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 19-كوفيد  

 

  19-كوفيد معلومات صحيفة
 التطعيم  لمواعيد المقبولة الهوية  إثبات نماذج

 
 . مقبول هوية إثبات نموذج معك  إحضار من  تأكد ،الفحص أو التطعيم لموعد  تستعدو أوهايو  والية  في  19-كوفيد لقاح  لتلقي مستحقًا كنت إذا

 
  إثبات وثيقة بأن علًما. اإلقامة أو  المواطنة حالة   إثبات وثائق  قديمت  يلزمك وال . وعمرك  واسمك  هويتك من للتحقق هوية  إثبات وثيقة  إلى اللقاح  موفر  فسيحتاج

 . أخرى  والية  أو بلد من صدورها أو  سريانها انتهاء حال   في  حتى  مقبولة تظل الهوية

  فلن  ،(الصحية الرعاية  قطاع  في  موظف  أو  12 الصف وحتى األطفال رياض من  المدارس في موظف : مثال) وظيفتك على بناءً  اللقاح  لتلقي مستحقًا كنت إذا
 . األهلية لتقييم والمتابعة  للفحص بهم خاصة  معينة إجراءات اللقاحات موفرو  يضع قد  ولكن  األهلية؛  إلثبات أخرى وثائق  أية  أوهايو والية تشترط

  
: المقبولة  الهوية إثبات بوثائق بيان يلي وفيما . الزيارة في  إليها ستحتاج  التي الوثائق  من للتأكد اللقاح  موفر  إلى بالرجوع ننصحك  التطعيم، موعد  قبل

o صدورها  مكان أو ريانهاس انتهاء تاريخ عن  النظر بغض صورتك، تحمل  هوية تحقيق وثيقة أية  أو  قيادة  رخصة . 

o المتقاعدين/الحاليين للعسكريين الهوية إثبات وثيقة . 

o (. التطعيمات سجالت  ذلك  في  بما) المعالج الطبيب بيان 

o  .سجالت التعداد 

o .سجالت التبني 

o  .شهادة التجنس 

o معتمدة نسخة أو  األصلي الميالد، سجل: الميالد شهادة . 

o القنصلي  التسجيل أو  القنصلية  الهوية إثبات وثيقة  . 

o  السفر  جواز   بطاقة أو  السفر  جواز  . 

o  .شهادة المواطنة 

o  .بطاقة اإلقامة الدائمة 

o  المواطنة /التجنس تغيير وثيقة  طلب . 

o الخارجية وزارة   من الصادرة الوثائق . 
 ( DD-214سكرية )سجالت الخدمة الع  ▪
 ( FS-545) األمريكي للمواطن بالخارج ميالد شهادة ▪
 ( DS-1350) األمريكي للمواطن بالخارج الميالد تقرير شهادة ▪
 ( FS-240) األمريكي للمواطن  بالخارج الميالد عن قنصلي تقرير ▪
 (I-766/EAD) مستند التصريح بالتوظيف ▪
 ( I-797F) خطاب النقل  ▪
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 .  ASK-ODH (1-833-427-5634)-4-833-1  على اتصل ،19-كوفيد بشأن استفساراتك على  لإلجابة

 
  متوفرة المساعدة  بأن  العلم  فيُرجى كورونا، فيروس  جائحة  بشأن  القلق أحبائك  من أيًا  أو  أنت ساورك   فإذا. الجسدية كصحتك تماًما  مهمة النفسية صحتك

 . 9616-720-800-1  على   19-كوفيد  رعاية  خط  على اتصل . األسبوع  وطوال   الساعة، مدار على 
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https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
http://coronavirus.ohio.gov/

