کلینک واکسین :صفحه قرار مالقات
قرار مالقات بگیرید (هر روز از ساعت  ۲الی ۹شام باز است:).

لینک های ثبت نام قرار مالقات فقط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی قابل دسترس است .برای دریافت کمک به زبان
مورد نظر یا ثبت نام بخاطر قرار مالقات به شماره  ۱-۸۰۰-۵۲۵-۰۱۲۷تماس گرفته و سپس عالمه  #را فشار دهید.
زمانیکه سیستم پاسخ میدهد ،زبان مورد نظر تانرا به انگلیسی بگویید .زمان انتظار ممکن طوالنی باشد.
فدرال وی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

روز دو شنبه ۲۰ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز سه شنبه ۲۱ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز چهارشنبه ۲۲ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز پنجشنبه ۲۳ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز یک شنبه ۲۶ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز دو شنبه ۲۷ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز سه شنبه ۲۸ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز چهار شنبه ۲۹ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز پنجشنبه ۳۰ ،دسمبر :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز یکشنبه ۲ ،جنوری :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)
روز دو شنبه ۳ ،جنوری :راجستر (انگلیسی) /راجستر (اسپانیایی)

ابورن
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

روز چهارشبنه  ۵جنوری
روز پنجشنبه  ۶جنوری
روز جمعه  ۷جنوری
روز شنبه  ۸جنوری
روز یک شنبه  ۹جنوری
روز دو شنبه  ۱۰جنوری
روز سه شنبه  ۱۱جنوری
روز چهارشنبه  ۱۲جنوری
روز پنجشبنه  ۱۳جنوری
روز جمعه  ۱۴جنوری
روز شنبه  ۱۵جنوری
روز یک شنبه  ۱۶جنوری
روز سه شنبه  ۱۸جنوری
روز چهارشنبه  ۱۹جنوری
روز پنجشنبه  ۲۰جنوری

نوعیت واکسین های  COVID-19اماده شده:
•
•
•
•

دوز اول یا دوم
واکسین  COVID-19کودکان ( سن  ۵سالگی و باالتر از آن)
دوز های تقویتی
واکسین های فایزر ،مدرنا و جانسن اند جانسن قابل دسترس میباشند.

هر فرد ( به شمول کودکان) که اولین و یا دومین دوز واکسین را در یکی از این کلینیک ها دریافت کند ،یک کارت تحفه به
ارزش ۵۰دالر را نیز دریافت خواهند کرد .تمام اعضای خانواده را بیاورید!
موقعیت های کلینک:
از تاریخ  ۲۰دسامبر الی ۳جنوری  ۲۰۲۲در مرکز رویداد ها و هنرهای نمایشی در شهر فدرال وی
31510Pete von Reichbauer Way S, Federal Way
محوطه پارکینگ موتر ها رایگان است و از مسیر دخولی اصلی وارد شوید.
این مرکز از تاریخ  ۰۴جنوری الی  ۲۱جنوری در مرکز ابورن  Auburn GSA, 2701 C street SW, Auburnباز خواهد بود.
در این محل تطبیق واکسین برای افراد در داخل وسایط نقلیه انجام می شود ،موقع رسیدن به نشانه های ترافیکی توجه کنید و نیاز
نیست از موتر پیاده شوید.

معلومات اضافی:
•

•
•
•

واکسین ها و دوزهای تقویتی آن بدون در نظر داشت وضعیت بیمه صحی یا مهاجرتی ،همیشه بصورت رایگان
می باشند .زمانیکه برای دریافت واکسین می آیید ،کارت هویت شما پرسیده خواهد شد ،اما اگر کارت هویت
ندارید و یا نمی خواهید نشان دهید ،نیز اجازه ورود خواهید داشت.
مترجمین زبان در محل قابل دسترس هستند.
این محل مجهز با سهولت ها برای افراد دارای معلولیت میباشد و مترجمین زبان اشاره و لسانی نیز موجود است.
بخاطر درخواست کمک برای افراد دارای معلولیت ،لطفا با شماره (رله واشنگتن)  ۷۱۱تماس بگیرید یا به ایمیل
ذیل  civil.rights@doh.wa.govپیام بفرستید.

•

سواالت؟ به کمک نیاز دارید؟
اگر سوالی دارید ،یا برای گرفتن قرار مالقات به کمک نیاز دارید ،می توانید با مرکز ارتباطی  COVID-19وزارت
صحت ایالت واشنگتن تماس بگیرید۱-۸۰۰-۵۲۵-۰۱۲۷ :

