
  
 

 

 عاًما وأكبر 80الذين يبلغ عمرهم  ينسنللم 19-ضد كوفيد التحصين

يبلغ  ن( الذيتنويياإلميتيس والوأفراد الشعوب األصلية )األمم األولى و

 عاًما وأكبر 65عمرهم 

(COVID-19 immunization of seniors 80 years of age and 
older and Indigenous (First Nations, Métis, Inuit) people 
65 years of age and older) 

 (Information for community partners)ن يمعلومات للشركاء المجتمعي
 

 2021مارس/آذار  1

 
 

بحلول  ة العالمية.  ستتاح فرصة التطعيمحالجائ جماححياة الناس وتحافظ على صحتهم وتساعد في كبح  19-تنقذ لقاحات كوفيد

 بحصوله على اللقاح في بريتيش كولومبيا.وصى لكل شخص ي   2021نهاية 

 

وأفراد  عاًما وأكبر 80الذين يبلغ عمرهم  ونسنمالواللقاح في بريتيش كولومبيا،  طرحنحن اآلن في المرحلة الثانية من خطة 

من لقاح األولى جرعة اللتلقي  مؤهلون عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم  ن( الذيتنويياإلميتيس والالشعوب األصلية )األمم األولى و

 .19-كوفيد

 

 صحة فانكوفر الساحليةخط الهاتف لحجز موعد للحصول على لقاح في 

 (VCH vaccine appointment booking phone line) 

 

 15االثنين، اعتباًرا من يوم المحلية  صحة فانكوفر الساحلية مجتمعاتفي جميع  ينسنملل 19-ضد كوفيد التطعيمستفتح عيادات 

 .مارس 8من يوم اعتباًرا  لحجز مواعيد بحسب الفئة العمرية ينسنم.  ستقدم الدعوة للمارس/آذار

 

 المجتمعات المحلية، ندعو السكان التاليين الذين يعيشون في تلك المؤهلينعدد ممكن من السكان  كثرلتسهيل الوصول أل

 كما يلي: 1-877-587-5767 لالتصال بخط هاتف المواعيد على الرقم

 

 ريتشموند وفانكوفر ونورث فانكوفر ووست فانكوفرفي  ونسنالم

(Seniors in Richmond, Vancouver, North Vancouver and West Vancouver) 

 ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى ووأفراد الشعوب األصلية ) عاًما وأكبر 90الذين يبلغ عمرهم  المسنون 

 مارس/آذار 8من يوم االثنين، : اعتباًرا عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم 

 

 ( تنويياإلميتيس والاألمم األولى وأفراد الشعوب األصلية )و عاًما وأكبر 85عمرهم عم  يبلغالذين  المسنون

 مارس/آذار 15: اعتباًرا من يوم االثنين، عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم  نالذي

 

 نالذي( تنويياإلميتيس والاألمم األولى واألصلية )وأفراد الشعوب  عاًما وأكبر 80الذين يبلغ عمرهم  المسنون 

 مارس/آذار 22: اعتباًرا من يوم االثنين، عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم 



  
 

 

 

 كواميش وبمبرتونسشاين كوست وباول ريفر وويسلر و صنفي  ونسنالم

(Seniors in the Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish and Pemberton) 

 

 ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى ووأفراد الشعوب األصلية ) عاًما وأكبر 80الذين يبلغ عمرهم  ونسنمال 

 مارس/آذار 8: اعتباًرا من يوم االثنين، عاًما وأكبر 65يبلغ عمرهم 

 

 (How to prepare for your call) كيف تستعد لمكالمتك
 

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

 البريدي ورقم هاتف.

 
فقط  اللقاحمن لحجز موعد لتلقي الجرعة األولى متاحة في هذا الوقت أن تخطر السكان بأن هذه الخدمة  صحة فانكوفر الساحليةتود 

عاًما  65يبلغ عمرهم  ن( الذيتنويياإلميتيس والاألمم األولى ووأفراد الشعوب األصلية ) عاًما وأكبر 80يبلغ عمرهم لألشخاص الذين 

 .وأكبر

 

 

 

صحة اتصل بخط حجز مواعيد اللقاحات في : (Appointment bookings) حجز المواعيد

بحسب فئتك العمرية.  سيكون خط الهاتف متاًحا  1-877-587-5767على الرقم  فانكوفر الساحلية

 يوميًا من السابعة صباًحا إلى السابعة مساء.

 

 

 Info on VCH) صحة فانكوفر الساحليةللحصول على معلومات حول عيادات التلقيح في 

vaccination clinics): زر www.vch.ca 

 

 

برجاء التحدث إلى طبيب األسرة أو ممارس تمريض  :(Clinical questions) لألسئلة اإلكلينيكية

 .811تصل على رقم اأو 

 

 

 اتصل على  :(Questions about COVID-19) 19-لألسئلة حول كوفيد

 www.gov.bc.ca/covid19أو زر موقع  COVID19-888-1   (4319-268-888-1)  رقم

 

http://www.gov.bc.ca/covid19

