
 

  

 

   PowerSchool( باورسكوا 
  1 صفحة •   19- تقديم خيارات اختبار كوفيدالمساعدة في إتمام 

19-تقديم نموذج خيار اختبار كوفيد  

والخبراء العلميين من أجل   ،والمهنيين الطبيين ، العمل مع سلطات الصحة العامةمنطقة المدارس الموحدة لمقاطعة سان دييجو تواصل 
لهذا السبب،  كوفيد. حد أفضل الطرق لمنع انتشار بانتظام هو أ  19-اختبار كوفيد. 19- كوفيدإعادة فتح آمنة ومسؤولة في ضوء جائحة 

 تقدم منطقتنا اختباًرا مجانيًا للطالب في مواقع المدارس. 

لطالبهم )طالبهم(، سواء اختاروا التسجيل في االختبار أم ال. يتطلب   19-كوفيد يُطلب من جميع العائالت تقديم نموذج خيار اختبار

 ملء نماذج موافقة إضافية.  19- كوفيداالشتراك في اختبار 

- كوفيدلتقديم خيار اختبار ( ألولياء األمور/الطالب PowerSchoolباورسكول )يمكن ألولياء األمور/األوصياء والطالب استخدام بوابة 

 فقة. واستمارات الموا  19

الخطوات  باع هذه ( ألولياء األمور/الطالب وإت PowerSchoolباورسكول )بوابة  زيارةالرجاء  ،19- كوفيد إلرسال نموذج خيار اختبار 

 أدناه.

 https://powerschool.sandi.net: (parent portal account)  سجل الدخول في حسابك على بوابة ولي األمر .1

 إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك استخدام حساب الطالب أو االتصال بمدرسته. 

 ( في قائمة التصفح جهة اليسار. Formsاضغط على نماذج ) .2

 

 (. School COVID-19 Testing Optionفي المدرسة )   19-من قائمة النماذج، اختر خيار اختبار كوفيد  .3

 

 

 

 

 

https://powerschool.sandi.net/


 

  

 

   PowerSchool( باورسكوا 
  2 صفحة •   19- تقديم خيارات اختبار كوفيدالمساعدة في إتمام 

 . 2حدد اختيارك لالختبار، واجب عن السؤال االختياري رقم   .4

 

 . ( Relationships to student)  تم إكمال هذا النموذج في بوابة الطالب، فأنت مطالب بتحديد العالقة بالطالبإذا  ملحوظة:

 

 لإلقرار بأنك قرأت وفهمت المعلومات الواردة في هذه الصفحة. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة، وأدخل اسمك  .5

 (.  Submitاضغط إرسال ) .6

 



 

  

 

   PowerSchool( باورسكوا 
  3 صفحة •   19- تقديم خيارات اختبار كوفيدالمساعدة في إتمام 

 . التعليمية تشير رسالة النجاح إلى أن خيارك قد تم تقديمه إلى المنطقة 

"، ستتم إعادة  OK" الضغط على موافق ، فبمجرد التعليميةالخاص بالمنطقة  19-كوفيد  إذا اخترت التسجيل في برنامج اختبار

يمكن أيًضا الوصول إلى هذا  إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا. من  19-كوفيدتوجيهك تلقائيًا إلى نموذج الموافقة على اختبار 

 (. Formsمن قائمة التصفح جهة اليسار تحت نماذج )النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CDPH)  إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من  19- ( إلكمال نموذج الموافقة على اختبار كوفيدLinkاضغط على الرابط ) .7
COVID-19 Testing Consent Form)  . 

 



 

  

 

   PowerSchool( باورسكوا 
  4 صفحة •   19- تقديم خيارات اختبار كوفيدالمساعدة في إتمام 

 (. Submitالموافقة. اضغط على إرسال ) نموذج ( وادخل اسمك لتوضح أنك أكملت Formsعد إلى صفحة النماذج ) .8

 
إدارة الصحة العامة في  من  19- اختبار كوفيدالتعليمية بإكمالك لنموذج الموافقة على ه قد تم إخبار المنطقة تشير رسالة النجاح إلى أن 

 . كاليفورنيا

تم إعادة  ي "، سOK"لى موافق أن تضغط عمجرد ، ب جامعة كاليفورنيا في سان دييجوبالنسبة الختبار طالب المرحلة الثانوية مع  

يمكن أيًضا الوصول إلى هذا  . جامعة كاليفورنيا في سان دييجومن   19-كوفيدوافقة على اختبار توجيهك تلقائيًا إلى نموذج الم

 (. Formsمن قائمة التصفح جهة اليسار تحت نماذج )النموذج 

 UCSD)جامعة كاليفورنيا في سان دييجو من  19- اختبار كوفيدنموذج الموافقة على ( إلكمال  Linkاضغط على الرابط ) .9
COVID-19 Testing Consent Form  )  .وتحديد موعد 
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  5 صفحة •   19- تقديم خيارات اختبار كوفيدالمساعدة في إتمام 

 (. Submitالموافقة. اضغط على إرسال ) نموذج ( وادخل اسمك لتوضح أنك أكملت Formsعد إلى صفحة النماذج ) .10

 

كاليفورنيا في  جامعة من  19- اختبار كوفيده قد تم إخبار المنطقة التعليمية بإكمالك لنموذج الموافقة على تشير رسالة النجاح إلى أن 

 .  سان دييجو

 


