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د   Isle of Wightاو د  Hampshireد 
 خولې د الړو د معایناتو پروګ

 

   پروګرام ته ښه راغالست 
په داسې حال کې چې د واکسین  په ښوونځي کې د ځوانانو شتون د هغوی د هوساینې او او تعلیم لپاره خورا ډېر مهم دي.

تطبیق بالغ عمر لرونکو وګړو ته ادامه لري، هر هغه کار خورا ډېر مهم ګنل کېږی چې وکوالی شو ځوانان په ښوونځیو کې 
د دې وېروس له خپریدو څخه وژغورو، ترڅو بېرته عادي ژوند ته را ستانه شو. له همدې کبله موږ په خوښۍ سره دې 

د ښوونځي یا کالج ښه راغالست وایو چې په تعلیمي چاپیلایر کې د خولې د الړو منظم معاینات تر سره  پروګرام ته د تاسو 
کوي. دا په دې معنی ده چې که چېرې مثبتې پېښې تر سترګو کېږي، ستاسې ځوانان به له الرښوونو څخه په پیروي د خپلو 

اغیزمن تصمیم په نیوولو کې کې مرسته وکړي. د خولې د ټولنو په غوره ساتنه کې برخه ولري او خپلو ښوونځیو ته به د 
سره چې  Testing (Lateral Flowمعاینه چې په دې پروګرام کې کارول کېږي، له عادي چټګ آزمایښت ) LAMPالړو د 

 ښایې تاسې هم اوریدلي وي، توپیر لري.
نمونې د اخستلو پروسه چې په عادي چټک آزمایښت د خولې د الړو دا آزمایښت یوه بې الس وهنې معاینه ده، نه له ځان نه د 

په دروازه کې کې کارول کېږي. په دې کې زده کوونکي په خپل کور کې د خپلې خولې د الړو نمونه په یوه قوطي کې اچوي او بیا یې د خپل ښوونځي یا کالج 
وانانو سره مو د هغوی د نمونو په برابرولو کې مرسته کړې وي، یو لړ درسونه اېږدي او وروسته د معایناتو لپاره البراتوار ته وړل کېږي. د دې لپاره چې له ځ

رام په اړه پوهاوی  او سرچینې ترتیب شوي دي چې ښوونځیو ته به ولېږل شي او هیله من یو تر څو د عامې روغتیا د پیغامونو او په ټوله کې د معایناتو د پروګ 
وانو ګډونوالو په هڅونه کې مرسته وکړي تر څو د ساینس او مسلک په مټ د خولې د الړو د معایناتو د پروګرام لوړ شي. موږ هیله لرو چې دا کار به زموږ د ځ

 پر جوړولو باندې ال وپوهیږي. ستاسې له مرستې څخه مننه او موږ به له تاسې سره ګډ کار کولو ته سترګې په الره یو!
 

   دا څرنګه کار ورکوي   
 
 

 
 

 
 

 
 

   تر دې دمه پایلې
معاینات اغیزمن دي او په  د دې لپاره چې ډاډ تر السه کړو او پوه شو چې دا ډول  

ښوونځیو کې ګټور تمامېږي، نو دا پروګرام د سوت امپټون په یو شمېر لومړنیو او  
په دې ځای کې د همدې پروګرام  منځنیو ښوونځیو او کالجونو کې وازمایل شوی دی.

کال له سپټمبر  2020څخه د تر السه شویو پایلو یو سمدستي انځور شته. شمېرې د 
 . ر پورې را ټولې شوي ديڅخه تر ډیسمب 

 د ښوونځي انځور 
تر ټولو ډېر مهم کسان چې باید په دې اړه ترې  

واورو هغه څوک دي چې له پخوا نه یې پکې برخه  
د ښوونځي سرمعلم،   Cantellد  –اخیستې ده 

Harry Kutty    په دې ویډو کې دلته د همدې
 پروګرام د تجربې په اړه خبرې کوي. 

د ښوونځي د زده   Cantellدا چې په دې پروګرام کې برخه اخیستل څرنګه و نو د   
 واورئ. دلتهکوونکو خبرې په دغه ویډیو کې 

 وروسته څه کېږي 
ګډونوال  اوس چې ستاسې ښوونځۍ ثبت شوه، نور نو زموږ کار دی. په دې معاینه کې  

ته  بیا یې ښوونځي  او  یوه قوطي کې واچوي  په  نمونه  باید د خپلې خولې د الړو 
راوړي تر څو معایناتو لپاره تسلیم شي. تاسې یوازې دومره وکړئ چې خپل ماشوم 
ته ور په یاد کړئ چې دا کار په خپلو مشخصو ورځو کې وکړي. تشویش مه کوئ، 

 موږ به هم تاسې دې کار ته متوجه کوو!
که چیرته تاسې د همدې پروګرام په اړه داسې کومې پوښتنې لرئ چې ال تر اوسه  
زیات  »ال  د  بیا  نو  شوي،  ځواب  وي  نه  کې  کڅوړه  کېدونکي  السه  تر  په  پورې 

 معلومات« الندې برخې ته ورشئ. 

 ال زیات معلومات  
د هغو معلوماتو سربېره چې تاسې به یې له خپل ښوونځي/کالج څخه تر السه کوئ،  

اړه ال زیات معلومات یو شمېر ځایونه هم شته چې تاسې کوالی شئ هلته د پروژې په  
 ومومئ، چې ځینې یې دا دي:

 ئ زموږ له وېب پاڼې څخه دلته لیدنه وکړ •

 د پروګرام د آزمایښت په اړه ال ډېر دلته ولولئ  •

 د خولې د الړو د معاینې د تر سره کولو په اړه انیمیشن ووینئ  •

 رپوټ دلته ووینئ BBCپه عمل کې د پروګرام په اړه د  •
 

ستاسې ښوونځی/کالج د معایناتو   

 لپاره نوم لیکنه کوي 

 

که چېرته مثبت وي، نو تاسې ته به د  

ساعتونو په موده کې تعقیبي زنګ   24

له معاینې   NHSووهل شي او پایله به د 

 او تشخیص ټیم سره شریکه کړل شي

 

زده کوونکو ته د همدې معایناتو د پوهاووي په اړه  

 ځانګړې درسونه ورکول کېږي 

 

نمونه البراتوار ته وړل کېږي او  

پایله یې د لیکلي پیغام له الرې د  

ساعتونو په موده کې لېږل   48-24

 کېږي

 

زده کوونکو ته د معایناتو کڅوړه  

ورکول کېږي تر څو له کور څخه د 

 خپلو الړو نمونه راوړي

نمونه ښوونځي/کالج ته راوړل کېږي  
غونډولو په سطل کې اچول  او د

 کېږي

 

 د ګډون کچه 

په ملي کچه، د سوبتیا کچه له 
 سلنې څخه ښکته وه 87%

په ټولو څلورو ښوونځیو کې د 
معایناتو په مهال د زده 

کوونکو د سوبتیا کچه له 
 څخه لوړه وه 94%

 2,043 
نمونه یې  1کم تر کمه 

 ورکړې وه

کسانو معایناتو دا وښودله چې دا معاینه هغه کسان چې دا وېروس نه  10,000د څه باندې 

لري، پایلې یې مثبتې نه ښیې. ناسمه منفي پایله )هغه منفي پایله چې یو کس پر دې 
 د معاینې له الرې ډېر کم پیښیږي. LAMPوېروس ککړ وي( د خولې د الړو د 

 مشخص سلنه

 معاینه عبارت ده له: RT-LAMPد همدې پروګرام شمېرې تاییدوي چې د 

2,284 
د ښوونځي کارکوونکو او  

زده کوونکو نوم لیکنه  
 کړې وه

ساعتونو په موده  12پایلې د 

 کې تر السه شوي وي

ساعتونو په موده  24پایلې د 

 کې تر السه شوي وي

https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/01/saliva-test-evaluation.page
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be

