
 

 

  )Rapid antigen screening kits(حکومت اونٹاریو: ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹس 
 
 

میں محفوظ واپسی کو فروغ دینے کی کوشش میں،  )کالس روم( جماعتاسکول کی  موسم سرما کی چھٹی کے بعد 

اونٹاریو میں ایک ، جو کو بچی/ہر اس بچے  کو کارلٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ-حکومت اونٹاریو کی جانب سے، اوٹاوا

 rapid)گھر لے جانے والے ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹس  عوامی فنڈ سے چلنے والے اسکول میں جاتا/جاتی ہے،

antigen screening kits) ۔  ہے شیفراہم کرنے کے قابل ہونے پر خو 

 
کسی بھی ایسے بچے/بچی کے استعمال کے لیے ہیں  (rapid antigen screening kits)ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹس 

کریننگ کٹس نیشن کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ ریپڈ اینٹیجن اس جو پبلک فنڈڈ اسکول میں جاتا/جاتی ہے، چاہے ان کی ویکسی

جو شخصی طور پر )ان پرسن( سیکھنے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ آپشن ان  ےجائیں گ ئےان طلباء میں تقسیم ک

 سیکھ رہے ہیں۔  )ریموٹ طور تر( سے دور سے 2021جو ستمبر  نہیں ہوگاکے لیے دستیاب طلباء 

 

ہے۔ موسم سرما کے وقفے کے  رضاکارانہبراہ کرم نوٹ کریں، اس ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ میں آپ کے بچے کی شرکت 

 ۔ یںری نہیں کہ طلباء اس میں شرکت کربعد کالس روم میں واپس آنے کے لیے ضرو

 

کے پھیالؤ 19-کووڈ فراہم کرنا (rapid antigen screening kits)اگرچہ طالب علموں کو ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹس 

کے خالف سب سے مؤثر  متبادل شکلوں ویکسینیشن وائرس اور اس کی مختلف کو منظم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، 

 کہ بچوں اور نوجوانوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ہیں انہیں ایک مضبوط سطح   بنانا اس بات کو یقینی  ،  تحفظ ہے

 ۔ دے  گا مدد   میں  رکھنے حد تک محفوظ  ممکن ہر   اور رکھنے  کھال  اور اسکولوں کو   گا فراہم کرے  تحفظ   کا

 
جو اس  ا  چاہیئےرکھن  اریج کلیدی حکمت عملیوں کو  ان یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم سب کو صحت عامہ کی

عالمات  کو قابو میں رکھنے میں کارگر ثابت ہوئی ہیں، بشمول بیمار ہونے کی صورت میں گھر میں رہنا،  عالمی وباء

 ے کی چیز  چہرے کو ڈھانپناور ضرورت کے مطابق  دھونا  بار بار  ہاتھ   اپنے ہونے کی صورت میں ٹیسٹ کروانا، 

  .۔پہننا)ماسک(
 

 ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹ استعمال کرنے سے پہلے براہ کرم نیچے دی گئی اہم معلومات کو پڑھیں۔ 

 

کا استعمال کب کریں )سردیوں کے وقفے  (Rapid Antigen Screening Kit)ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹ 

  تقسیم  کاری کی گئی(:سے پہلے 
استعمال کرنے کا  (rapid antigen screening kits)ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹس ان طلباء کے لیے جو  ●

ریپڈ اینٹیجن دن بعد  4سے 3انتخاب کرتے ہیں، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ طلباء چھٹی کے وقفے میں ہر 

دسمبر سے شروع ہونے والے ہر پیر اور جمعرات کو، جب تک کہ پانچوں   23  ، یںٹیسٹ کر اسکریننگ 

 ۔ٹیسٹ استعمال نہ کر لیے جائیں
 ہو غیر عالمتیکوئی بچہ کہ  جبچاہیئے نےجا ئےاینٹیجن اسکریننگ کٹس صرف اس وقت استعمال ک ریپڈ   ●

کسی تصدیق شدہ کیس کا سامنا نہ  کی  19-کووڈ اسے  اور  ہو نہ   عالمت  کی کوئی 19-کووڈ )یعنی اس میں

 ہو(۔ ہوا 
اسے   ،ہے رابطے کے طور پر ہوئی  جس کی شناخت کسی کیس کے قریبی  یا   مبتال کسی کو  عالمات میں  ●

کو پی سی آر ٹیسٹ  ساینٹیجن اسکریننگ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ریپڈ  (PCR test)  پی سی آر ٹیسٹ بھی  پھر

(PCR test) ای ،کے متبادل کے طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جن کی عالمات ہیں 

 کے قریبی رابطے میں ہیں۔ متاثر افرادان لوگوں کے لیے جو 
 

 :کا استعمال (Take-Home Rapid Antigen Screening Kit)  ٹیک ہوم ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کٹ

 ) anteriorبنگؤاس یزلاینٹریئر ن کو  )TM  )TMBTNX Rapid Responseریپڈ رسپانس   بی این ٹی ایکس ●
nasal swabbing)   ڈیپ نیزل   )پیکیج کے اندراج کے مطابق، جیسا کہ ہیلتھ کینیڈا نے منظور کیا ہے( یا

)جیسا کہ اس دستاویز میں پبلک ہیلتھ اونٹاریو کی طرف سے تجویز  (deep nasal swabbing)سؤابننگ 



 

 

کرتے ہوئے انجام کے مقابلے میں زیادہ حساسیت کے پیش نظر( کا استعمال بنگ ؤاس یزلاینٹریئر ن  کیا گیا ہے،

کا استعمال کرتے ہوئے دونوں قسم کے  سؤاب   (NP) این پی  دیا جا سکتا ہے۔ . کٹ کے ساتھ فراہم کردہ

 نمونے جمع کیے جا سکتے ہیں۔
 براہ کرم اس خط کے ساتھ فراہم کردہ ہدایات پر عمل کریں۔  ●
والدین یا  ،)یعنی چھوٹے بچے(حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے   اسکریننگجن بچوں کو یہ   اہم نوٹ:  ●

 ر سکتے ہیں کفراہم انہیں یہ  ت  سرپرس
  

  :آپ کے ٹیسٹ کے بعد کیا کرنا ہے
منٹ کے اندر ٹیسٹ کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر اب تک کیے گئے ٹیسٹ کے نتائج منفی ہیں، تو  15  آپ کو ●

اسے تب بھی  ہے آتا   ٹیسٹ منفی کا  اگر آپ کے بچے  آپ کا بچہ معمول کے مطابق اسکول جا سکتا ہے۔ 

برقرار  دوری  کہ جمع ہونے، پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیے، جیسے   صحت عامہ کی تمام متعلقہ رہنمائیوں

 اور ماسک لگانے سے متعلق رہنمائی۔ رکھنے 
مثبت سمجھا  طور پر کا مثبت نتیجہ ابتدائی (rapid antigen screening kits) اینٹیجن اسکریننگ کٹس  ریپڈ  ●

پی سی آر  بچہ جلد از جلد تصدیقی  واال  ٹیسٹ پر مثبت نتیجہ حاصل کرنے اینٹیجن اسکریننگ  ریپڈ  جاتا ہے۔ 

فارمیسی سے   یا مقامی ٹیسٹنگ سائٹ  گھنٹوں کے اندر( کسی 48)مثالی طور پر   )PCR test(  ٹیسٹ

  ہ  معلوم  ہونے  نتیج اک (PCR test) ٹیسٹ  پی سی آر تصدیقی اس  اور  جاتی ہو  کی ٹیسٹنگ  جہاں  کروائیں

 رکھیں۔ ) آسولیٹڈ(  علیحدہ  کو تک خود 
 

 

 اضافی وسائل
 BTNX Rapid Response COVID-19) اینٹیجن ٹیسٹ   ریپڈ  19-کووڈ ریپڈ رسپانس   بی این ٹی ایکس گھر پر

)Rapid Antigen Test  فرانسیسی زبان      انگریزی زبان  کریں کیسے ٹیسٹ   خود   اپنا  کے ساتھ) PDF(  

 
) Videos: Rapid antigen testing for   ٹیسٹنگ  اینٹیجن   ریپڈ  والے طلباء کے لیے  عالمات  ویڈیوز: غیر

)asymptomatic students متعدد زبانوں میں دستیاب() 

 
  
  

 

https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%203%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-EN.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%204%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-FR.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%204%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-FR.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmz9ERQlsZvswUiYSJVOLRIOwRUWBL_W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmz9ERQlsZvswUiYSJVOLRIOwRUWBL_W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmz9ERQlsZvswUiYSJVOLRIOwRUWBL_W

