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گزینه های من برای واکسینه 

شدن چه می باشند

اطالعات در مورد کووید-19 برای جوامع +LGBTIQ چندفرهنگی

در ارتباط با واکسینه شدن 

چه مواردی را باید بدانم؟

وقتی می رسید، ممکن است از شما خواسته شود   
ماسک صورت خود را با یک ماسک جدید یکبار 

مصرف عوض کنید.

یک نوع کارت شناسایی با خود بیاورید   
 )برای مثال، گواهی نامه رانندگی، گذرنامه یا 

کارت دانشجویی(

شما برای واکسینه شدن نیاز به کارت مدیکر   
یا شماره شناسایی شخصی مراقبت های 

بهداشتی ندارید

ممکن است سواالتی در مورد سالمتی تان   
از شما پرسیده شود

واکسن در بازوی شما ترزیق خواهد شد  

بعد از واکسن، از شما خواسته می شود   
15 دقیقه در اتاق انتظار بنشینید تا مبادا 

عوارض جانبی آنی داشته باشید

Amaze و خدمات ملی معلولیت و ناتوانی متون 
اجتماعی را به زبان انگلیسی ساده تهیه کرده اند 

که به شما می گویند وقتی واکسینه می شوید، چه 

انتظاراتی می توانید داشته باشید

چگونه می توانم واکسینه 

شوم؟

چند روش برای واکسینه شدن وجود دارد: 

  از طریق سیستم رزرواسیون آنالین دولت 
ویکتوریا وقتی در یک مرکز واکسیناسیون رزرو کنید

با خط اطالع رسانی کووید-19 دولت ویکتوریا  به   
شماره 398 675 1800 تماس بگیرید )شماره 0 را 

برای مترجم شفاهی فشار دهید(

در یک کلینیک پزشکی، داروخانه یا خدمات بهداشت   
جامعه محلی مشارکت کننده وقتی را رزرو کنید

وقتی گروهی بگیرید تا همزمان با سایر افرادی که   
می شناسید واکسینه شوید

به یک مرکز واکسیناسیون سیار یا “موقت”   
مراجعه کنید

در زمانی که وقت واکسیناسیون خود را رزرو می کنید، 
 برای تأیید صالحیت تان، چند سوال از شما پرسیده 

می شود.

ممکن است سواالتی در مورد قومیت، کشور محل تولد 

یا زبان تان از شما پرسیده شود - این اطالعات به دولت 
ویکتوریا کمک می کند درک کند چگونه می تواند از جوامع 

محلی متفاوت حمایت کند.

https://cfre.org.au/lgbtiq-covid/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-your-covid-19-vaccination#you-don’t-need-a-medicare-card-to-access-a-free-covid-19-vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-people-disability#social-scripts-about-getting-vaccinated
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-people-disability#social-scripts-about-getting-vaccinated
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-people-disability#social-scripts-about-getting-vaccinated
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-people-disability#social-scripts-about-getting-vaccinated
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.coronavirus.vic.gov.au/group-bookings-service
https://www.coronavirus.vic.gov.au/group-bookings-service


 ما مالکین سنتی زمینی که در آن کار می کنیم را به رسمیت 
می شناسیم و به بزرگان گذشته، حاضر و آینده احترام می گذاریم.

 اطالعات موجود در این برگه اطالع رسانی در تاریخ 

29 اکتبر 2021 به روز می باشد.

اطالعات از اداره بهداشت ویکتوریا و اداره بهداشت استرالیا اقتباس شده است. 

 شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد ایمنی در برابر کووید-19 و واکسن ها را 

 به زبان های دیگر از وب سایت دولت ویکتوریا و وب سایت دولت استرالیا 
کسب کنید.

cfre.org.au/lgbtiq-covid

آیا واکسن زدن دردناک است؟
واکسن زدن معموالً دردناک نیست، و بسیار سریع انجام 

می شود. شما ممکن است سوزش تند و سریع سوزن را 

احساس کنید.

 من خیلی از آمپول خوشم 

نمی آید - چه کار می توانم بکنم؟

وقتی با پزشک یا پرستاری هستید که واکسن را به شما می 

دهد، به او بگویید که آمپول شما را عصبی می کند. او می 

تواند در زمان واکسن زدن به شما کمک کند احساس راحتی 

بیشتری کنید.

چه باید بپوشم؟

شما باید لباسی بپوشید که دسترسی 

به بازوی تان آسان باشد )برای مثال، 

یک تی شرت، پیرهن آستین کوتاه یا یک 

بلوز بدون آستین(.

آیا می توانم یک 
مترجم شفاهی بگیرم؟

می توانید در زمان گرفتن وقت واکسن، 

 درخواست مترجم شفاهی تلفنی 

 کنید. شما همچنین می توانید متر

 جم شفاهی خود را به همراه آورید 

 )او می تواند فرد حامی شما 
نیز باشد(.

وقتی واکسینه می شوم آیا 

کسی می تواند با من بیاید؟

 یک فرد حامی مانند عضوی 

 از خانواده یا یک دوست 

 می تواند با شما بیاید. 

 او می تواند تمام وقت 

 پیش شما باشد یا در 

بیرون منتظرتان بماند.

چه گزینه هایی برای افراد 

دارای معلولیت یا ناتوانی 

وجود دارند؟

افراد دارای معلولیت و ناتوانی برای واکسینه شدن   
در یک مرکز واکسیناسیون دولت ویکتوریا نیاز به 

انجام رزرواسیون ندارند

مأموران رابط معلولیت و ناتوانی می توانند به   
شما کمک کنند به واکسیناسیون ها دسترسی پیدا 

کنید )از جمله اگر نتوانید به یک مرکز واکسیناسیون 

مراجعه کنید(

امکان دسترسی در چندین مرکز واکسیناسیون   
در ملبورن و مناطق روستایی ویکتوریا بهبود 

 داده شده اند، از جمله فراهم 

 شدن ابزارهای افزایش 

شنوایی و برقراری ارتباط
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