
Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi. Deze brief is ook in het Nederlands beschikbaar en bevat 
identiek dezelfde informatie.  
 
 

 موضوع: فرصت مجدد برای واکسیناسیون برای مقابله با کرونا 

 

م خنت،    ساکن محتر

 

ن دعوتنامه  تان برای تزریق واکسن واکنش نشان ندادید؟ شما اکنون فرصت جدیدی برای اینکه خودتان را واکسینه  آیا شما به اولی 

ن خنت که کمتر از  کنید، پیدا م  سال فایزر یا مدرنا دریافت    ١٨کنند. افراد باالی  سال سن دارند فایزر دریافت م   ١٨کنید. ساکنی 

 حق انتخاب ندارید.   کنند. شما خودتانم

ید؟    چگونه وقت بگیر

ذکر شده    کد واکسیناسیوندر آن یک کنید. شما یک دعوتنامه جدید از دولت فالمان از طریق نامه، پیامک یا ایمیل دریافت م 

ید. شما آن را در که بوسیله آن م   کنید.  هم پیدا م  روندی من پروفایل شهتوانید وقت بگت 

ید.   تان را آماده کنید. کارت شناسای  بصورت آنالین، در محل یا از طریق تلفن وقت بگت 

 .  وبسایت : از طریق این  آنالین -

ن ساعت  ا مشم روزهای کاری مرکز واکسیناسیون  در در محل مرکز واکسیناسیون:  -   برای وقت    ١٧و   ٩توانید بی 
ً
حضورا

ن مراجعه کنید.      گرفیر

   .  ٠٩  ٢١٠ ١٠ ٤٤)خط واکسیناسیون( شهرداری خنت به شماره   Vaccinatielijnاز طریق : از طریق تلفن -

 تزریق جانسون و جانسون   ١

ن وقت برای تزریق در   ١خواهید با سال یا بیشتر دارید و م   ١٨آیا   واکسینه شوید؟ بدون گرفیر
ً
تزریق جانسون و جانسون کامال

(  به مرکز واکسیناسیون مراجعه کنید، یا از طریق   ٢٠تا   ١٦اوت )ساعت  ٦( یا ١٦ا  ت ١٢ژوئیه )ساعت  ٣٠تاری    خ 

Vaccinatielijn ید.   ٠٩ ٢١٠  ١٠  ٤٤ت به شماره  )خط واکسیناسیون( شهرداری خن  وقت بگت 

ید    هر چه رسیعیر وقت بگیر

 متوقف کردن  نفر از ساکنان خنت حداقل یک نوبت واکسن دریافت کرده  ١٨٠٬٠٠٠حداقل 
ً
اند. این خوب است! اما برای واقعا

 واکسینه کنند.  
ً
بخصوص برای محافظت در مقابل  ویروس کرونا مهم است که تا رسحد امکان افراد بسیاری خودشان را کامال

 ویروس، مانند گونه دلتا، واکسیناسیون بسیار اهمیت دارد.   یها بعضن از گونه 

 کنیم  ما به شما کمک م 

ید؟آیا هنوز سواالتر دارید یا موفق نم  یم.  تان را به ما بدهید ات مشخص  شوید که وقت بگت     تا ما با شما تماس بگت 

 

 وقت گرفته 
ً
 شود. اید؟ در این صورت این ایمیل شامل حال شما نم آیا قبال

 

ی م   مراجعه کنید.    iestad.gent/vaccinatخواهید؟ به اطالعات بیشتر

 

س م این اطالعات به زبان   ببینید.   اینجا باشد. آنها را های مختلف و زبان ناشنوایان فالمان در دستر
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https://www.burgerprofiel.be/
https://www.burgerprofiel.be/
https://covidvaccin.doclr.be/flanders-expo/patient#!/registervaccin
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/vaccinatiecentrum-hal-2-van-flanders-expo
https://stad.gent/nl/form/bel-me-op-over-vaccinatie-tegen-
https://stad.gent/nl/alles-over-corona-gent/vaccinatie-tegen-corona
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/sociale-initiatieven-coronatijd#46555

