لممارسة األنشطة الطبیعیة حتى ظھور النتائج والحص

 تكون أماكن حجز حاالت االختالط المباشر مفصولة عن بعضھا البعض والقیام بتنظیفھا بعد مغادرة األفراد. 
 

 

 ماذا یحدث إذا حصل أي تلمیذ أو طالب أو فرد من طاقم العمل على نتیجة فحص إیجابیة؟  
أنفسھم فوًرا والخضوع الختبار  عزلنتائج فحص إیجابیة في اختبار التدفق الجانبي  علىحصلوا یجب على األفراد الذین 

لى نتائج إیجابیة في اختبار تفاعل البولیمیرز ز التسلسلي لتأكید إصابتھم بالفیروس، وفي حال حصولھم عاتفاعل البولیمر
الذاتي واتباع إرشادات خدمة االختبار والتتبع الصحیة الوطنیة في إنجلترا وإعالم االستمرار في العزل علیھم ، التسلسلي



 مكان إجراء الفحص

 ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة

 إجراء الفحص  

یُعد اختبار تفاعل البولیمیرز التسلسلي التأكیدي أمًرا ضروریًا حیث أنھ یزید  ،المدرسة أو الجامعة بنتیجة الفحص اإلیجابیة
فعلیھ عزل نفسھ لمدة ؛ من فاعلیة تتبع االتصال والذي یقلل بدوره انتشار المرض، وإذا لم یخضع أحد األفراد لھذا االختبار

 ة العامة.  أیام وإعالم مخالطیھ لعزل أنفسھم أیًضا بما یتماشى مع نصائح الصح ةعشر
  
 

 جرائھ في المدرسة؟إإجراء االختبار بأنفسھم في المنزل عوضاً عن  والتالمیذ ِلَم ال یستِطع الموظفون والطالب
یجري حالیاً العمل على تطویر المزید من بدائل االختبار في المنزل للموظفین والطالب، بما في ذلك استخدام اجھزة 

 ). LFDs(التدفق الجانبي 
 

 

حصلوا على لمن  PCR)ت إمدادات بأدوات اختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل (جامعاھل ستتلقى المدارس الثانویة وال
 )؟ LFDنتیجة إیجابیة الختبار التدفق الجانبي (

 
وسیتم تزوید أي فرد  ،اتجامعللمدارس الثانویة وال PCR)سیتم توفیر مستلزمات اختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل (

تأكیدیة في  PCR)تفاعل البولیمراز المتسلسل ( ات) بعدة اختبارLFDیتلقى نتیجة إیجابیة الختبار التدفق الجانبي (
وعلیھم  ة،أو الجامع في المدرسة PCR)ولیس ُمتوقع منھم أن یقوموا بإجراء اختبار تفاعل البولیمراز المتسلسل ( المنزل

 العودة إلى المنزل لعزل أنفسھم على الفور. 
 

 
 إلجراء الفحص؟ جامعةماذا سیحدث إذا لم یكن ھناك مكان مناسب في المدرسة أو ال

ملیون جنیھ إسترلیني، كما  78 لدعمھم في تكالیف االختبارات المتكبدة، حیث تم توفیر ات تمویًال جامعستتلقى المدارس وال
ستكون تكالیف موظفین إضافیین، ولكن قد جامعة الوتتوقع وزارة التعلیم أن التكالیف األولیة التي تتكبدھا المدارس الثانویة 

العاملة والتي یتم تكبدھا بالتأسیس إلجراء االختبار  ینفقون التمویل على أي تكالیف إضافیة ذات صلة ال تتعلق بالقوى
(على سبیل المثال: المرایا، تركیب أغلفة صلبة مؤقتة على السجاد لتسھیل التنظیف، باإلضافة إلى التنظیف اإلضافي و 

ب، یجب ة تواجھ صعوبة في العثور على مكان مناسجامعالتخلص من النفایات)،  وفي حال كانت ال تزال المدرسة أو ال
 علیھم االتصال بخط المساعدة لمناقشة المزید من خیارات الدعم المتاحة.

 
 

كیف سیتم إدارة إجراء الفحص الشامل لذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة وھل سیكون ھناك أي دعم أو موارد إضافیة 
 ؟للمدارس الخاصة

 
 اكن المتخصصة.حول إجراء الفحص الشامل في األم لقد قدمت وزارة التعلیم دلیل

 

ماذا یجب أن نضع بعین االعتبار عند إجراء اختبار التدفق الجانبي لذوي االحتیاجات الخاصة، وھل یجوز لمساعد 
 االختبار إجراء الفحص نیابةً عنھم؟

لقد ، ات المتخصصة مجموعة من الموظفین لتلبیة االحتیاجات الصحیة للتالمیذ والطالبلجامعالمدارس الخاصة والدى 
تلقى ھؤالء الموظفون بالفعل تدریبات مختلفة لدعم االحتیاجات الصحیة ویمكن أن یقدموا الدعم ألخذ المسحات ألولئك 

سیكون الدعم یة، الذات ةالمسح إجراء الذین ال یستطیعون اإلدارة الذاتیة. "قد یكون الدعم للتالمیذ غیر القادرین على
وحیث ال یستطیع  بھم،م احتیاجاتھم البدنیة والصحیة من إجراء االختبار الخاص السریري لألطفال والشباب الذین تمنعھ

".اآلباء أو طاقم المدرسة الحالیون المساعدة  

المسحة الذاتیة؟إجراء على ین قادر واالذي لن یكون ي االحتیاجات الخاصةوذماذا عن   



 المعدات    

، حیث ةالذاتی ةالدعم للتالمیذ غیر القادرین على المسحإذا لم یكن ھناك طاقم عمل مناسب إلجراء االختبارات فسیتوفر  
وال  بھم،سیكون الدعم السریري لألطفال والشباب الذین تمنعھم احتیاجاتھم البدنیة والصحیة من إجراء االختبار الخاص 

.المساعدة یمكن لآلباء أو موظفي المدرسة الحالیین  

 ، كما یرغبفي أن یكون لدیھ شخص بالغ موثوق بھ من المكان لإلشراف على المسحة الذاتیة لالختبار أحیانًا یرغب الفرد
اإلعداد أیًضا في النظر فیما إذا كان سیوافق في ظروف استثنائیة على حضور أحد الوالدین إلى المكان لدعم طفلھم في 

قد یكون ھذا تعدیالً معقوالً الختبار طفل أو شاب من ذوي  ، على سبیل المثالطفلھمل ةمسحإجراء الالمسحة الذاتیة أو 
.اإلعاقة  

؟یاجات الخاصةأولویة لفحص ذوي االحتھل ھناك   

حصول أكبر عدد ممكن من الطالب سیضمن مفتوحة و یةالتعلیم المؤسساتعلى  الالعرضيبرنامج االختبار سیحافظ 
تتوقع الوزارة من  حیث، الفیروس لسلة انتشارفي كسر س ، كما أنھ سیساعدوجھاً لوجھمتمیز على تعلیم والتالمیذ 

خاصة.ذوي االحتیاجات ال ومنھم التالمیذ والطالب األكثر ضعفًا فحصات إعطاء األولویة للجامعالمدارس وا  

في المدارس الخاصة؟ طاقم العملكیف یتم تحدید   

 اتجامعیجب على المدارس وال جامعة، حیث أنھال أو تشمل القوى العاملة التعلیمیة جمیع الموظفین العاملین في المدرسة
قد  ، كما أنھالممارسین السریریین أو المعالجین أو غیرھم من موظفي الدعم :مثل اآلخرین،تقدیم االختبارات للموظفین 

ترتیبات للفحص المنتظم (خاصة أولئك الذین یعملون في ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة) یكون لبعض الموظفین   

 

لتعلیمیة توفیرھا؟ما المعدات أو الموارد التي سیتعین على المنشآت ا  

لتكون في متناول ولمن ال أعراض لدیھم  الالعرضي لدعم مواقع الفحص على الكتب الدراسیة سیتم تزویدكم بتفاصیل
 أیدیكم، حیث أنھ سیتم توفیر دلیل إرشاد عملي للفحص في المدارس والكلیات وأیًضا في كتیب المدارس والكلیات.

الذي سیتم توفیره وكیف سیتم تجدید  الشخصیة وماكیف ومتى سیتم توفیر مجموعات االختبار/ معدات الوقایة 
 المخزونات؟

َر عدد مجموعات االختبار التي َستَُسلَم ِلكل مدرسة بناًءا على عدد المعلمین والطالب وبناًءا على التوقعات حول  قُّدِ
لى معدل انتشار الفیروس، حیث ستتلقى المدارس دفعتین في أوائل شھر ینایر لعام االختبار الیومي/ التسلسلي استناًدا إ

، ستصل الدفعة األولى التي تحتوي على مجموعات االختبار ومعدات الوقایة الشخصیة المخصصة لبرنامج 2021
لموظفین ومن ھم على مخصصة لالختبار األسبوعي ل ةاالختبار األولي بواسطة رویال میل، بینما ستكون الدفعة الثانی

عالقة وثیقة بھم، سیكون طلب مجموعات اختبار إضافیة ومعدات الوقایة الشخصیة متاح طوال فترة االختبار كما ھو 
من أدوات االختبار ومعدات  عدد كافٍ  یتم تلقيمطلوب، وسیتم مشاركة المزید حول كیفیة إعادة الطلب، بحیث یجب أن 

نضع بعین االعتبار تفشي الفیروس في المجتمع المحلي.یجب أن أسبوعین، كما أنھ الوقایة الشخصیة لمدة ال تقل ع  

 

 ما ترتیبات التخزین المحددة المطلوبة لمجموعات االختبار؟

درجة مئویة. 30درجة مئویة و 2تتراوح درجة حرارة تخزین أجھزة التدفق الجانبي والكواشف بین   

درجة مئویة. 30درجة مئویة و 15التدفق الجانبي والكواشف أثناء االستخدام بین یجب أن تكون درجة حرارة أجھزة   



 ؟لموظفینل) PPE( الشخصیة الوقایة معدات متطلبات ھي ما
 

 قناع ارتداء العمل طاقم جمیع على فیجب منھم؛ كلٍ  وظیفة حسب للموظفین الشخصیة الحمایة معدات متطلبات تختلف
 كل بعد التغییر وتتطلب منھا التخلص یمكن قفازات ارتداء المعالجین على بینما ،11R نوع من للسوائل مقاوم جراحي
 حین في للعین، كحمایة قناع أو واقیة نظارات وإما واحدة، لمرة لالستعمال مخصص بالستیكي مئزر إلى باإلضافة جلسة،

 ومئزر قفازات إلى النظافة عامل وسیحتاج للصرف، قابلة قفازات إلى سیحتاج النتائج ومسجل االختبار مساعد من كًال  أن
 یجب ، حیث أنھعقنا أو الواقیة النظارات باستخدام للعین وحمایة منھما للتخلص قابًال  -االنسكاب تنظیف أثناء تغییره یتم-

مكان إجراء الفحص  إلى یعودوا ووقتما الموظفون وقتما یغادر تستبدل أن یجب الشخصیة الحمایة معدات أن إلى اإلشارة
 .المعدات للتلوث تعرض عند الجلسة أو أثناءإما 

 

 إطار في العامة المواصالت باستخدام جامعاتھم أو مدارسھم إلى الذھاب الطالب في أو یستمر الموظفون أن یجب ھل
  الیومي؟الفحص 

 
 الخضوع أو نفسھ عزل إلى یحتاج فلن تعلیمیة،ال بیئةلا داخل مصاب (أي أن نتیجتھ إیجابیة) أحد المقربین أن تحدید تم إذا

 إن ،عتادةواإلرشادات الم القواعد تلك عدا متسلسلة، أو یومیة اختبارات ىتلقإذا كان یالتنقل  لترتیبات أو االجتماعیة للقیود
 أما ،اإلجازات في أو األسبوع نھایة عطالت في أي نفسھ، عزل علیھ یجب الوقت ذلك خالل لفحصا إجراء من یتمكن لم

 .التالي االثنین یوم )LFD(التدفق الجانبي  اختبار إجراء یجبف؛ أیام السبعةفي حال انقضت 
 

 
 اإلیجابیة (أي في حالة الظروف االستثنائیة)؟ النتیجة ذو طفلھ أخذ الوالد من یتمكن لم إذا یحدث ماذا

 
 وعلى یمكن، ما إیجابیة بأسرع بعد ظھور نتیجة الفحص األطفال أخذ ترتیب الرعایة مقیمي أو أولیاء األمور على یجب

 محددة انتظار منطقة في اآلخرین وبین بینھ آمنة مسافة على والحفاظ (الكمامة) للوجھ غطاء ارتداء الطالب أو التلمیذ
 یعود أن علیھ یجب وال منزلھ، إلى جریًا أو دراجتھ راكبًا أو مشیًا الطفل یعود أن الممكن ومن التعلیمیة، المنشآت داخل

المناسبة في حالة  الحمایة توفر مناسبة نقل وسیلة توفیر المحلیة للسلطة ویمكن العامة، النقل وسائل مستخدًما المنزل إلى
.استثنائیة  
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