ﺷﻣﺎ ﮐﺎرت  COVID Vaxﺧودرا درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد:

ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻣﯾﺷود؟

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد 19-ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای اﺛﺑﺎت
آن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑطور ﻣﺻﺋون آﻧرا ﻧﮕﮭدارﯾد! ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ،ﺟواز ﺳﯾر
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭘورت از آن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرت ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻧﯾﺳت :ﯾﮏ
ﺳواﺑﻖ رﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺳﻔر ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ روﯾداد و اﺣﺗﻣﺎﻻً دوزھﺎی ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧده ﺑﻌدا ً ﺑﮫ آن اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ھﺎی واﺷﻧﮕﺗن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷوق ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺧﻔﯾف ھﺎ ،اﺟﻧﺎس راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺳﯾت ھﺎی دﻟﺧواه در ﻣﺣﺎﻓل را ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺷواھد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺎﻣل را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .از ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد از
اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات وﯾژه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻣﻔﯾد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎﯾد در
ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•
•
•

ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را ﺑﯾن دوز و ﺑﻌد ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺑﺎﯾد از ﺟﻠو و ﭘﺷت ﺳر ﮐﺎرت ﺧود ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آن را ﺑرای ﺧود اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد،
آﻟﺑوم اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑرﭼﺳب ﺑﮫ ﻋﮑس اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره آن را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎﯾد اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﯾدﯾﮏ ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.

• ھرﮔز آﻧرا دور ﻧﯾﺎﻧدازﯾد ﯾﺎ آﻧرا ﮔم ﻧﮑﻧﯾد!
• ھرﮔز ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ آﻧﻼﯾن ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﯾد.
در ﻋوض ﯾﮏ ﺳﯾﻠﻔﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و ازﺳﺗﯾﮑر ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣﺎ از
طرﯾﻖ
ﺟﺳﺗﺟوی  #vaccinateWAﯾﺎ  #wadohﮐﺎر ﺑﮕﯾرﯾد! ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
 @WADeptHealthرا ﺗﮓ ﮐﻧﯾد.
• ھرﮔز ﮐﺎرت اﺻﻠﯽ ﺧودرا ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﭘرﯾس ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ ﮐﺎرت ﺧودرا ﺑرای
اﻧﺗﻘﺎل ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﭘرﯾس ﮐﻧﯾد.

اﮔر دﯾﮕر ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون Centers for
Disease Control and Prevention
) ،CDCﻣراک ﮐﻧﺗرول و وﻗﺎﯾﮫ اﻣراض ﺳﺎری( ﺧود
را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
اﮔر ﮐﺎرت ﺧود را ﺑﯾﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد ﯾﺎ ﮔم ﮐرده اﯾد ،ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد! ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدرک رﺳﻣﯽ و
ﺗﺄﯾﯾد ﺷده واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد 19-ﺧود را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن طور راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
وﯾﺑﺳﺎﯾت MyIRﯾﮏ راه رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣدارک واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در اﯾﺎﻟت
واﺷﻧﮕﺗن اﺳت .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﺎﭘﯽ ﮐﺎرت ﺧود ،از ﺳﺎﯾت
 www.MyIRMobile.comﯾﺎ  wa.MyIR.netﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم راﯾﮕﺎن دﯾدن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﻗﺑﻼً ﯾﮏ ﺣﺳﺎب  MyIRراه اﻧدازی ﮐرده اﯾد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز آﻣﺎده اﺳت!

*ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﺳواﺑﻖ ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ  MyIRﻣﻣﮑن اﺳت ﻓوری
ﻧﺑﺎﺷد و دﺳﺗرﺳﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺳواﺑﻖ ﺧود ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  1-800-525-0127ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آدرس waiisrecords@doh.wa.gov
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

DOH 348-809 September 2021 Dari
ﺑرای درﺧواﺳت اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  1-800-525-0127ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (Washington Relay) 711ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس  civil.rights@doh.wa.govاﯾﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.

