
أصبح أي شخص یبلغ من العمر 16 عاًما أو أكبر مؤھالً اآلن.  أھلیة:سوف تحتاج إلى ارتدائھا في العیادة للحفاظ  الكمامة:
یجب على الوالد/ولي األمر  إبداء موافقتھ أثناء التسجیل للقصر. 

یُفضل أن یرافق الوالد/ولي األمر القاصر إلى موقع التطعیم. 
نحن نتفھم تعذّر القیام بھذا األمر دائًما. في ھذه الحاالت، 

  یمكن للوالدین / أولیاء األمور تقدیم تفویض كتابي أو شفھي بالفیدیو.

– إن جرعة فیروس كورونا المستجد  (لیست مطلوبة) بطاقة التأمین
(كوفید-19) مجانیة للجمیع في والیة إندیانا. لست بحاجة إلى تأمین 

للحصول على اللقاح. ومع ذلك، یمكن لمقدمي الخدمة دفع رسوم التأمین، 
لذا أحِضر بطاقة التأمین الخاصة بك إذا كان لدیك واحدة.

سنحتاج إلى تأكید تاریخ میالدك، لكنك لست بحاجة تاریخ المیالد:

ما المعلومات التي نجمعھا وكیف یتم استخدامھا؟
عند التسجیل للحصول على موعد لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) الخاص بك عن طریق التسجیل عبر اإلنترنت على                            أو عن طریق االتصال بالرقم 211، 

سنطلب منك االسم األول واألخیر وتاریخ المیالد والنوع، وإذا كنت ترید أن یتم التواصل معك عن طریق الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني. المترجمون متوفرون.
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یتم وضع معلوماتك الشخصیة وسجل التطعیم في قاعدة بیانات على اإلنترنت حتى تتمكن وزارة الصحة في إندیانا من التحقق من الشخص الذي حصل على جرعة فیروس كورونا المستجد 
(كوفید-19). یجب مشاركة ھذه المعلومات مع مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (CDC) حتى یتمكن مركز مكافحة األمراض من التحقق من كیفیة استخدام الدول للقاح المجاني 

ویمكنھ مراقبة أي ردود أفال غیر متوقعة للقاح.

لن یُطلب منك وضع الھجرة الخاص بك أو أي معلومات حساسة أخرى، مثل رقم الضمان االجتماعي أو بطاقة االئتمان الخاصة بك، أثناء الحصول على جرعة فیروس كورونا المستجد 
(كوفید-19) الخاصة بك. یتم تشجیع كل شخص یعیش في الوالیات المتحدة على تلقي التطعیم عندما یكون مؤھالً. الحصول على الجرعة لن یؤثر على أھلیة جنسیتك أو البطاقة الخضراء،

 أو یؤثر على وض الھجرة الخاصة بك ألن اللقاح ھو عالج طبي یمكن أن یساعد في منع المرض.

لن یتم تطعیم كل األشخاص على الفور، لذا من المھم االستمرار في حمایة نفسك واآلخرین عن طریق ارتداء الكمامات وممارسة قواعد التباعد االجتماعي  •

ھي الطریقة التي نتبعھا إلبطاء انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید-19).

من الجرعة األولى في نفس العیادة. یجب أن یتلقى أي شخص یقل عمره عن ۱۸ عاًما لقاح فایزر.

وغسل الیدین والبقاء في المنزل إذا كنت مریًضا.

االسم األول واالسم األخیر 

 ما الذي یجب أن أعرفھ عن لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)؟

تاریخ المیالد

المعلومات التي سنطلبھا:

النوع

رقم الھاتف

 إثبات العمر أو العمل المؤھل

عنوان البرید اإللكتروني (اختیاري)

بطاقة تأمین (غیر مطلوبة)

كیف یمكنك االستعداد:
ما الذي علیك إحضاره عندما تحصل على لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) الخاص بك

• تعد اللقاحات من أكثر الوسائل فعالیة لحمایة صحتك والوقایة من األمراض. إن الحصول على اللقاح، إلى جانب ارتداء كمامة، وغسل یدیك، واتباع قواعد التباعد االجتماعي، 

• اللقاحان المعتمدان فعاالن بنسبة 94% على األقل في الوقایة من اإلصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) وتقلیل فرصة اإلصابة بأمراض خطیرة.

• قد تحتاج إلى الحصول على جرعتین في أوقات مختلفة للحمایة الكاملة من فیروس كورونا المستجد (كوفید-19). إذا كنت تحتاجھا، فستحصل على الجرعة الثانیة بعد ثالثة إلى أربعة أسابیع 

• قد یتسبب الحصول على اللقاح في آثار جانبیة خفیفة لدى بعض األشخاص مثل آالم العضالت أو اإلرھاق أو الحمى الخفیفة. ھذا أمٌر شائع ویجب أن یزول خالل 1-3 أیام.

• بعد الحصول على اللقاح، ال یزال یتعین علیك ارتداء كمامة وممارسة اتباع التباعد االجتماعي. حتى لو لم تمرض، فال یزال بإمكانك نقل الفیروس لآلخرین.

2/12/21

رقم الضمان االجتماعي

وضع الھجرة

رقم بطاقة االئتمان/الخصم المباشر

المعلومات التي لن نطلبھا:

إثبات الدخل

مكان المیالد

إلى تقدیم بطاقة ھویة مزّودة بصورة للتحقق. ال یزال بإمكانك الحصول 
على جرعة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) حتى إذا لم یكن لدیك بطاقة 

ھویة. 

على سالمتك أنت والشخص الذي یمنحك الجرعة.
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