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 برز المالمح:أ

o  عاًما وما فوق 75اللقاحات المجانیة متاحة اآلن لألشخاص حتى سن 
o  عاًما، ولكن لم یتم اإلعالن عن تواریخ طرح   65عاًما، ثم ما فوق سن   70تشمل مراحل التطعیم المستقبلیة ما فوق سن

 اللقاحات
o وستزداد إمدادت اللقاحات في فیرمونت في األسابیع القادمة 
o ابحث عن تعلیمات حول كیفیة التسجیل للحصول على لقاح 
o نب التجمعات) استمر في إجراءات السالمة بعد تلقي اللقاح (غسل الیدین، ارتداء كمامة/قناع، تج 
o  معلومات الفحص واالختبار لشھر فبرایر 



 

 توزیع اللقاحات
 

 عاًما أو أكثر! 75متاحة اآلن لألشخاص في والیة فیرمونت ممن یبلغون من العمر  19-مواعید لقاحات كوفید
 

عاًما أو أكثر بالتسجیل للحصول على لقاح    75العمر قدمت إدارة الصحة في والیة فیرمونت تفاصیل حول كیفیة قیام األشخاص الذین یبلغون من 
 .19-مجاني وآمن لكوفید

 
 وتجدر اإلشارة إلى أنھ یُتاح أمام األشخاص خیاران للتسجیل:  

 
  vaccine-19-covid-19/vaccine/getting-https://www.healthvermont.gov/covidالتسجیل عبر اإلنترنت على  .1

 (التسجیل عبر اإلنترنت یكون باللغة اإلنجلیزیة)
 

للتسجیل بلغات أخرى غیر   1، والضغط على رقم  7878-722-855من خالل االتصال بالخط الساخن للقاحات على الرقم    .2
مساًء، ویومي السبت   5:30صباًحا حتى  8:15اإلنجلیزیة. ساعات عمل مركز االتصال ھي من اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة  

التك في جمعیة األفارقة  مساًء. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتسجیل، فاتصل بمدیر ح 3:00صباًحا حتى   10:00واألحد، من الساعة  
أو جمعیة األفارقة على الرقم   1963-655-802أو برنامج الالجئین. إذا لم یكن لدیك مدیر حالة، فاتصل ببرنامج الالجئین على الرقم 

 وسیتم توصیلك بشخص یتحدث لغتك.  802-355-0795
 

 نوِرد فیما یلي المعلومات التي سیُطلب منك تقدیمھا: 
 

 تحتاج إلظھار الھویة) االسم (ال  •
 تاریخ المیالد •
 العنوان •
 عنوان البرید اإللكتروني، إذا كان لدیك واحد  •
 رقم الھاتف  •
 معلومات التأمین األساسیة (اختیاریة، غیر مطلوبة) •
 األسئلة األخرى المتعلقة بالصحة مثل التاریخ الطبي أو الحاالت الصحیة  •

 
في عائلتك أو مجتمعك على التسجیل للحصول على ھذا اللقاح. لن یتم قبول الحضور بدون موعد في  یُرجى التفكیر في كیفیة مساعدة كبار السن 

ى  ھذا الوقت، ومن ثم یجب على األشخاص تحدید موعد مسبقًا. التأمین غیر مطلوب، واللقاح مجاني. یحتاج أولئك الذین یحصلون على اللقاح إل
الحفاظ على مسافة تباعد آمنة من اآلخرین خارج نطاق أسرتك، وغسل الیدین أو تعقیمھما بشكل مواصلة تدابیر السالمة، مثل ارتداء كمامة، و

 متكرر. یُرجى االستمرار في اتباع إرشادات الوالیة، فال یزال ال یتم تشجیع التجمعات في الوقت الحالي. 
 

عاًما فأكثر، ومع ذلك،   65كثر، ثم لألشخاص البالغین من العمر عاًما فأ  70ستكون مرحلة توزیع اللقاحات التالیة لألشخاص البالغین من العمر  
احل  لم تصدر إدارة الصحة في فیرمونت بعد إعالنًا عن موعد فتح ھذه المراحل ألفراد مجتمعنا األكبر سنًا. ومن المحتمل أن تتداخل ھذه المر

دادات اللقاحات في فیرمونت ستزداد خالل األسابیع القلیلة المقبلة، من  خالل األشھر القلیلة القادمة. األماكن والمواعید محدودة حالیًا، لكن إم
جرعة في األسبوع. وعلى الرغم من أن اإلمدادات تزداد، فقد یتم حجز موعدك قبلھ بأسابیع قلیلة ألن اللقاح لیس  10800إلى   8000حوالي 

 متاًحا بعد على نطاق واسع للجمھور.
 فیدیو عند التسجیل:  

W1HeTtk20&t=1s-https://www.youtube.com/watch?v=P 
  

https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://www.youtube.com/watch?v=P-W1HeTtk20&t=1s


 

 19-فحص واختبار كوفید
 

، مع منافذ منبثقة إضافیة طوال الشھر.  Winooski (32 Mallets Bay Ave)و Burlington (405 Pine St.)یتوفر االختبار یومیًا في 
وتتوفر سعة محدودة للحضور بدون موعد مسبق. التطعیم غیر متوفر في مواقع الفحص واالختبار. إذا كنت تواجھ صعوبات في التسجیل إلجراء 

وسنعمل على تقدیم  ،(RRC) ، أو االتصال بمركز الموارد والتعافيUSCRIأو  AALVالفحص واالختبار، یمكنك االتصال بمدیر حالتك على 
 أفضل مساعدة لك. 

tested-get-19/testing/where-https://www.healthvermont.gov/covid (باللغة اإلنجلیزیة) 
 

 الصحة لخططھا** **قد تتغیر فرص الفحص واالختبار مع تحدیث إدارة 
 

Burlington City Arts Studio - 405 Pine St, Burlington VT, 05401 
 

 Pine Street 405في   Burlington City Arts studioیقع موقع االختبار في المساحة المجاورة الستودیو 
 المحدودة للحضور بدون موعد تتوفر خدمات الترجمة الفوریة الشخصیة في جمیع األوقات یومیًا مع توفر بعض الفرص 

 مساًء كل یوم 6:00 -صباًحا   10:00 العمل یومیًا: 
 التسجیل المسبق متاح على موقع إدارة الصحة في فیرمونت 

 
O'Brien Community Center - 32 Malletts Bay Ave, Winooski VT, 05404 

 
 المحدودة للحضور بدون موعد تتوفر خدمات الترجمة الفوریة الشخصیة مع توفر بعض الفرص  

 مساءً  3:00 -صباًحا  9:00 -مساًء، الثالثاء والخمیس والسبت واألحد   8:00 -ظھًرا  2:00 -االثنین واألربعاء والجمعة  العمل یومیًا:
 التسجیل المسبق متاح على موقع إدارة الصحة في فیرمونت 

 
 المنافذ 

 اءً مس 3:00صباًحا حتى   9:00جمیع المنافذ تعمل من 
 یتوفر التسجیل المسبق والحضور بدون موعد  

 
Burlington North End Studios –  294 North Winooski Ave, Burlington VT, 05401 

 تتوفر خدمات الترجمة الفوریة الشخصیة  
 فبرایر  26و   19و   12و   5 كل جمعة: 

 
 Colchester Malletts Bay Congregational Church - 1672 W Lakeshore Dr, Colchester, VT 05446 

 خدمات الترجمة الفوریة عبر الھاتف متاحة
 فبرایر   25و   18و 11و  4 كل یوم خمیس:

 
 Williston National Guard Armory - 7846 Williston Rd, Williston VT, 05495 
 الھاتف متاحة خدمات الترجمة الفوریة عبر  

 فبرایر  24و   17و    10و  3 كل أربعاء:
 
 

  

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested


 

 األسئلة؟ ھل تحتاج مساعدة؟
 

أو   7239-755-802في بیرلنجتون موجود للمساعدة، اتصل بنا على  19-) لكوفیدRRCمركز الموارد والتعافي (
recovery@burlingtonvt.gov   واترك رسالة باسمك ولغتك المفضلة ومعلومات االتصال وسنساعدك فى أسرع وقت ممكن. یتوفر في

 مساًء.   4:30 -صباًحا  8:00مركز االتصال لدینا خدمات الترجمة الفوریة عبر الھاتف. ساعات العمل لدینا من اإلثنین إلى الجمعة، من 
 

 إشادات: 
 إدارة الصحة في فیرمونت 

translations-19-https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid   بحث عن معلومات مترجمة عن) 
 )19-كوفید

tested-get-19/testing/where-https://www.healthvermont.gov/covid 
vaccine19/-https://www.healthvermont.gov/covid 

 مدینة بیرلنجتون
19/testing-https://www.burlingtonvt.gov/covid 

19/vaccine-https://www.burlingtonvt.gov/covid جمة محدودة على الصفحة) (تتوفر موارد متر 
https://www.burlingtonvt.gov/resources 

 
 ) في مدینة بیرلنجتونRRCصور من مركز الموارد والتعافي (

 
 اإلرشادات على المستوى الوطني ومستوى الوالیةالمعلومات الواردة في ھذا المستند عرضة للتغییر مع إصدار إعالنات جدیدة وتحدیث 

mailto:recovery@burlingtonvt.gov
https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/testing
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/vaccine
https://www.burlingtonvt.gov/resources

