
 

   / الطالبة طالبال أمر ولي  تعهد/إقرار 

 الذاتي في املنزل  (antigen)فحص املستضدات السريع على إجراء 
 

 ...............................................  رقم البطاقة الشخصية  ...............................................................................  / الطالبة  اسم الطالب

 ..............................................  الصف / الشعبة  ...............................................................................  املدرسة اسم 

 ..............................................  التاريخ  .......................................................... اليوم  وقت إجراء الفحص 

 نتيجة الفحص 

 

 

 

 

 

 

 

  سلبيةNegative   إيجابيةPositive 

 

عاله، و املذكورة بياناته أ  للطالبة/للطالبالذاتي في املنزل  (  antigen، بأنني قمت بإجراء فحص املستضدات السريع )أدناه  املوقعأتعهد أنا  

 ذلك 
ً
 . أتحمل مسؤولية صحة البيانات املذكورة  ينو بأن إلرشادات وزارة الصحة العامة،وفقا

  اسم ولي األمر
نوع العالقة  

 بالطالبة/الطالبب

 

 توقيع ولي األمر
 

 
 التاريخ 

 

 

 

 تعليمات نتائج الفحص 

 و تسليمها للمدرسة. مع إحضار ورقة اإلقرار يلتحق الطالب بالدوام املدرس ي سلبية  -

 إيجابية  -
لى املركز الصحي التابع له للتأكد من نتيجة الفحص و  إاصطحاب الطالب  األمر  يتوجب على ولي  و    عدم الحضور إلى املدرسة

 االلتزام بالتعليمات الصادرة له.

 بشريط الفحص النتيجة تفيد وجود عطل  -
لى املركز الصحي التابع له للتأكد من نتيجة الفحص و  إاصطحاب الطالب  األمر  يتوجب على ولي  و    عدم الحضور إلى املدرسة

 االلتزام بالتعليمات الصادرة له.

 



  

                                                                                      Parent/ Guardian Declaration Form 

Student Name …………………………………. QID …………………………………. 

School Name …………………………………. Class/ Division ……………… /………………… 

Examination time Day …………………………………. Date (day-month) ……/……/2022 

Test Result 
 

 

 

 

Negative Positive 
 

Acknowledgement: I hereby acknowledge that the information submitted in this declaration form are 

accurate and complete. The Rapid Antigen Test has been conducted as per the procedures and instructions of 

the Ministry of Public Health. 

 

Parent/ Guardian Name …………………………………. Relationship to student …………………………………. 

Date (day-month) ……/…… /2022 Parent/ Guardian Signature …………………………………. 
 

Important Notes about Test Results 

Negative The student shall attend school and MUST present the parent /guardian declaration form. 

 

Positive 

The student shall NOT attend school and must visit the nearest Health Center and follow 

the procedures of the Ministry of Public Health. 

Defective Result The student shall NOT attend school and must visit the nearest Health Center and follow 

the procedures of the Ministry of Public Health. 
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