
 !کنیم می استقبال  ترکیبی برای یادگیری دانش اموزان ازشخص که خوشحالیم ما

  

 تا دارد نیاز هیبریدی آموزان دانش سرپرستان و والدین و کارمندان به ها کالس به بازگشت برای ما بهداشتی و ایمنی های پروتکل 

 .دهند انجام را بهداشت روزانه غربالگری یک

 

 والدین و ، شود می ارسال ایمیل طریق از کارکنان همه برای gnoreply@fwps.or قیطر از اعالنی ، مدرسه روز اولین از قبل 

 به رو  ، ها اعالن دریافت به شدن مایل نحوه انتخاب برای ای گزینه با است ترکیبی آموزش درگیر که کودک سرپرست/  اصلی

 .جلو

 

 است الزم سالمت غربالگری روزانه: والدین 

  

 از یک هر برای آنالین سالمت غربالگری و بگیرید را خود کودک دمای است الزم ، شود خارج خانه از فرزندتان اینکه از قبل•  

 .کنید پر را خود فرزندان

o طریق از تواند می مادری و پدر هر ، حال این با.  شود می ارسال پرونده اصلی سرپرست به فقط روزانه یادآوری های اعالن 
 .کند پر را غربالگری ، شود می اضافه وب صفحه این به شخصی یادگیری شروع از قبل که سنجی نظر لینک یک

 o هراحتمالی و عالئم درباره غربالگری  COVID-19 exposure می نگهداری محرمانه صورت به و کند می سواالتی مطرح 

 .بماند خانه در باید ، داد نشان را COVID-19 جدید عالئم شما کودک اگر.  شود

 .خیر یا است مدرسه به ورود شرایط واجد فرزندتان که دهد می اطالع شما به ، غربالگری پایان در•  

 o گوید می( بماند خانه در باید) ندارد گواهی یا ،( است خوب مدرسه در حضور برای) است شده گواهی شما کودک اگر. 

 o است مدرسه به ورود شرایط واجد شما فرزند آیا که شود می داده اطالع کودک به همچنین. 

 .است رسیده اتمام به بهداشتی آزمایشات و آزمایش آیا که کنند می بررسی کارکنان ، مدرسه به ورود محض به•  

 o گیرند می تماس شما با گواهی تکمیل برای کارکنان ، کالس به کودک ورود از قبل ، تکمیل عدم صورت در. 

 o بگیرید تحویل را او تا شوید می فراخوانی شما ، دارد تب یا است بله سوالهااز یک هر پاسخ اما آید می مدرسه به شما کودک اگر. 

 

 !دادید انجام را خود سهم ، حضوری های دستورالعمل به ایمن و سالم بازگشت از اطمینان برای خود تعهد خاطر به که ممنونم 

 

 است الزم سالمت غربالگری روزانه: پرسنل 

 

 استفاده شده تاسیس قبالا  که بهداشتی غربالگری وب صفحه از مدرسه یا منطقه به دهنده گزارش کارکنان ، 2021 مارس 8 از قبل•  

 .کنند می

 روز در کار برای آیا پرسد می آنها از که کنند می دریافت را سالمت غربالگری روزانه اعالن کارکنان همه :2021 مارس 8 از•  

 .شود تکمیل کار محل به عزیمت از قبل روزانه باید این.  کنند می کار دور راه از یا دهند می گزارش

mailto:noreply@fwps.org


 غربالگری.  شود می ارسال شما شخصی انتخاب اساس بر متنی پیام عنوان به یا شما منطقه ایمیل به روزانه یادآوری های اعالن•  

 .شود می ارسال وب صفحه این در زودی به که شود پر وب پیوند یا QR کد طریق از تواند می همچنین

 ساختمان به توانید می که نیستید( گواهی یا گواهینامه دارای) شرایط واجد آیا که دهد می اطالع شما به ، غربالگری پایان در•  

 .بیایید منطقه/  مدرسه

 


