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Lateral Flow Testing – Consent Form in Persian 
 

)لاس 16 ریز( نایوجشناد همھ یارب - تیاضر  
مرف  NHS Test شیامزآ یارب یبایدر یبایدر و  COVID-19 

تسا هدش یحارط نازومآ شناد نیبقارم و نیدلاو هدافتسا یارب کرتشم تیاضر مرف نیا  

 دیاب هک دراد دوجو الاب یلاتیجید مرف نتم اجنیا رد - دلیفنا ناتسرھش نازومآ شناد یارب
دوش لیمکت بقارم ای نیدلاو طسوت : 

 هدش هئارا تاعالطا ، هدش هئارا تاعالطا ساسا رب هک متشاد ار تصرف نیا نم .1
مھد ، س رارق  یسررب  دروم  نومزآ  دروم  رد  ار  دلیفنا  ناتسرھش  طسوت   ask یتالا
زا  مھدب ) یشخب  تیاضر  خساپ  اھنآ  هب  منک و  حرطم  ار 

قیرط  ecsgeneral@enfieldcs.enfield.sch.uk ) 

 شیامزآ نیا رد تکرش زا مرتخد و ما هدرک تبحص مرتخد اب تست دروم رد نم .2
 نیا هب روبجم رگید ، درادن تکرش هب یلیامت وا شیامزآ زور رد رگا .تسا لاحشوخ

تفرگ سپ ناحتما زا لبق نامز رھ رد ار تیاضر ناوت یم و تسین راک . 

 ولگ و ینیب باوس یبناج نایرج شیامزآ یارب مرتخد هک منک یم تقفاوم نم .3
دشاب هتشاد . 

رظن زا منارتخد (یاھ) هنومن هک منک یم تقفاوم نم .4  COVID-19 دوش شیامزآ . 

 ، دشاب یفنم یبناج نایرج شیامزآ رد مرتخد جیاتن رگا هک مناد یم نم .5
 تبثم کیدزن سامت هک یدراوم رد رگم دریگ یمن سامت نم اب دلیفنا ناتسرھش

دشاب . 

 وا ، دشاب تبثم یبناج نایرج شیامزآ زا مرتخد شیامزآ جیاتن رگا هک مقفاوم نم .6
 یاھ هیصوت زا سپ هک منک یم کرد نم و ددرگرب هناخ هب تقو عرسا رد دیاب

تسا دوخ زا ندش ادج هب مزلم مرتخد ، یمومع تشادھب . 

اضما .دینک هقلح ار هن / هلب ، دیتسھ قفاوم الاب دراوم همھ اب رگا  
________________________________ 

 
 
  
 


