
 

  COVID-19 لفحص الصحي الیومي لفیروسلطالب شھادة 

 
 

   أسم الطالب:

   :الدراسيالصف    درسة:الم
 

 أدناه،وإكمال القائمة المرجعیة المختصرة  طفلك،یجب أن یُجري طفلك فحًصا صحیًا كل یوم قبل الذھاب إلى المدرسة شخصیًا. یرجى التحقق من درجة حرارة 
 طفلك.واإلبالغ عن معلومات 

                      حالة أخرى؟ تسببھا التي الفي الیوم الماضي من أي من األعراض التالیة  طفلك. ھل یعاني 1
 ال ○نعم    ○
 درجة فھرنھایت أو أعلى) أو قشعریرة   100.4 حمى □
 سعال □
 في التنفس أو صعوبة في التنفس   ضیق□  
 إرھاق غیر عادي  □
 آالم في العضالت أو الجسم   □
 صداع □
 فقدان حاسة التذوق أو الشم مؤخًرا   □
 التھاب الحلق  □
 األنف   رشحاحتقان أو  □
 غثیان أو قيء   □
 إسھال أو ألم في البطن □

 
 ال  ○ نعم    ○                                       او أكثرأقدام  6على اتصال وثیق في نطاق  طفلك. ھل كان  2

 ؟    COVID-19إصابتھ بـ   أثبتت دقیقة) مع أي شخص  15من 
 
  ال  ○نعم     ○           في األیام نشط  لفیروس   COVID-19على نتیجة إیجابیة الختبار   طفلك. ھل حصل  3

 ؟ COVID-19او في انتظار نتائج اختبار   العشرة الماضیة
 
 ال ○ نعم     ○          الصحة العامة أو األطباء  أخصائيأحد  كأبلغ ھل  الماضیة،یوًما  14ضون الـ . في غ4
بشأن   مخاوف  بسبب ضعھ تحت الحجر الصحي أن تراقب طفلك بنفسك أو تعزلھ أو ت ب 

    ؟ عدوى
 

فقد ال یذھب طفلك إلى المدرسة شخصیًا وقد ال یعود حتى یتم استیفاء معاییر الصحة العامة للعودة إلى المدرسة   بنعم،إذا كانت اإلجابة على أي من األسئلة أعاله 
 . العمل /

 

 . وصحیحة   صادقة  / الوصي القانوني للطالب المذكور أعاله وأن اإلجابات الواردة ھنا  ولى امر أشھد أنني
 
 
 

 التاریخ   التوقیع
 
 

                   مطبوع االسم
 

: الموارد   
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 
DOH: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus 
OSPI: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources 
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