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برای تمام  COVID-19واکسن 

اشخاصی کھ در ایاالت متحده 
حضور دارند، رایگان آمریکا 

 است. 
-کرونا نمی مراکز توزیع واکسن

 تزریق آن و یا توانند بابت واکسن
ای از شما و یا بیمھ شما ھزینھ

 دریافت کنند. 
 
 
 

01 
شما لزوما احتیاج بھ داشتن بیمھ 

سکیوریتی پزشکی و شماره سوشال 
 COVID-19جھت دریافت واکسن  

 ندارید. 
و شماره سوشال حتی اگر بیمھ پزشکی 

واکسن سکیوریتی ندارید، حق دریافت 
COVID-19 برای شما محفوظ است .

سوالی در مورد مدارک الزم اگر 
توانید میواکسن دارید، دریافت برای 

با دفاتر خدمات اجتماعی محلی و یا 
دفاتر اداره بھداشت محلی خود تماس 

 بگیرید. 
 

 

  ،اگر احتیاج بھ راھنمائی بیشتر داریدخود تماس بگیرید. دفاتر خدمات اجتماعی محلی برای اطالعات بیشتر، با 
.لطفا با ایمیل زیر با ما در تماس باشید  

covid@apiahf.org. 

.سایت زیر مراجعھ فرمائیدوببھ  بیشتر کسب اطالعات جھت  
AA-NHPlHealthResponse.org 

 

 
 

واکسن دریافت حقوق قانونی شما برای  
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ایمنی خانواده و ت جھ •
 دریافت اطرافیان خود،

 COVID-19 واکسن
 ضروری است.

حتی اگر قبال بھ بیماری  •
 داید، شما بایکوید مبتال شده

 .گیریدواکسن ب
در حال حاضر کھ  مگر این 

 عالئم این بیماری را دارید. 
لطفا بھ پوشیدن ماسک و  •

گذاری اجتماعی حتی  فاصلھ
اول  بعد از دریافت دوز

 .واکسن ادامھ دھید

 

تمام گران ھزینھ واکسن نباشید. ن •
 رایگان است.   ھااکسنو

وضعیت مھاجرتی شما مانع  •
شما ملزم بھ  دریافت واکسن نیست.

ارائھ توضیحات در مورد وضعیت 
مھاجرتی خود بھ مراکز توزیع 

ھر شخصی کھ  واکسن نیستید.
-واکسن دارد، می گرفتن تمایل بھ

  تواند آن را دریافت کند. 
در مورد عوارض جانبی واکسن  •

توجھ  بھ اطالعات نادرست کرونا
نکنید. این واکسن کامال ایمن و 

 موثر است.
 

 
 

 

 

 دفاتر خدمات اجتماعی محلی خود تماس بگیرید. اگر احتیاج بھ راھنمائی بیشتر دارید، برای اطالعات بیشتر، با 
 لطفا با ایمیل زیر با ما در تماس باشید.

covid@apiahf.org. 

.سایت زیر مراجعھ فرمائیدوببھ  بیشتر کسب اطالعات جھت  
AA-NHPlHealthResponse.org 
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واکسن اطالعات بیشتر درباره  

Farsi 


	واکسن COVID-19 برای تمام اشخاصی که در ایالات متحده آمریکا حضور دارند، رایگان است.
	مراکز توزیع واکسن کرونا نمیتوانند بابت واکسن و یا تزریق آن از شما و یا بیمه شما هزینهای دریافت کنند.
	• جهت ایمنی خانواده و اطرافیان خود، دریافت واکسن COVID-19 ضروری است.
	• حتی اگر قبلا به بیماری کوید مبتلا شدهاید، شما باید واکسن بگیرید.
	مگر این که در حال حاضر علائم این بیماری را دارید.
	• لطفا به پوشیدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی حتی بعد از دریافت دوز اول واکسن ادامه دهید.
	• نگران هزینه واکسن نباشید. تمام واکسنها رایگان است.
	• وضعیت مهاجرتی شما مانع دریافت واکسن نیست. شما ملزم به ارائه توضیحات در مورد وضعیت مهاجرتی خود به مراکز توزیع واکسن نیستید. هر شخصی که تمایل به گرفتن واکسن دارد، میتواند آن را دریافت کند.
	• در مورد عوارض جانبی واکسن کرونا به اطلاعات نادرست توجه نکنید. این واکسن کاملا ایمن و موثر است.
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