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 صيل الحدث في لمحة سريعة تفا
 

. Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115في  Wolsteinز المكان: مرك
 مارس )مفتوح سبعة أيام في األسبوع لمدة ثمانية أسابيع( 17التواريخ: تبدأ 

 مساًء. 8حتى  –صباًحا.  8األوقات: 
 كيف تحدد موعد لك:

 

 قي اللقاحات تحديد موعدهم:يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين حاليًا لتل

 

 في حقل البحث. 44115؛ بإدخال الرمز البريدي gettheshot.coronavirus.ohio.gov عبر اإلنترنت •

 (1-833-427-5634أو ) ASK-ODH-4-833-1حجز المواعيد عبر الهاتف:  •

 سجيل بشكل شخصي.لية التاليون بزيارة مجتمعات معينة لتوفير عمسيقوم موظفو الوالية والموظفون الفيدر •

 

 اإلقامة، أو المواطنة حالة إثبات وثائق إبراز يلزمك وال. وعمرك وهويتك اسمك من للتحقق الهوية بطاقات من العديد تُقبَل     

التكلفة: بدون تكلفة، والتأمين غير مطلوب. 
 انتظار السيارات: مجاني.

 
للحصول على مساعدة في االنتقال، مع خيارات تشمل تصريح مرور مجاني لهيئة النقل  United Way 211بـ  النتقال: اتصلالمساعدة في ا

 Senior Transportation Connect(، وخدمات مشاركة الركوب، وخدمات التوصيل من خالل RTAاإلقليمية الكبرى في كليفالند )
 والكنائس المحلية.

 
حة في أوهايو، الحرس الوطني في أوهايو، ووكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، بدعم من الوكالة الفيدرالية إلدارة طة: وزارة الصية تُدار بواسالعمل

 (، الواليات المتحدة األمريكية.FEMAالطوارئ )
 وزارة الدفاع، مدينة كليفالند، مقاطعة كوياهوغا، وجامعة والية كليفالند. 

 http://bit.ly/MassVaxOhioلكتروني: الموقع اإل

 . cines.ohio.gov/vaccoronaviruعلى  19تعرف على المزيد: اعثر على إجابات ألسئلتك حول لقاحات كوفيد 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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 نقاط التحدث

 مكان التطعيم الجماعي

  .19المتاحة آمنة وفعالة في الوقاية من األمراض الخطيرة، واالستشفاء، والوفاة من فيروس كوفيد  19لقد ثبت أن جميع لقاحات كوفيد  •

 ، حتى لو لم يكن لديك تأمينًا صحيًا.  19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد  •

سيحتاج مقدمو الخدمة إلى  ديم إثبات الجنسية أو اإلقامة لتكون مؤهالً.ديد من أشكال إثبات الهوية، وال تحتاج إلى تقول العيتم قب •
 التحقق من اسمك وهويتك وعمرك. 

في والية كليفالند على اإلنترنت على   Wolsteinفي مركز  19حدد موعًدا للحصول على لقاح كوفيد  •
gettheshot.coronavirus.ohio.gov  4-833-1أو عبر الهاتف على الرقم-ASK-ODH (1-833-427-5634.) 

 . Wolsteinفي حقل البحث للعثور على موقع مركز  44115عند الحجز عبر اإلنترنت، أدخل الرمز البريدي  

 .مساءً  8صباًحا حتى الساعة  8مارس، المواعيد متاحة سبعة أيام في األسبوع من الساعة  17ابتداًء من  •

للحصول على مساعدة في االنتقال، مع خيارات تشمل تصريح مرور  United Way 211المساعدة في االنتقال متاحة. اتصل بـ  •
 Senior(، وخدمات مشاركة الركوب، وخدمات التوصيل من خالل RTAمجاني لهيئة النقل اإلقليمية الكبرى في كليفالند )

Transportation Connect .والكنائس المحلية 

 انتظار مجاني للسيارات •

إلى مجتمع كليفالند بالتعاون مع وزارة الصحة في أوهايو، والحرس الوطني في  19الشامل بهدف جلب لقاحات كوفيد   يتم تنظيم التطعيم •
فاع، ة الدوزار  (، الواليات المتحدةFEMAأوهايو، ووكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، بدعم من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

 وغا، وجامعة والية كليفالند.مدينة كليفالند، مقاطعة كوياه

 . coronavirus.ohio.gov/vaccine تعلم المزيد على  •
 

 .19-لقاحات كوفيد

المتوفرة حاليًا في الواليات المتحدة بشكل صارم وأثبتت فعاليتها في الوقاية  19عَّالة. تم اختبار لقاحات كوفيد ة وفآمن 19-كافة لقاحات كوفيد •
 .19من األمراض الخطيرة، وفي االستشفاء، ومنع الوفاة من مرض كوفيد 

، مثل لقاح اإلنفلونزا أو الجدري المائي. ابقةات سبخطوات مماثلة لتلك المستخدمة في تطوير لقاح 19-وقد مرت عملية تطوير لقاح كوفيد 
  ( والخبراء الطبيون المستقلون أن هذه اللقاحات يتم تقييمها بدقة وصرامة.FDAأكدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )

 19لقاحات كوفيد  طويركن تلم يتم التغاضي عن أية أمور تتعلق بالجودة. باإلضافة إلى عقود من البحث والعمل األساسي، كان من المم •
 بسرعة أكبر بفضل الجهد االستراتيجي لتبسيط العمليات والتخلص من إجراءات "الروتين".

 . اللقاحات ال تحتوي على فيروسات حية، مما يعني أنها ال تستطيع19-من لقاح كوفيد 19-أنت غير ُمعّرض لإلصابة بكوفيد •

  .19ختبار فيروس كوفيد أو تسبب نتيجة إيحابية ال 19إصابتك بكوفيد 

 5000من أكبر التجارب على مر التاريخ. تضم دراسة اللقاح النموذجية حوالي  19-تعتبر التجارب التي أجريت الختبار لقاح كوفيد •
ك، وبلغ العدد في تجارب مشار 30000حوالي  19على لقاح كوفيد  Modernaشارك في التجربة السريرية التي قامت بها  مشارك.

Johnson & Johnson  وPfizer-BioNTech  لكل منهما. 43000حوالي 

تسبب العقم أو  19-وبين اإلصابة بالعقم أو اإلجهاض. ال يوجد دليل على أن لقاحات كوفيد 19-لم يتم الربط بين تلقي لقاحات كوفيد •
 تزيد من خطر اإلجهاض.

 19- يؤدي أي من لقاحات كوفيدالحمضك النووي أو تركيبك الجيني.  19-لن تغير لقاحات كوفيد •

 إلى تغيير أو تعديل التركيب الجيني للشخص. هذه اللقاحات تعمل جميعًا على جعل الجسم قادر على حماية نفسه من العدوى في المستقبل.

أو متعقبات تحديد  تعقب. ال تحتوي اللقاحات على رقائق دقيقة أو رقائق النانو  ال تحتوي جرعات اللقاح على رقائق دقيقة أو أجهزة •
 أو أجهزة من شأنها تعقب جسمك أو السيطرة عليه بأي شكل من األشكال. RFIDالهوية باستخدام موجات الراديو 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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على غرار اآلثار الجانبية للقاحات األخرى، مثل لقاح األنفلونزا،  .اآلثار الجانبية خفيفة، وهي عالمات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية •
مرار في موقع الحقن، أو آالم في الجسم، أو صداع، أو أبلغ بعض األشخاص عن الشعور بألم أو اح أن تختفي في غضون أيام قليلة. يجب

خاصة تلك الشديدة التي   -إذا كنت تعاني من الحساسية  رة.ردود الفعل الشديدة والصدمة التحسسية ناد حمى، تستمر لمدة يوم أو يومين.
مع طبيبك، الذي يمكنه تقييم المخاطر وتقديم مزيد من  19ناقش لقاح كوفيد  -ة تجاه لقاحات أو مكونات أخرى في اللقاحات تتضمن الحساسي

وهايو، ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها تراقب والية أ المعلومات حول ما إذا كان يمكنك الحصول على التطعيم بأمان وكيف.
(CDCوهيئة الغذاء ،) والدواء األمريك( يةFDA.عملية توزيع اللقاح وتراقب أية تفاعالت سلبية قد تحدث نتيجة تلقي اللقاح ) 

أو  Medicareأو معلومات تأمين  قد يطلب مزود الخدمة معلومات التأمين .19ال توجد تكلفة ستدفعها مباشرةً للحصول على لقاح كوفيد  •
Medicaid لن تضطر إلى دفع رسوم مباشرة.  رسوم إدارية على التأمين.، ألن مقدمي الخدمة يمكنهم فرض  

تضمنت التجارب السريرية التي درست فعالية اللقاحات وسالمتها مجموعة متنوعة من األشخاص، بما في ذلك المجتمعات التي كانت   •
 شملت الدراسات السريرية مشاركين: تمثيالً ناقًصا في األبحاث السريرية.تاريخياً ممثلة 

o ( من المشاركين في 42من المجتمعات الملونة ٪Pfizer-BioNTech من مشاركي 37، و ٪Moderna، 

 (.Johnson & Johnson٪ من المشاركين في 35

o  65أكبر من ( من المشاركين في 21عاًما ٪Pfizer-BioNTech من مشتركي 23؛ ٪Moderna ؛ أكبر من)من 34) 60 ٪
 (. Johnson & Johnsonالمشاركين في 

o  من أصحاب األمراض المزمنة عالية الخطورة التي تعرضهم لخطر متزايد لإلصابة بـCOVID-19  الشديد، مثل مرض
 Moderna٪ من مشتركي 42 ؛Pfizer-BioNTech٪ من المشاركين في  46السكري والسمنة المفرطة وأمراض القلب )

 (.Johnson & Johnson٪ من 40و
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 قائمة المواعيد في التقويم للمجتمعات 
 Cleveland State Universityفي  Wolsteinالمكان: مركز 

Address: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
مارس )مفتوح سبعة أيام في األسبوع لمدة ثمانية أسابيع(  17التواريخ: يبدأ في 

 مساًء. 8حتى  – صباًحا. 8األوقات: 

 p://bit.ly/MassVaxOhiohttقع اإللكتروني: موال

 (1-833-427-5634مديرية الصحة بوالية أوهايو أو )-اسأل-1-833-4عبر الهاتف: 
 الخيارات أدناه على أساس عدد األحرف المسموح به.الوصف: 

 

 حرف: 1000أقل من 
مساًء. يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين حاليًا لتلقي  8صباًحا وحتى الساعة  8أيام في األسبوع من الساعة  7متاحة  19-مواعيد تلقي لقاح كوفيد

في حقل  44115البريدي  عن طريق إدخال الرمز gettheshot.coronavirus.ohio.govتحديد موعدهم عبر اإلنترنت على  19لقاحات كوفيد 
، حتى لو لم يكن لديك 19(. ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد 1-833-427-5634أو ) ASK-ODH-4-833-1هاتف: البحث. أو عبر ال

للتحقق من اسمك وهويتك وعمرك. وال يلزمك إبراز وثائق إثبات حالة المواطنة أو اإلقامة. للحصول على  من بطاقات الهوية تُقبَل العديد  تأمينًا صحيًا. 
 واحصل على تصريح مجاني للحافلة أو خدمات مشاركة الركوب التابعة لهيئة النقل اإلقليمية الكبرى في 211مساعدة في االنتقال، اتصل بالرقم 

الجماعي باالشتراك مع مديرية الصحة في أوهايو، والحرس الوطني في أوهايو، ووكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، يتم تنظيم هذا التطعيم  كليفالند.
معة والية كليفالند. وزارة الدفاع، مدينة كليفالند، مقاطعة كوياهوغا، وجا (، الواليات المتحدة.FEMAوبدعم من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

 لسيارات.انتظار مجاني ل
 

 حرف: 800أقل من 
مساًء. يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين لتلقي اللقاح  8صباًحا وحتى الساعة  8أيام في األسبوع من الساعة  7متاحة  19-مواعيد تلقي لقاح كوفيد

ASK-4-833-1- أو عبر الهاتف على الرقم  44115البحث عن الرمز البريدي و gettheshot.coronavirus.ohio.govحجز موعد على 
ODH إثبات الهوية. إثبات اإلقامة غير  عديد من نماذجال، حتى لو لم يكن لديك تأمينًا صحيًاـ كما تُقبل 19. ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد

( مجانًا أو المساعدة في مشاركة RTAللحصول على تصريح الستقالل حافالت هيئة النقل اإلقليمية الكبرى في كليفالند ) 211مطلوب. اتصل بالرقم 
ووكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، بدعم من الوكالة الفيدرالية  العملية تُدار بواسطة مديرية الصحة في أوهايو، الحرس الوطني في أوهايو، الركوب.

 وزارة الدفاع، مدينة كليفالند، مقاطعة كوياهوغا، وجامعة والية كليفالند.  (، الواليات المتحدةFEMAإلدارة الطوارئ )
 

 حرف: 500أقل من 
مساًء. يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين لتلقي اللقاح  8وحتى الساعة  اصباحً  8أيام في األسبوع من الساعة  7متاحة  19-مواعيد تلقي لقاح كوفيد

ASK-4-833-1- أو عبر الهاتف على الرقم  44115والبحث عن الرمز البريدي  gettheshot.coronavirus.ohio.govحجز موعد على 
ODHإثبات الهوية. إثبات اإلقامة غير  العديد من نماذج، حتى لو لم يكن لديك تأمينًا صحيًاـ كما تُقبل 19لقاح كوفيد  . ال توجد تكلفة للحصول على

( مجانًا، أو المساعدة في مشاركة الرحلة، أو مساعدة بأي RTAت هيئة النقل اإلقليمي )للحصول على تصريح مرور حافال 211مطلوب. اتصل بالرقم 
  وسيلة نقل أخرى.
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https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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 لغة النشرة اإلخبارية/الموقع اإللكتروني

 يفالندأيام في األسبوع في كل 7مفتوحة  19عيادة التطعيم الجماعي بلقاح كوفيد 
بجامعة والية كليفالند ابتداًء من  Wolsteinمساًء. في مركز  8صباًحا حتى الساعة  8أيام في األسبوع من الساعة  7 احةمت 19مواعيد تلقي لقاح كوفيد 

تحديد موعدهم عبر اإلنترنت على  19مارس. يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين حاليًا لتلقي لقاحات كوفيد  17
gettheshot.coronavirus.ohio.gov  رية مدي-اسأل-1-833-4في حقل البحث. أو عبر الهاتف:  44115عن طريق إدخال الرمز البريدي

 (.1-833-427-5634الصحة بوالية أوهايو أو )
 

 مكان التطعيم الجماعي في كليفالند
 .19وفاة من فيروس كوفيد المتاحة آمنة وفعالة في الوقاية من األمراض الخطيرة، واالستشفاء، وال 19لقد ثبت أن جميع لقاحات كوفيد 

 إليك بعض المعلومات المهمة التي يجب معرفتها:
 Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115في  Wolsteinالمكان: مركز  •

 أيام في األسبوع لمدة ثمانية أسابيع( 7)مفتوحة  2021مايو،  5 -مارس  17التواريخ:  •

 مساًء. 8حتى  –صباًحا.  8األوقات:  •

 كيف تحدد موعد لك
 يمكن لمواطني والية أوهايو المؤهلين حاليًا لتلقي اللقاحات تحديد موعدهم:

 

 في حقل البحث. 44115؛ بإدخال الرمز البريدي avirus.ohio.govgettheshot.coron عبر اإلنترنت •

 (1-833-427-5634أو ) ASK-ODH-4-833-1لهاتف: عيد عبر احجز الموا •

  سيقوم موظفو الوالية والموظفون الفيدراليون بزيارة مجتمعات معينة لتوفير عملية التسجيل بشكل شخصي. •
 

 هل أنا مؤهل؟

. موقع التطعيم هذا مفتوح لجميع توزيع اللقاح المقسمة إلى مراحلأهليتك بموجب خطة  لمراجعة gettheshot.coronavirus.ohio.govقم بزيارة 
 يم.ة أوهايو المؤهلين؛ وال يجب أن تكون ممن يعيشون في كليفالند أو كوياهوغا لتلقي التطعأهالي والي

 

 ما الذي يجب علي إحضاره معي
من بطاقات عديد  سمك وهويتك وعمرك. وال يلزمك إبراز وثائق إثبات حالة المواطنة أو اإلقامة. تُقبَل الللتحقق من ا من نماذج الهوية يتم قبول العديد 

 ثبات المواطنة أو اإلقامة.للتحقق من اسمك وهويتك وعمرك. وال يلزمك إبراز وثائق إ الهوية 
 

 اللقاحات مجانية
قد يطلب مزود الخدمة معلومات التأمين أو معلومات تأمين ، حتى لو لم يكن لديك تأمينًا صحيًا. 19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد 

Medicare  أوMedicaid.انتظار مجاني للسيارات طر إلى دفع رسوم مباشرة.لن تض ، ألن مقدمي الخدمة يمكنهم فرض رسوم إدارية على التأمين 
 

 المساعدة في االنتقال

( أو للحصول على مقابل مادي RTAللحصول على تصريح مجاني الستقالل حافالت هيئة النقل اإلقليمية الكبرى في كليفالند ) 211 اتصل بالرقم
  Senior Transportation Connectقل، بما في ذلك النقل من خالل كما سيتم توفير أشكال أخرى من وسائل الن لخدمة مشاركة الركوب.

 والكنائس المحلية.
 

 

 أضطر إلى العودة للحصول على جرعة ثانية؟س هل
 جرعتين، تفصل بينهما ثالثة أسابيع. Wolsteinتتطلب اللقاحات المتوفرة في مركز 

 
 
 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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إلى مجتمع كليفالند بالتعاون مع وزارة الصحة في أوهايو، والحرس الوطني في أوهايو،  19يتم تنظيم التطعيم الشامل بهدف جلب لقاحات كوفيد 
وزارة الدفاع، مدينة كليفالند، مقاطعة  (، الواليات المتحدة.FEMAالة إدارة الطوارئ في أوهايو، بدعم من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )ووك

 كوياهوغا، وجامعة والية كليفالند. 
 

على المزيد حول مواقع التطعيم الشامل . تعرف coronavirus.ohio.gov/vaccineعلى  19اعثر على إجابات ألسئلتك حول لقاحات كوفيد 
 .http://bit.ly/MassVaxOhioعلى 

 

 ؟19هل لديك أسئلة حول لقاحات كوفيد 

  (FAQ) 19األسئلة الشائعة حول فيروس كوفيد  •

 19ئق فيما يتعلق بفيروس كوفيد الخرافات مقابل الحقا •

 لفةالمخت 19فهم كيفية عمل لقاحات كوفيد  •

 19-ما الذي يجب معرفته قبل وأثناء وبعد تلقي لقاح كوفيد •

 نماذج إثبات الهوية المقبولة عند الحضور لموعد تلقي اللقاح •

 الفئات السكانية ذات األولوية ونشرة الحقائق التي تتعلق بأهلية الحصول على اللقاح •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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 الرسومات واألعمال الفنية
 

  هنا. Dropboxقم بالوصول إلى جميع الرسومات وتنزيلها في  
 

 الشعارات 
 

 وخلفية بيضاء(  JPEGتنسيق الشعار األساسي ) وخلفية شفافة( PNGالشعار األساسي )تنسيق 

 

 

 

 

 لالستخدام  بخلفية شفافة PNG)تنسيق  1 -شعار أبيض 

 على الخلفيات الداكنة(

 لالستخدام  بخلفية شفافة PNG)تنسيق  2 -شعار أبيض 

 على الخلفيات الداكنة(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0


CLEVELAND WOLSTEIN CENTER MASS VACCINATION SITE 

COMMUNICATIONS TOOLKIT 

8 

 

 

 
 
 

 ملصق في المواقع النشرة اإلعالنية للتسجيل

 
 

 مواقعإعالن في ال
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 بطاقة التسجيل X 3 3إعالن النشرة بمقاس 

 

 

 2 -فيسبوك )قريبًا(  1 -فيسبوك )قريبًا( 
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  وسائل التواصل االجتماعي -التسجيل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLEVELAND WOLSTEIN CENTER MASS VACCINATION SITE 

COMMUNICATIONS TOOLKIT 

11 

 

 

 

 الموارد الموثوق بها والروابط
 https://coronavirus.ohio.gov/vaccine -صحية إلدارة والية أوهايو ال 19موقع لقاح كوفيد  •

o 19ائعة حول لقاحات كوفيد األسئلة الش 

o  19الخرافات مقابل الحقائق حول لقاح كوفيد 

o 19: مدى سالمة وفعالية لقاحات كوفيد 19ئق فيروس كوفيد نشرة حقا 

o 19-تلقي لقاح كوفيد ما الذي يجب معرفته قبل وأثناء وبعد 

o النماذج المقبولة للهوية لمواعيد التطعيم 
o 19ة من كوفيد األسئلة الشائعة حول السالالت المتنوع 
o  19معلومات حول الجهة الموفرة للقاح كوفيد 

 

 اركتها من قِبل إدارة أوهايو لإلعاقات التنمويةالموارد التي تمت مش •

o ( األسئلة الشائعة بلغة مبسطةFAQ حول لقاحات كوفيد )19 

o يمكن ملء هذا النموذج من قِبل شخص من ذوي اإلعاقة، أو مقدم الرعاية، وذلك  – اللحصول على اللقاح: ماذا تعرف عني
 لمساعدة مقدم الخدمة على تقديم أفضل خدمة للمريض.

o لقي اللقاح: ما هو متوقعت 
o  19قصة اجتماعية: الحصول على لقاح كوفيد 

 

 موارد لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •

o مجموعة أدوات التواصل مع مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها 

o 19-فيدمزايا التطعيم بلقاح كو 

o من الذي يتم تطعيمه أوالً؟ 

o كما الذي تتوقع حدوثه في موعد التطعيم الخاص ب 

o ضمان سالمة اللقاحات 

o لقاحات مختلفة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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 جتماعيوسائل التواصل اال
 

 محتوى وسائل التواصل االجتماعي المقترح 
 

 رسالة إنستجرام/تويتر رسالة الفيسبوك التوقيت/الموضوع

 ؟COVID19هل تبحث عن موعد للحصول على لقاح #  مارس 17قبل 

 صباًحا 8صباًحا حتى  8أيام في األسبوع من الساعة  7المواعيد متاحة ��

 مارس. 17بداية من  WolsteinCenter@ مساًء في  

الحجز عبر اإلنترنت:   ��

https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  ( 44115)الرمز البريدي 

 ASK-ODH (1-833-427-5634)-4-833-1الحجز عبر الهاتف:  ��
#GetTheShot 

 ؟COVID19هل تبحث عن موعد للحصول على لقاح # 

 8صباًحا حتى الساعة  8أيام في األسبوع من الساعة  7المواعيد متاحة ��

 . wolsteincenter starting March 17مساًء في @

🌐 heshot.coronavirus.ohio.govhttps://gett   

 (44115)الرمز البريدي

1-833-4-ASK-ODH 📞 (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

أيام في   7اآلمنة والفعالة في المواعيد المحددة  COVID19ستتوفر لقاحات #  مارس 17قبل 
مارس. اطلع على المزيد على  17 بداية من teinCenterWols@األسبوع في 

http://bit.ly/MassVaxOhio# .GetTheShot 

أيام في   7اآلمنة والفعالة في المواعيد المحددة  COVID19تتوفر لقاحات #س
 wolsteincenter@األسبوع في 

ى المزيد واحجز موعدك على اطلع عل مارس. 17بداية من 

http://bit.ly/MassVaxOhio #GetTheShot 

أيام في األسبوع في  7متاحة  COVID19#ستكون مواعيد لقاح  مارس 17قبل 
@WolsteinCenter  مارس. هل تعلم … 17من  بداية 
 لم يكن لديك تأمينًا. ، حتى لو19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد   

يتم قبول العديد من أشكال إثبات الهوية للتحقق من اسمك وهويتك  ⬛
 وال يلزمك إبراز وثائق إثبات حالة المواطنة أو اإلقامة.  وعمرك.

اعدة في االنتقال، مثالً يمكنك للحصول على مس 211يمكنك االتصال بالرقم   
 مجانًا. riderta@الحصول على تذكرة لحافلة 

 http://bit.ly/MassVaxOhioتعلم المزيد على 

سبوع في  أيام في األ 7متاحة  COVID19#ستكون مواعيد لقاح 
@wolsteincenter   مارس. 17بداية من 

 .COVID19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح #  

 العديد من وثائق إثبات الهوية مقبولة.  
للحصول على مساعدة في عملية االنتقال، مثل   211اتصل بالرقم   

 مجانًا. GCRTAالحصول على تصريح الستقالل حافلة @

http://bit.ly/MassVaxOhio 
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 رسالة إنستجرام/تويتر رسالة الفيسبوك التوقيت/الموضوع

؟ اآلالف من COVID19هل تفكر في حجز موعد للحصول على لقاح # مارس 17قبل 
ابتداًء   WolsteinCenter@أيام في األسبوع في  7المواعيد ستكون متاحة 

 مساًء يوميا. 8صباًحا حتى الساعة  8مارس من الساعة  17من 

لم يكن لديك  ، حتى لوCOVID-19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح      

 أمينًا.ت

هويتك وعمرك.  يتم قبول العديد من أشكال إثبات الهوية للتحقق من اسمك،     

 ائق إثبات حالة المواطنة أو اإلقامة.وال يلزمك إبراز وث

للحصول على مساعدة في االنتقال، مثالً يمكنك  211يمكنك االتصال بالرقم      

 . riderta@الحصول على تصريح الستقالل حافلة 

 
الحجز عبر اإلنترنت:  

govhttps://gettheshot.coronavirus.ohio.  أدخل الرمز البريدي(
 في شريط البحث( 44115

 
 ASK-ODH (1-833-427-5634)-4-833-1الحجز عبر الهاتف: 

 
#GetTheShot 

 8صباًحا حتى  8من الساعة  COVID19ستتوفر مواعيد لقاح #
 مارس. 17بتداء من ا wolsteincenter@مساًء يوميًا 

 ال توجد تكلفة للحصول على اللقاحات.     

يتم قبول العديد من أشكال إثبات الهوية؛ لن يكون إثبات اإلقامة       

 مطلوبًا.

للحصول على مساعدة النقل.  211اتصل بالرقم      

http://bit.ly/MassVaxOhio 

#GetTheShot 

مارس  17 في
 أو بعده

 ؟COVID19هل تبحث عن موعد لتلقي لقاح # 

 مساًء في 8صباًحا حتى  8أيام في األسبوع من الساعة  7المواعيد متاحة ��

@WolsteinCenter. 

الحجز عبر اإلنترنت:   ��

https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  ( 44115)الرمز البريدي 

 ASK-ODH (1-833-427-5634)-4-833-1الحجز عبر الهاتف:  ��
#GetTheShot 

 ؟COVID19هل تبحث عن موعد لتلقي لقاح # 

 8ساعة صباًحا حتى ال 8أيام في األسبوع من الساعة  7المواعيد متاحة ��

 . wolsteincenterمساًء في @

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov   

 ( 44115)الرمز البريدي

1-833-4-ASK-ODH 📞 (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 
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 م/تويتررسالة إنستجرا رسالة فيسبوك التوقيت/الموضوع

مارس  17في 
 أو بعده

  8صباًحا وحتى  8اآلمنة والفعَّالة متاحة يوميًا من  COVID19لقاحات#
ف على المزيد  17بداية من WolsteinCenter@مساًء في  مارس. تعرَّ

 http://bit.ly/MassVaxOhio# .GetTheShotعلى 

  8حتى صباًحا و 8اآلمنة والفعَّالة متاحة يوميًا من  COVID19لقاحات#
ف علىwolsteincenter@مساًء في   المزيد واحجز موعدك على . تعرَّ

http://bit.ly/MassVaxOhio .#GetTheShot 

مارس  17ي ف
 أو بعده

اآلمنة والفعَّالة متاحة مجانًا يوميًا في  COVID19لقاحات#
@WolsteinCenter ف على المزيد حول أنواع بطاقات تحديد الهوية . تعَرَّ

ز موعدك على المقبولة، وكيفية الحصول على مساعدة في االنتقال، وكيفية حج
 .http://bit.ly/MassVaxOhioالموقع اإللكتروني 

#GetTheShot 

اآلمنة والفعَّالة متاحة مجانًا يوميًا في  COVID19لقاحات#
@WolsteinCenter ف على المزيد حول أنواع بطاقات الهوية . تعَرَّ

موعدك  ى مساعدة في االنتقال، وكيفية حجزالمقبولة، وكيفية الحصول عل
  http://bit.ly/MassVaxOhio.على الموقع اإللكتروني

#GetTheShot 
 

مارس  17في 
 أو بعده

 COVID19مليون شخص من سكان والية أوهايو لقاحات # 2تلقى أكثر من 
اآلن، آالف مواعيد تلقي اللقاح  ختبارات صارمة.اآلمنة والتي أُجريت عليها ا

مساًء في  8صباًحا وحتى الساعة  8متاحة يوميًا من الساعة 
@WolsteinCenter ف على المزيد حول ما يجب عليك إحضاره . تعرَّ

 دة في االنتقال، وكيفية حجزموعد، وكيفية الحصول على مساعمعك إلى ال
 http://bit.ly/MassVaxOhio# .GetTheShotموعدك على 

مليون شخص من سكان والية أوهايو لقاحات  2تلقى أكثر من 
#COVID19 .8ا من الساعة آالف المواعيد متاحة يوميً  اآلمنة والفعَّالة 

ف على المزيد  .wolsteincenter@مساًء  8ساعة صباًحا وحتى ال تعرَّ
حول ما يجب عليك إحضاره معك إلى الموعد، وكيفية الحصول على 

مساعدة في االنتقال، وكيفية تحديد موعدك على 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

مارس  17في 
 أو بعده

صباًحا وحتى  8أيام في األسبوع من الساعة  7متاحة  19-ح كوفيدمواعيد تلقي لقا
 . هل تعرف أنWolsteinCenter@مساًء في  8الساعة 

... 

 لديك تأمينًا صحيًا. لم يكن ، حتى لو19ال توجد تكلفة للحصول على لقاح كوفيد   
وال  لعديد من بطاقات الهوية للتحقق من اسمك وهويتك وعمرك.تُقبَل ا  

 يلزمك إبراز وثائق إثبات حالة المواطنة أو اإلقامة.
للحصول على مساعدة في االنتقال، مثل الحصول  211يمكنك االتصال بالرقم   

 جانًا.م riderta@على تذكرة لحافلة 
 http://bit.ly/MassVaxOhioتَعَّرف على المزيد على 

أيام في األسبوع من الساعة  7متاحة  COVID19مواعيد تلقي لقاح #
 :wolsteincenter@مساًء في  8صباًحا حتى الساعة  8

 مجاني. COVID19لقاح #  

 بطاقات الهوية.تُقبَل العديد من أشكال  ⬛
لتلقي مساعدة في عملية االنتقال، مثل  211اتصل بالرقم   

 .GCRTAالحصول على تذكرة مجانية لحافلة @
http://bit.ly/MassVaxOhio 
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 رسالة إنستجرام/تويتر رسالة فيسبوك التوقيت/الموضوع

؟ المواعيد متاحة في COVID19ر في حجز موعد لتلقي لقاح #هل تفك مارس 17قبل 
صباًحا حتى  8من الساعة  WolsteinCenter@جميع أيام األسبوع في 

 مساءً  8الساعة 

 لم يكن لديك تأمينًا صحيًا. مجاني، حتى لو 19-لقاح كوفيد     

عديد من بطاقات الهوية للتحقق من اسمك وهويتك وعمرك. تُقبَل ال     

 وال يلزمك إبراز وثائق إثبات المواطنة أو اإلقامة.

 لتلقي مساعدة في االنتقال، مثل تذكرة مجانية 211يمكنك االتصال بالرقم      

 .riderta@ الستقالل حافلة
 

اعيد عبر اإلنترنت: حجز المو
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  أدخل الرمز البريدي(

 في شريط البحث( 44115
 

مديرية الصحة بوالية أوهايو أو -اسأل-1-833-4حجز المواعيد عبر الهاتف: 
(5634-427-833-1) 

 
#GetTheShot 

متاحة في جميع أيام األسبوع من الساعة  COVID19مواعيد تلقي لقاح #
 .wolsteincenter@مساًء.  8صباًحا حتى الساعة  8
 
 تلقي اللقاحات مجاني.     

تُقبَل العديد من أشكال بطاقات الهوية؛ وال يلزمك إبراز إثبات      

 اإلقامة.

للحصول على مساعدة في  211اتصل بالرقم      

 http://bit.ly/MassVaxOhioاالنتقال. 

#GetTheShot 
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 رسالة إنستجرام/تويتر رسالة فيسبوك التوقيت/الموضوع

المساعدة في 
 االنتقال 

الخاص بك في  COVID19هل تحتاج إلى توصيلة تُقلك إلى موعد تلقي لقاح#  
@WolsteinCenter؟ 

 
لمساعدة مجانية   UnitedWayCLE@ لالتصال بـ  2-1-1اطلب الرقم 

 بما في ذلك:، aCountyCuyahog@في االنتقال من 
 

 .ridertaلحافلة @ كرة مجانية@تذالحصول على  
 وخدمات النقل المشتركة. 
 شبكة توصيالت كبار السن. 

 
 

 لمزيد من المعلومات. vax/https://cuyahogacounty.usيُرجى زيارة   

الخاص  COVID19هل تحتاج إلى توصيلة تُقلك إلى موعد تلقي لقاح#  
 ؟WolsteinCenterبك في @

 
للحصول  UnitedWayCLEلالتصال بـ @  2-1-1اطلب الرقم 

 : CuyahogaCountyعلى المساعدة في االنتقال من @
 

 .GCRTAتذكرة مجانية الستقالل حافلة @ 
 المشتركة. وخدمات النقل 
 شبكة توصيالت كبار السن. 

 

⬛ https://cuyahogacounty.us/vax 

يجب إحضار بطاقة 
 هوية

ألست متأكًدا مما يجب عليك إحضاره معك إلى موعد تلقي  
 ؟WolsteinCenter@الخاص بك في  COVID19لقاح#

 

سوف تحتاج إلى بطاقة هوية للتحقق من اسمك وهويتك وسنك. أشكااًل عديدة      

 مقبولة، وال يلزمك إبراز إثبات المواطنة أو اإلقامة.

 لم يكن لديك تأمينًا صحيًا.  مجاني، حتى لو COVID19لقاح #     
 

ف على المزيد حول التحضيرات الالزمة ق بل حلول موعد تلقي لقاحك تعرَّ

 https://bit.ly/3qEEv86 -على  وأثنائه وبعده

 COVID19ما الذي تحتاج إلى إحضاره معك إلى موعد تلقي لقاح #
 ؟wolsteincenterالخاص بك في @

 

ات بطاقة هوية للتحقق من اسمك وهويتك وسنك. العديد من أشكال بطاق     

 الهوية مقبولة، وال يلزمك إبراز إثبات اإلقامة. 

 تأمين صحي. اللقاح مجاني. لست بحاجة إلى     

 

 https://bit.ly/3qEEv86 -التحضير للموعد 
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