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March 1, 2021    
 1 مارس 2021
 

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

سالمندان و اقوام  کلین�ک های وا�سیناسیوِن ،  وی � اچ مارس  15در تار�ــــخ 
ا�ط  را آغاز م�کندبو� واجد �ش  

 
 

برای  کلینیک ھای واکسیناسیونبا کمال خرسندی بھ اطالع می رساند کھ  ( وی سی اچ)ستال ھلتونکوور کُ  -ونکوور، یب �
سال بھ باال و  80مارس گشایش میابد. افراد  15در تاریخ اولیھ، متیس و اینوییت)  م(اقواواجد شرایط  بومی فرادسالمندان وا
دورۀ دوم ایمنی سازی علیھ  بخشی ازسال بھ باال برای دریافت واکسن در 65 اولیھ، متیس و اینوییت) م(اقوا افراد بومی

واجد شرایط شناختھ میشوند. 19کووید   
 

تایی کلینیک ھای واکسیناسیون را راه اندازی سدر سراسر ونکوور، ریچموند و جوامع ساحلی شھری و رو وی سی اچ 
قرار ھای قبلی خواھند بود و ھمچنین بعداز ظھر باز  ۵صبح تا  ۹اغلب کلینیک ھای واکسناسیون ھفت روز ھفتھ از  .میکند

تاسیس  اولیھ، متیس و اینوییت) م(اقوا برای افراد بومی انحصاریی مکانھای  .امکان پذیر است نیز برای اوقات عصر
 ھمراه با برگزاری برنامھ ھای سنتی ارائھ دھند.  رافرھنگی  ایمنیگردیده است تا خدماتی 

 
 .تسروز ھفتھ در نظر گرفتھ شده ا شب، ھفت ۷صبح تا  ۷بین ساعات  مارس 8خط تلفنی مجانی برای رزرو وقت قبلی از 

 با  ، میتوانند با تماسسال بھ باال  65 اولیھ، متیس و اینوییت) م(اقوا افراد بومی بھ باال وسال  80افراد 
 .بگیرندقبلی وقت  1-877-587-5767 
  

 
اولیھ، متیس و اینوییت)، وی سی  م(اقوا واجد شرایط وافراد بومیافراد سالمند بھ ھر چھ بیشتر  بھ جھت تسھیل در دستیابی

خود را  ھای  قراروقت  یتلفنبا تماس بر اساس تاریخھای زیر تا زیر تقاضا دارد  یِ نگروھھای س متعلق بھ از افراد  چا
 :تعیین کنند

 
 

 ریچموند، ونکوور، نورت ونکور و وست ونکوور
  

)سمار 15واکسیناسیون از شروع :(یتلفنس آغاز تماس مار 8از   
 )باالسال بھ  65( یا قبل از آن 1956بومی متولد  فرادسال بھ باال)، ا 90(سالمندان  از آن و یا قبل 1931ای ھتاریخ تولد 

 
 )مارس 22شروع واکسیناسیون از ( ی:تلفنآغاز تماس  مارس 15از 

 )باالسال بھ  65( یا قبل از آن 1956بومی متولد  فرادسال بھ باال)، ا 85سالمندان(  و قبل از آن 1936ای ھتاریخ تولد 
 

  )سمار 29واکسیناسیون از شروع :(مارس  22ی از تلفنآغاز تماس 
 )باالسال بھ  65( یا قبل از آن 1956بومی متولد  فرادسال بھ باال)، ا 80سالمندان(  و قبل از آن 1941ای ھتاریخ تولد 
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تون ست، پاول ر�ور، و�ستلر، اسکوام�ش و پم�ب
�
 سان شاین ک

 
)سمار 15واکسیناسیون از شروع :(مارس  8ی از تلفنآغاز تماس   
 )باالسال بھ  65( یا قبل از آن 1956بومی متولد  فرادسال بھ باال)، ا 80سالمندان(  و قبل از آن 1941ای ھتاریخ تولد 

 
، از افراد تقاضا م�شود تا قلم و کاغذ ته�ه کردە ، شمارۀ بهداشیت  ، نام و نام فام�ل، تار�ــــخ تولد، کد �سیت و شخ�پ�ش از تماس تلفیض

س داشته باشند.   شمارۀ تلفن خود را در دس�ت
 

  ارائه م�گردد.  19اطالعات تماس مه� در ارتباط با وا�سن کوو�د برای مراجعه، 
 

ض وقت قب� برای در�افت وا�سن هست�د با در وی � اچ، ا�ر  ● ا�ِط تعینی �د. این خط  5767-587-877-1واجد �ش تماس بگ�ی
ض وقت وا�سن در نظر گرفته شدە است.   تلفن مجایض تنها برای تعینی

برای در�افت توص�ۀ پرستاری،  811و �ا با  ا�ر سوال پزش� دار�د: اول با پزشک و �ا پرستار حرفه ای خود صحبت کن�د  ●
ض وقت خود   تماس حاصل فرمای�د. پ�ش از تعینی

تماس گرفته و �ا به  COVID19 (1.888.268.4319)-888-1با  19ت مرتبط با وا�سن کوو�د برای سواال  ●
gov.bc.ca/covid19   .مراجعه نمای�د 

 مراجعه نمای�د.  vch.caبرای کسب اطالعات در مورد کلین�ک های وا�سیناسیون وی � اچ به  ●

 
ا�ط در جامعه  � به افراد واجد �ش وی � اچ از تما� افراد خانوادە ها، دوستان، همسا�گان و ادارات خدمات اجتما� برای دس�ت

ض وقت قب� در زمان باز شدن خط تلفیض بر مبنای گروە سیض  استدعای کمک دارد. لطفا  اطالعات م��وط به وا�سن   برای کمک به تعینی
. در م�ان بگذار�د  سال بھ باال 65 اولیھ، متیس و اینوییت) م(اقوا سال بھ باال و افراد بومی 80افراد با را  19کوو�د   

 
ستال هلت مسئول ارائۀ 

�
و مرا�ز مراقبت های بلند مدت به ب�ش از  ب�مارستانها وامع، جبه م�ل�ارد دالر  4.1خدمایت به ارزش ونکوور ک

ست ، کور�دور � تو اسکای، پاول ر�ور،  شامل�ک م�لیون نفر از افراد جامعه 
�
مناطق ر�چموند، ونکوور، نورت ونکوور ،سا�شاین ک

ض مراقبتها و خدمات  و�ژە ای را بال بال و بال کوال است.  افراد در �ا� یب � عرضه کردە و مرکز فعالیتهای به وی � اچ همچننی
ض تحص�� و تحق�قایت  �شمار م�ا�د. ن�ی  

 
                                                                                      

 تماس:سلسو پ��را

 ر�است ارتباطات عمو�

 ونکوور کستال هلت 

  4763 790 604تلفن: 

  celso.pereira@vch.caا�م�ل:  
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