
                                                

 

  ع�ادة التطع�م لالنفلونزا
 من المركبة 

 اسحب النافذة ألسفل ، وارفع ا�مامك! 

،بتحد�د موعد   نرحب بالحضور الشخ�ي

 الجميع مرحب به
ان (فوق سن   سنوات) 4الطالب والموظفون واأل� والج�ي

ض أو بدونه   ال توجد تكلفة للمر�ض مع التأمني

ض إذا كان لد�ك واحدة   ير�� تقد�م معلومات التأمني

التسج�ل مطلوب ، لتحد�د موعد الذهاب إ� 
   https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee:الرابط

 مدرسة د�م�ت المتوسطة  - 5:30 - 9:30 2020أ�ت��ر  13الثالثاء 

غ الثان��ة  - 5:30 - 9:30،  2020أ�ت��ر ،  14األر�عاء ،   مدرسة ليندب�ي

 مدرسة ر�نتون الثان��ة  - 5:30 - 9:30،  2020أ�ت��ر  15الخم�س 

 مدرسة ما�نا�ت المتوسطة  - 4:30 - 8:30،  2020أ�ت��ر ،  16الجمعة ، 

 

 
 
 

https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee


                                                

؟ ض  هل أحتاج إ� تأمني
ي ستغ�ي التكلفة ال�املة للتطع�م الخاص بك. إذا كان لد� ض غ�ي المؤمن عليهم ، لدينا منحة من كنج كاونىت . للمشاركني ض ك ال تحتاج إ� تأمني

 . ض �� تقد�م هذە المعلومات أثناء التسج�ل. لن تكون هناك تكلفة ع� الم��ض للحصول ع� لقاح األنفلونزا ، مع أو بدون تأمني ض ، ف�ي  تأمني
 

ي تقدمها؟ ما   �ي اللقاحات الىت
وسال (الخا�ي من ة من اللقاح الخا�ي من مادة الث�م�ي  نحن نقدم اللقاح الق�ا�ي ر�ا�ي التكافؤ (أر�ــع سالالت). تحمل الممرضات كم�ة صغ�ي

ا أو لق  65لقاح الجرعات العال�ة لمن ت��د أعمارهم عن   SVNAالمواد الحافظة) الذي نقدمه للحوامل. ال تقدم  اح األنفلونزا (رذاذ  عام�
 األنف) أو لقاح االلتهاب الرئوي. 

 
ي تحد�د موعد؟  ك�ف �مكنىض

) أو عن www.seattlevna.com�مكنك التسج�ل بالنقر فوق الزر "تحد�د موعد" الموجود ع� صفحة ال��ب الرئ�س�ة الخاصة بنا (
ة زمن�ة  ي التطع�م الخاص بك. نحن �شجعك ع�   15مدتها  ط��ق ز�ارة رابط الجدولة الخاص بنا. عند التسج�ل ، ستختار ف�ت

دق�قة لتل�ت
ي الوقت المحدد. 

 الوصول �ض
 

 هل هناك أي قيود السن؟
ض الذين تبلغ أعمارهم أر�ــع سنوات فما فوق. بالنسبة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم   SVNA�مكن أن توفر    17لقاحات اإلنفلونزا للمشاركني

ا أو أقل ، �جب ع� الوالد أو  ي عند التسج�ل. عام�
ويض ي تقد�م موافقتهم ع�� توقيع إل��ت

 الو�ي القانويض

 
ي موعدي؟  ماذا �حدث إذا فاتىض

ي وقت  
ي للتأ��د المرسل �ض

ويض �د اإلل��ت �� اإللغاء أو إعادة الجدولة ع�� ال�� إذا لم تتمكن من تحد�د موعدك ، أو فاتك موعدك ، ف�ي
 التسج�ل. 

 
ي 

 موعدي؟ما الذي أحتاج إحضارە �ض
ي يوم موعدك وتذكر أن أغط�ة الوجه ستكون 

ة �ض ض الحال�ة الخاصة بك ، إن وجدت. ارتِد مال�س ذات أ�مام قص�ي ير�� إحضار بطاقة التأمني
ي الع�ادة. 

 مطل��ة للمشاركة �ض

 
؟ ي أو أشخاص آخ��ن م�ي ي اصطحاب أفراد عائلىت   هل �مكنىض

ض اآل  ة الزمن�ة إن أمكن. �حتاج نعم ، �مكنك إحضار أفراد العائلة أو المشاركني ي نفس الف�ت
ي س�ارتك ، ول�ن ير�� تحد�د موعد لهم �ض

خ��ن �ض
ا كل فرد من أفراد األ�ة إ� �سج�له الخاص باسم الم��ض. لذلك ، ستحتاج األ�ة المكونة من أر�عة أفراد إ� أر�عة �سج�الت منفصلة. إذ

ة زمن�ة قبل أن يتمكن جميع أفراد األ�ة  ي أقرب خانة متاحة. ال يزال ب�مكان تم ملء ف�ت
ض �ض �� �سج�ل أفراد األ�ة المتبقني من التسج�ل ، ف�ي

ي نفس الوقت. 
 جميع أفراد األ�ة القدوم إ� الع�ادة �ض


