ﻧﻣوذج اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﯾرة ﻻﺧﺗﺑﺎر  COVIDﺑﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ) -اﻟواﻟد/اﻟوﺻﻲ أو اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  18ﻋﺎ ًﻣﺎ أو أﻛﺛر(
ُﺗﻘِﯾم ﻣﻧطﻘﺔ ) Jefferson County Public Schools (JCPSﺷراﻛﺎت ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺑرات وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻵﺧرﯾن ﻹﺟراء
اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠطﻼب واﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋدوى ﻓﯾروس .COVID-19
ﺳﺗﺧﺿﻊ أﻧت )إذا ﻛﻧت طﺎﻟﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  18ﻋﺎﻣًﺎ أو أﻛﺛر( أو طﻔﻠك ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻔﯾروس  COVID-19إذا
َ
واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ذﻟك .وﺳﯾﺗﺿﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺣﺔ ،ﻣﺛل ﻣﺳﺣﺔ  ،Q-Tipﺗوﺿﻊ داﺧل طرف اﻷﻧف ،أو ﺟﻣﻊ اﻟﻠﻌﺎب ﻣن اﻟﻔم .وﺳﯾﺗوﻟﻰ
اﻟﻣوظﻔون اﻟذﯾن ﺗم ﺗدرﯾﺑﮭم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ھذه اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻌﯾﻧﺎت.
•
•
•
•

ﺳﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠواﻟد/اﻟوﺻﻲ أو اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  18ﻋﺎﻣًﺎ أو أﻛﺛر واﻟذي ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه .وﺳﯾﺗم
إرﺳﺎل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺑر رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ و /أو رﺳﺎﻟﺔ ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ً
ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ اﻹدارات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون أﺛﻧﺎء ھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ.
إنّ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺧﺗﯾﺎري ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﺄﻣل ﻣﻧك أن ﺗﺧﺗﺎر إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
اﻷطﻔﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن وﺳﻼﻣﺗﮭم ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن.
ﯾﺗم إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺎت واﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧظﺎﻓﺔ اﻟﯾدﯾن واﻟﺗﻧظﯾف.

ﻣﺎذا
ﻋﻠﻲ أن أﻓﻌل ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﻠﻘﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر طﻔﻠﻲ؟
ّ
إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎرك أﻧت أو طﻔﻠك ﻟﻠﻔﯾروس إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،ﻓﺳﺗﻧﺗﻘل أﻧت أو طﻔﻠك إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟطﻼب واﻟﻣوظﻔﯾن اﻵﺧرﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن
اﻟﻣﻐﺎدرة ،أو ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﻼم طﻔﻠك .وﻧطﻠب ﻣﻧك أﻧت أو طﻔﻠك اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺣﺗﻰ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻹﺻﺎﺑﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﺎد ًة ﺑﻌد ﺗﺣﺳﱡن اﻷﻋراض
وﺑﻌد  10أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور اﻷﻋراض ﻷول ﻣرة( وﻟم ﺗﻌد أﻧت أو طﻔﻠك ﻣﻌدﯾًﺎ .وﺳﯾﺗم إﺑﻼﻏك ﺑﮭذه اﻟﺗوارﯾﺦ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟذﯾن ﯾﺗﺗﺑﻌون ﻣﺧﺎﻟطﻲ اﻟﻣرﺿﻰ .وإذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرك أﻧت أو طﻔﻠك ﺳﻠﺑﯾﺔ ،ﯾﻣﻛﻧك أﻧت أو طﻔﻠك اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ دون
اﻧﻘطﺎع .وﯾُرﺟﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ ،ﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ  -وﺗظﮭر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ )ﺗﺳﻣﻰ "اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ"( ﻓﻲ أﺷﺧﺎص ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﻔﯾروس  COVID-19أو ﺗظﮭر ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ )ﺗﺳﻣﻰ "اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ"( ﻓﻲ أﺷﺧﺎص
ﻏﯾر ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻔﯾروس .COVID-19
وإذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎرك أﻧت/طﻔﻠك ﺳﻠﺑﯾﺔ ،ورﻏم ذﻟك ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك/ﻋﻠﯾﮫ أﻋراض  ،COVID-19أو إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن ﺗﻌرﺿك
أﻧت/طﻔﻠك ﻟﻔﯾروس  ،COVID-19ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﻟك/ﻟطﻔﻠك ،أو ﺑﺎﻹدارة اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن
اﻟﻣﺧﺻص ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻔﯾروس  COVID-19ﻋﻠﻰ رﻗم .(800) 722-5725
اﻷﻋراض اﻟﻣﻌروﻓﺔ
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﻔﯾروس  COVID-19ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ  -واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣن أﻋراض ﺧﻔﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻣرض
ﺷدﯾد .وﻗد ﺗظﮭر اﻷﻋراض ﺑﻌد ﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن ﯾوﻣﯾن إﻟﻰ  14ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻔﯾروس .وﺗﺷﻣل ھذه اﻷﻋراض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﺣﻣﻰ )ارﺗﻔﺎع اﻟﺣرارة أﻛﺛر ﻣن  100.4درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت( أو اﻟﻘﺷﻌرﯾرة
اﻟﺳﻌﺎل اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ
ﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس أو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺟدﯾد
اﻟﺗﻌب
آﻻم اﻟﻌﺿﻼت أو اﻟﺟﺳم )ﻟﯾس ﺑﺳﺑب إﺟﮭﺎد اﻟﻌﺿﻼت(
اﻟﺻداع
ﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺗﻲ اﻟﺗذوق أو اﻟﺷم ﺣدﯾﺛﺎً
اﻟﺗﮭﺎب اﻟﺣﻠق
اﺣﺗﻘﺎن أو ﺳﯾﻼن اﻷﻧف
اﻟﻐﺛﯾﺎن أو اﻟﻘﻲء
اﻻﺳﮭﺎل

ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋراض اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
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إﺧﻼء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﯾُرﺟﻰ َﺗﻔﮭﱡم أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤول اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻻ ﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أي ﺣﺎدث أو إﺻﺎﺑﺎت ﻗد ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر.
ﯾُﺳﺗﻛﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟد أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻟد/اﻟوﺻﻲ
اﺳم اﻟواﻟد/اﻟوﺻﻲ ﻣطﺑوﻋًﺎ:
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠواﻟد/اﻟوﺻﻲ

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻗد ُﺗر َﺳل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ھذا

ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠواﻟد/اﻟوﺻﻲ:
ﯾُرﺟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أن ﯾﺗم إﺧطﺎرك ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :ﻋن طرﯾق اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ___ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ___
ﻛﻼھﻣﺎ ___
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻔل/اﻟطﺎﻟب
اﺳم اﻟطﺎﻟب/اﻟطﻔل ﻣطﺑوﻋًﺎ:
ﻋﻧوان اﻟﺷﺎرع:
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟوﻻﯾﺔ/اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:
اﻟﻌِرق/اﻹﺛﻧﯾﺔ )ﺿﻊ داﺋرة ﺣول إﺟﺎﺑﺔ واﺣدة(

اﻟﺟﻧس

إﺳﺑﺎﻧﻲ/ﻻﺗﯾﻧﻲ
ھﻧوي أﺣﻣر أو أﺣد ﺳﻛﺎن أﻻﺳﻛﺎ اﻷﺻﻠﯾﯾن
آﺳﯾوي
زﻧﺟﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل أﻓرﯾﻘﻲ
أﺣد ﺳﻛﺎن ھﺎواي اﻷﺻﻠﯾﯾن أو ﺳﻛﺎن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ
اﻵﺧرﯾن
أﺑﯾض
ﻋِ رﻗﺎن اﺛﻧﺎن أو أﻛﺛر
ﻏﯾر ذﻟك
ذﻛر أﻧﺛﻰ

اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ:
اﻟﻣواﻓﻘﺔ

ﺑﺗوﻗﯾﻌﻲ أدﻧﺎه ،أﺷﮭد أﻧﻧﻲ:
• أﻓوض ﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأي ﺟﮭﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﯾم ﺷراﻛﺔ ﻣﻌﮭﺎ ،ﻷﺧذ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻧﻲ أو ﻣن طﻔﻠﻲ وإﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻲ أو
ﻟﮫ )إذا ﻛﺎن ﻋﻣره  18ﻋﺎﻣًﺎ أو أﻛﺛر( ﻟﻔﯾروس  COVID-19ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺣﺔ اﻷﻧف أو اﻟﻔم.
• أﻗر ﺑﺄن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﻲ ﯾﺟب أن أﻋزل ﻧﻔﺳﻲ أو أنّ طﻔﻠﻲ )إذا ﻛﺎن ﻋﻣره  18ﻋﺎﻣًﺎ أو أﻛﺛر( ﯾﺟب
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أن ﯾﻌزل ﻧﻔﺳﮫ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻟﺗﺟﻧب إﺻﺎﺑﺔ اﻵﺧرﯾن.
• أدرك أنّ ﺟﮭﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ/ﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔﻠﻲ ،وأنّ ھذا
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻ ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘ ﱠدم ﻣن ﻣﻘ ﱢدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ/ﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔﻠﻲ ،وأﻧﻧﻲ أﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
واﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎري أو اﺧﺗﺑﺎر طﻔﻠﻲ.
• أواﻓق ﻋﻠﻰ أﻧﻧﻲ ﺳﺄطﻠب اﻟﻣﺷورة اﻟطﺑﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻣن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ/ﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧت
ﻟدي أﺳﺋﻠﺔ أو اﺳﺗﻔﺳﺎرات أو إذا ﺳﺎءت ﺣﺎﻟﺗﻲ/ﺣﺎﻟﺗﮫ.
• أدرك أن ھﻧﺎك ،ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ أي اﺧﺗﺑﺎر طﺑﻲ ،اﺣﺗﻣﺎل ﻟوﺟود ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر  COVID-19إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
• أدرك أﻧﮫ ﺳﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎري/اﺧﺗﺑﺎر طﻔﻠﻲ ﻣﻊ اﻹدارات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ  JCPSاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وأي ﻛﯾﺎن ﺣﻛوﻣﻲ آﺧر وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون .وأواﻓق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
• إذا ﻛﻧت طﺎﻟﺑًﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  18ﻋﺎﻣًﺎ أو أﻛﺛر ،ﻓﺈﻧﻧﻲ أدرك أن  JCPSﻗد ﺗﺷﺎرك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎري ﻣﻊ واﻟ َديّ  ،وأﻓوض
اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻲ.
 JCPSﻹﺻدار ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎري إﻟﻰ واﻟ َديّ
َ
أُﺑﻠ ُ
ِﻐت أﻧﺎ ،اﻟﻣو ﱢﻗﻊ أدﻧﺎه ،ﺑﻐرض اﻻﺧﺗﺑﺎر ،واﻹﺟراءات ،واﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،وﻗد ﺗﻠﻘﯾت ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﯾرة.
وﻗد أﺗﯾﺣت ﻟﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ،وﻗﯾل ﻟﻲ أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ طرح أﺳﺋﻠﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت .وأدرك أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﻟﻐﺎء
ﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋن طرﯾق إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .وأواﻓق طواﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾروس
 COVID-19ھذا.
*إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺈدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (Health Servicesﻋﻠﻰ
رﻗم 485-3387
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟواﻟد/اﻟوﺻﻲ أو اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﯾزﯾد ﻋﻣره ﻋن  18ﻋﺎﻣًﺎ:
ﺻﻠﺔ اﻟﻘراﺑﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻟب:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:
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