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وأفراد  للمسنين 19-دضد كوفيطعيم للتتفتح عيادات   VCHالساحليةفانكوفر صحة 

 آذار/مارس  15يوم  المؤهلينالشعوب األصلية 

)VCH opens COVID-19 vaccination clinics to eligible seniors 
and Indigenous people on March 15( 

 
ضد  تطعيم( أن تعلن أن عيادات الVancouver Coastal Health( )VCH) صحة فانكوفر الساحليةيسر  -فانكوفر، بريتيش كولومبيا 

ارس/آذار م 15االثنين الموافق اعتباًرا من يوم ( تنويياإلميتيس والوالشعوب األصلية )األمم األولى و المؤهلينلمسنين ستفتح ل 19-كوفيد

 65يبلغ عمرهم  ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى و، وأفراد الشعوب األصلية )عاًما وأكبر 80.  فاألشخاص الذين يبلغ عمرهم 2021

 ببريتيش كولومبيا. 19-ضد كوفيد التحصينمن خطة  2في إطار المرحلة للتطعيم  مؤهلين ون، سيكونعاًما وأكبر

 
ستكون والساحلية الريفية.  الحضرية وفي جميع أنحاء فانكوفر وريتشموند والمجتمعات  تطعيممواقع عيادات  صحة فانكوفر الساحليةلسيكون 

بين التاسعة صباًحا والخامسة مساء، مع إتاحة مواعيد مسائية أيضًا.  كما تم إنشاء  ،مفتوحة سبعة أيام في األسبوع تطعيمعيادات ال معظم

 شعائريةخطط  إعدادمع ستقدم خدمات حساسة ثقافيًا، هذه (، وتنويياإلميتيس والاألمم األولى وع مخصصة ألفراد الشعوب األصلية )مواق

 أيضًا.

 
مارس/آذار، من السابعة صباًحا إلى السابعة مساء، سبعة  8كما سيبدأ خط هاتف مجاني لحجز المواعيد في العمل اعتباًرا من يوم االثنين، 

 ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى و، وأفراد الشعوب األصلية )عاًما وأكبر 80ألشخاص الذين يبلغ عمرهم في األسبوع.  ويمكن ل أيام

 .1-877-587-5767باالتصال بالرقم الفئة العمرية أن يحجزوا موعدهم بحسب ، عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم 

 

صحة فانكوفر ، فإن المؤهلين( تنويياإلميتيس والاألمم األولى ووأفراد الشعوب األصلية ) ينسنمعدد ممكن من ال كثرلتسهيل الوصول ألو
 التواريخ المبينة أدناه:من  اعتباًراالتالية لالتصال بخط الهاتف لحجز الموعد  الفئات العمريةتدعو األشخاص من  الساحلية

 

 ريتشموند وفانكوفر ونورث فانكوفر ووست فانكوفر

(Richmond, Vancouver, North Vancouver and West Vancouver) 

  مارس/آذار(: 15مارس/آذار )التطعيم يبدأ يوم  8اتصل ابتداء من 

الذين تبلغ ) للشعوب األصلية أو قبلها 1956عاًما فما فوق( سنة الميالد  90المسنون الذين تبلغ أعمارهم ) أو قبلها 1931سنة الميالد 

 (.عاًما وأكبر 65أعمارهم 
   

 مارس/آذار(: 22مارس/آذار )التطعيم يبدأ يوم  15اتصل ابتداء من 

الذين تبلغ ) للشعوب األصلية أو قبلها 1956عاًما فما فوق( سنة الميالد  85المسنون الذين تبلغ أعمارهم ) أو قبلها 1936سنة الميالد 

 (.عاًما وأكبر 65أعمارهم 
 

 مارس/آذار(: 29)التطعيم يبدأ يوم  مارس/آذار 22اتصل ابتداء من 

الذين تبلغ ) للشعوب األصلية أو قبلها 1956عاًما فما فوق( سنة الميالد  80المسنون الذين تبلغ أعمارهم ) أو قبلها 1941سنة الميالد 

 (.عاًما وأكبر 65أعمارهم 
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 كواميش وبمبرتونسصنشاين كوست وباول ريفر وويسلر و

(Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish and Pemberton) 

  مارس/آذار(: 15مارس/آذار )التطعيم يبدأ يوم  8اتصل ابتداء من 

الذين تبلغ ) للشعوب األصلية أو قبلها 1956عاًما فما فوق( سنة الميالد  80المسنون الذين تبلغ أعمارهم ) أو قبلها 1941سنة الميالد 

 (.عاًما وأكبر 65أعمارهم 
 

قلًما وورقة ورقم صحتهم الشخصي واسمهم الكامل وتاريخ الميالد والرمز البريدي  يجهزواقبل االتصال بخط الهاتف، نطلب من السكان أن 

 ورقم هاتف.

 

 
 .19-كوفيد بلقاحلإلشارة ، فيما يلي معلومات االتصال المهمة المتعلقة 

 

.  وهذا الخط المجاني 1-877-587-5767: اتصل على الرقم فانكوفر الساحليةصحة في  التطعيمإذا كنت مؤهاًل لحجز موعد لتلقي  ●
 فقط. التطعيملحجز مواعيد مخصص 

للحصول على مشورة  811إذا كان لديك سؤال إكلينيكي: تحدث أواًل إلى طبيب األسرة أو ممارس تمريض، أو اتصل على الرقم  ●
 تمريض قبيل حجز موعدك.

أو زر موقع  COVID19   (4319-268-888-1)-888-1 ، اتصل على الرقم 19-لألسئلة المتعلقة بلقاح كوفيد ●

gov.bc.ca/covid19. 

 .h.cavc: صحة فانكوفر الساحليةفي  تطعيمللحصول على معلومات حول عيادات ال ●

 

 ينسنمأفراد األسر واألصدقاء والجيران ووكاالت الخدمات االجتماعية تقديم المساعدة في الوصول إلى ال صحة فانكوفر الساحليةتناشد 

 عاًما وأكبر 80الذين يبلغ عمرهم  ينسنمالمع  19-ضد كوفيد تطعيمالمعلومات الخاصة بال مشاركة.  برجاء المحلي في المجتمع المؤهلين
التخطيط من اآلن للوقت الذي لمساعدتهم في  ،عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم  ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى ووأفراد الشعوب األصلية )

 .بحسب الفئة العمريةخط الهاتف لحجز المواعيد، وذلك فيه يفتح 

 

من مليون شخص  كثرمليار دوالر أل 4.1رعاية مجتمعية ورعاية مستشفى وطويلة األجل بقيمة  توفيرمسؤولة عن  صحة فانكوفر الساحلية

شاين كوست وسي تو سكاي كوريدور وباول ريفر وبيال بيال وبيال  وفانكوفر ونورث شور وصن، منها ريتشموند مجتمعات محليةفي عدة 

عد مركز التعليم واألبحاث ت   ، وهيش كولومبيايي جميع أنحاء بريتف للناسرعاية وخدمات متخصصة  صحة فانكوفر الساحليةكوال.  كما توفر 
 .بالمقاطعة عاية الصحيةالرفي مجال 
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