
١٩-ديفوك حاقل نم ةثدحتسم ةدحاو ةعرج لقألا #"ع لوص:&ا قوف امو  ر5شا٦ رمع نم صا-,الا عيم'&ا #"ع
BCتع@ حاقللا نم ةثدحتسم ةعرج 12ع لصح نا قبس دق يذلاو قوف امو تاونس٦  رمع نم ص-, يأ•

:ةيفاضإ تاعرج 12ع هاندا صاLMألا لصحي دق .ھتاحاقل ةفاF 12ع لصح ھنا
oرامعأ غلبت نيذلا ن]غلابلل نكميaا قوف ام وأ اًماع65 مVWر_شأ4 دع] ، ةثدحتسم ةيناث ةعرج 12ع لوص 

.ةثدحتسم ةعرج لوأ نم لقألا 12ع
oنيذلا صا-,ألل نكمي gا ةعانملا صقن نم نوناعVWإ ثدحت .ةيفاضإ ةثدحتسم تاعرج 12ع لوصa2 

.كل لضفألا ghمزلا لودVeا لوح كبcبط
 .نآلا ثدحتسملا حاقللا نم ةدحاو ةعرج 12ع لوصVWا ن]حقلملا n]غ صا-,ألا #"ع بجي•
 نoر_ش دع] لقألا 12ع ر_ش 12ع ثدحتسم حاقل 12ع اولصحي مل نكلو ن]حقلملا صا-,ألا لصحي نأ بجي•

.)ؤفاvتلا يداحأ( 1tصالا حاقللا ةعرج رخآ نم
 ا}zمض ،حاقللا نم ةددعتم تاعرج a2إ تاونس5 و ر5شأ6 ن]ب مaرامعأ حواrnت نيذلا لافطألا جاتحيدق•

 هوقلت يذلا )تاحاقللا( حاقللا 12عو رمعلا 12ع تاعرVeا ددع دمتع@ .لقالا 12ع ةدحاو ةثدحتسم ةعرج
 .لعفلاب
الماح اوناF ول ��ح عيمVeا ميعطت بجي•

ً
اعضرم وأ 

ً
.١٩-ديفوvب اوبcصأ وأ 

cdc.gov/coronavirus/vaccine رز ،تامولعملا نم دoزملل•

 ةمعاد ةعرجكو اًماع12 نع مھرامعأ دیزت نیذلا صاخشألل ؤفاكتلا يداحأسكفافون حاقل رفوتی :ةظحالم
 يداحأ نوسنوجو نوسنوج حاقل رفوتی ال .فقاوملا ضعب يف اًماع18 نع مھرامعأ دیزت نیذلا صاخشألل
٥/٦/٢٣ دعب ؤفاكتلا

ديفوك بقاوعءوسا نم تاحاقللا tuحت

 امك .ةافولا وأ ،ىفشJسملا لوخد وأ،19-ديفو< ب>س:دا78ا ضرملاب كتباصإ رطخ نم حاقللا للقي•
.ةلYوط ةWUفل ديفو< سوTUفب ةباصإلا رطخ نم للقي

 اopيدحت مت دقل .نآلا )ؤفا[تلا ةيئانث( ةثدحتسم cdانريدومو رزياف نم١٩-ديفو[ل تاحاقل ةفا< نا•
.سوTUفلا نم ىرخأ ةيلاح تالالس نم ةيامq8ل

 حاقل قئاقح
19-ديفوك
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عيم?<ل ةرفوتم تاحاقللا
.نTمأت كيدل نكي مل ول �~ح- عيم|qل ةيناجم19-ديفو<تاحاقل•

.كب ةصا�7ا ةر|�لا ةلاح نع كلاؤس متي نل•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
http://www.VaccinateLACounty.com/
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ةردان ة01ط.)اةي+نا()ا راثآلا نا
•�وأتالضعلامالآوحاقللاءاطعإنا[م�dرارمحالاومروتلاوملألاةع�اشلاةي>نا|7اراثآلالمش

راثآلالمش�.بعتلابروعشلاوعادصلاوةرYرعشقلاو��78اوةYوافميللادقعلام��تولصافملا
.ةي�شلانادقفوساعنلاوجاعزنالاوءا[بلااًضيأراغصلالافطألادنعةي>نا|7ا

•�كتردق��عرثؤتدق.ةيامJKاءانGبموقيكيدلةعانملازا�جنأ��عةمالعةي>نا|7اراثآلا�Uتع
يقلتنمنTمويوأموينوضغ�dيفتختنأبجينكلوةيمويلاةطش�ألاضعببمايقلا��ع
.حاقللا

.ةردانةTUط�7اةي>نا|7اراثآلا•

ةلاعفو ةنمآ١٩-ديفوك تاحاقل

ب>سملاسوTUفلا��عتاحاقللانميأيوتحيال.حاقللانم19-ديفو[بةباصإلاكنكميال•
.19-ديفو[ل

،نونولملاصا�¥ألاكلذ�dامب،صا�¥ألانمفالآلاتارشع��عتاحاقللارابتخامت•
.ةلاعفوةنمآاªpأاودجووةيبطتالاحنمنوناع©نيذلاصا�¥ألاو،نسلارابكو

.19-ديفو<حاقلنامأبسانلانRيالمتائمىقلت،�U2020مس©دذنم•

تايالولاخYرات�dةمارص]Zكألاةمالسلاةبقارمةيلمع:رمت19-ديفو<تاحاقللازتام•
.ةدحتملا

لماوq8لةنمآاªpأامك.ة®وص�7ا�dل<اشمب>س©19-ديفو<حاقلنأ��عليلددجويال•
.لم78اءا�Uخا²p±°̄وYو

 حاقل قئاقح
19-ديفوك

حاقللا #"ع لوص:&ا كنكمي فيك

ةياªp تالطع �d حوتفم اp¶م ديدعلاو- سولجنأ سول ةعطاقم ءاحنأ عيمج �d عقاوملا نم تائملا كان³
.دعوم ديدحت مزلي الو ءاسملا �dو عوبسألا

:كتقطنم �d عقوم ��ع روثعلل
��ع لصتا وأph.lacounty.gov/howtogetvaccinated ةراYزب مق•

1-833-540-0473.
.8�d«ا ºdديصلا وأ كب¹بط لأسا وأ2-1-1 مقرلاب لصتا•
.ل¾¿ملاب نوم¾Wلملا صا�¥ألا حيقلت ةينا[م¼و ةيناجم تالصاوم حاتت

.حاقللا ��ع لوصq8ل ي�وناقلا ±°̄ولا وأ نيدلاولا ةقفاوم �ºإ رَّصُقلا جاتحي
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