
 

 

የDCPS፣ የCOVID-19 ምርመራ (Testing) መረጃዎች፤ ለወላጆች 

በDCPS ትምህርት ቤቶች ውስጥ፣ ለተማሪዎች ሁለት የምርመራ አማራጮችን የሚዘረዝረውን፤ የዲሲ ጤና (DC Health) 
የተማሪ የምርመራ (Testing) መመሪያን DCPS፤ ይከተላል። ሕጋዊ የሆነ የስምምነት ቅጽ በፋይላችው ውስጥ ለሚገኝ 

ተማሪዎች፣ የትምህርት ቤቱ ነርስ - ለሁለቱም ምልክት ላላቸው (symptomatic) እና ምልክት ለማያሳዩ (asymptomatic) 
ተማሪዎች፣ የCOVID-19 ምርመራን ይሰጣሉ። ትምህርት ቤቶች፤ በትምህርት ቤት ውስጥ እያሉ COVID-19 ምልክቶችን 
የማሳየት ሁኔታ ታይቶባቸዋል የሚላቸውን ተማሪዎች እየለየ፣ ፈጣን (rapid) የ‘polymerase chain reaction (PCR)’ 
የCOVID-19 ምርመራን ሊያደርግ ይችላል፤ እና ምልክት የማያሳዩ (asymptomatic) ተማሪዎች በመመርመር፤ ወላጆች እና 
ተማሪዎች በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር በሚካሄድ ጊዜ ደህንነታቸው እንደተጠበቀ እንዲቆይ ለመርዳት፣ መደበኛ 

የሆነ የPCR ምርመራ ያደርጋል። 

 

ምልክት የሚያሳዩ (Symptomatic) የምርመራ 
ሂደቶች 

 ምልክት የማያሳዩ (Asymptomatic) የምርመራ 
ሂደቶች 

በትምህርት ቤት ውስጥ እያሉ የCOVID-19 ምልክቶችን 
የሚያሳዩ ሁሉም ተማሪዎች፣ በትምህርት ቤቱ ነርስ 
በግቢው ውስጥ ይመረመራሉ። ተማሪው የኮቪድ ምርመራ 
(COVID test) እንደሚያስፈልገው ነርሱ ከወሰኑ፤ እና፣ 
ተማሪዎቹ ቀኑ ያላለፈበት (valid)፣ ምልክት የማሳየት 
የCOVID-19 የስምምነት መስጫ (consent) በፋይሉ 
ውስጥ ካለው፤ የትምህርት ቤቱ ነርስ ወዲያውኑ፣ 
የCOVID-19 ፈጣን ምርመራን (እና በአንዳንድ ባልተረጋገጠ 
ሁኔታ የPCR ምርመራ)፣ ምልክቶች ለታዩበት ተማሪ 
ያደርጉለታል። ይህ አገልግሎት በየቀኑ የሚገኝ ይሆናል። 

 

መቼ ነው 
ተማሪዎች 
ለCOVID-19 
ምርመራ 

የሚያደርጉት? 

የዲሲ ጤና (DC Health)፣ መደበኛ የሆነ የCOVID-19 
ምርመራን፣ ምልክት ለማያሳዩ ተማሪዎች 
(asymptomatic students) በትምህርት ቤቱ ነርስ 
አማካኝነት ይሰጣል። በየሣምንቱ፣ የትምህርት ቤቱ 
ነርስ፣ በአካል ተገኝቶ (in-person) ከመማሩት ውስጥ - 
ከአጠቃላይ ተማሪዎች ቁጥር 10% ናሙናዎች፣ 
በዘፈቀደ (random) መርጠው ይመረምራሉ። 

ወላጆች/አሳዳጊዎች፤ ምልክት ለሚያሳዩ ተማሪዎች - ፈጣን 
(rapid) ወይም የPCR COVID-19 ምርመራ ከመሰጠቡ 
በፊት፤ የትምህርት ቤት የCOVID-19 ለምርመራ 
ስምምነት መስጫ ቅጽ (Testing Consent Form)ን፣ 
ማስገባት አለባቸው። የስምምነት መስጫ (Consent) 
የሚሰጠው አንድ ጊዜ ብቻ ሲሆን፣ ለቀሪው የትምህርት 
ዓመት ሕጋዊ ሆኖ ያገለግላል። 

ልጄ ምርመራ 
(test) 

እንዲደረግለት፣ 
መቼ ነው 
ስምምነት 
መስጫውን 
(consent) 

ማቅረብ ያለብኝ? 

ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ ምልክት የማያሳዩ 
(asymptomatic) ተማሪዎች ምርመራ 
ከማድረጋቸው በፊት፣ የAsymptomatic Persons 
School COVID-19  Testing Consent Formን 
ማስገባት አለባቸው። ይህ የስምምነት መስጫ 
(Consent) ቅጽ፣ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ለ90 
ቀናት ህጋዊ ይሆናል። 

 

ተማሪዎ አስፈላጊ የሆነውን ራስን የማግለል የጊዜ ገደብን 
በመኖሪያ ቤት ውስጥ ማጠናቀቅ እና በርቀት (virtual) 
መማር አማካኝነት በየክፍሎቻቸው መሳተፍን መቀጠል 
ያስፈልጋቸዋል። ከጤና እንክብካቤ-ሰጪ ወይም ንክኪን 
ከሚከታተል አካል (contact tracing force)፤ ከሕመማቸው 
በኋላ፣ ተማሪዎ በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር ውስጥ 
መመለስ እንደሚችሉ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ 
የሚያረጋግጥ ሰነድ እንዲቀርብለት፣ DCPS ይጠይቃል። 

የልጄ 
የምርመራው 
ውጤት፣ ቫይረሱ 
እንዳለበት 

(positive) ከሆነ፣ 
ምን ይደረጋል? 

የተማሪው የምርመራ ውጤት ቫይረሱ እንዳለ 
የሚያሳይ (positive) ከሆነ፣ ነርሱ፣ በስልክ ወይም 
በኢሜል አማካኝነት ወላጆችን ያነጋግራል። ሌሎች 
ውጤቶች በሙሉ፣ በኢሜል አማካኝነት ይሰጣሉ። 
ተማሪዎ አስፈላጊ የሆነውን ራስን የማግለል የጊዜ 
ገደብን በመኖሪያ ቤት ውስጥ ማጠናቀቅ ያስፈልገዋል። 
ከጤና እንክብካቤ-ሰጪ ወይም ንክኪን ከሚከታተል 
አካል (contact tracing force)፤ ከሕመማቸው በኋላ፣ 
ተማሪው በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር ውስጥ 
መመለስ እንደሚችሉ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ 
የሚያረጋግጥ ሰነድ እንዲቀርብለት፣ DCPS ይጠይቃል። 



ፈጣን (rapid) የCOVID-19 የምርመራ ውጤቶቹ ምንም 
ቫይረስ እንደሌለ (negative እንደሆነ) ካሳየ፣ ይህንን 
ውጤቱን በይበልጥ ለማረጋገጥ፣ የPCR ምርመራን 
ወዲያውኑ እንዲከናወን ይደረጋል። ተማሪዎ፣ የPCR 
ውጤቶቹን እስከሚያገኝ ድረስ፣ በመኖሪያ ቤት ውስጥ 
መቆየት ያስፈልጋቸዋል። 

 

የPCR  የምርመራ ውጤቶች ቫይረሱ እንደሌለ (negative) 
ከሆነ፣ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ሊመለስ ይችላል። 
የPCR የምርመራ ውጤቶች ቫይረሱ እንዳለ (positive) 
መሆኑን ካሳየ፣ ተማሪው አስፈላጊ የሆነውን በመኖሪያ ቤት 
ራስን የማግለል ጊዜውን ማጠናቀቅ ይኖርበታል። የPCR 
የምርመራ ውጤቶቹ የማገልጥ (inconclusive) ሆኖ 
ከተገኘ፣ ተማሪው በጤና እንክብካቤ ሰጪው እንደገና 
ምርመራ ማድረግ አለበት። 

የልጄ 
የምርመራው 
ውጤት፣ ቫይረሱ 
እንደሌለበት 
(negative) 
ከሆነ፣ ወይም 
የማይገልጥ 

(inconclusive) 
ከሆነ፤ ምን 
ይደረጋል? 

የምርመራ ውጤቱ ቫይረሱ እንደሌለ (negative) 
ከሆነ፣ ተማሪው ትምህርት ቤት መማሩን መቀጠል 
ይችላል። 

የምርመራ ውጤቱ የማይገልጥ (inconclusive) 
ወይም ያልተወሰነ ሆኖ ከተገኘ፣ ተማሪው በመኖሪያ 
ቤቱ ውስጥ መቆየት እና እንደገና መመርመር አለበት። 
ቫይረሱ እንደሌለ (negative) የውጤት ማረጋገጫ 
እስከሚገኝ ድረስ፣ ተማሪዎች በመኖሪያ ቤት ውስጥ 
መቆየት አለባቸው። 

 

ስለትምህርት ቤታችሁ የCOVID-19 ምላሽ አሰጣጥ ጥረቶች፣ ወይም ስለCOVID-19 ምርመራ፤ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ - እባካችሁን 
https://dcpsreopenstrong.com/  ይጎብኙ ወይም የትምህርት ቤት አስተዳደርን እና/ወይም ሬጅስትራር ቢሮን አነጋግሩ። 
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