
شما کارت واکسیناسیون کووید خود را دریافت کرده اید: 
اکنون چھ اتفاقی می افتد؟
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برای درخواست این سند در قالب ھای دیگر، با شماره 0127-525-800-1 تماس بگیرید. اگر جزء 
مراجعھ کنندگان ناشنوا و کم شنوا ھستید، لطفا با شماره 711 (Washington Relay) تماس بگیرید 

و یا بھ civil.rights@doh.wa.gov ایمیل بفرستید.

اگر کارت خود را پیدا نمی کنید یا گم کرده اید، نگران نباشید! می توانید مدرک رسمی و تایید 
 MyIR شده واکسیناسیون کووید19- خود را بھ صورت آنالین و رایگان دریافت کنید. وبسایت
یک روش رسمی ایالتی برای دسترسی بھ مدرک واکسیناسیون در ایالت واشنگتن است. برای 

دریافت نسخھ کپی خود، بھ www.MyIRmobile.com یا wa.MyIR.net مراجعھ کنید 
و بھ صورت رایگان ثبت نام کنید. اگر قبال حساب MyIR خود را ایجاد کرده اید، ھمھ چیز 

آماده است!

* لطفا بخاطر بسپاریدکھ تأیید سوابق شما از طریق MyIR ممکن است فوری انجام نشود و در 
حال حاضر فقط امکان دسترسی بھ زبان انگلیسی وجود دارد. 

برای کمک زبانی یا کمک اضافی جھت دریافت سوابق خود، می توانید در طول ساعات کاری 
 Office of Immunization معمول از طریق شماره 3595-236-360 با ایالت واشنگتن
and Child Profile (دفتر ایمن سازی و مشخصات کودک) تماس بگیرید یا از طریق ایمیل 

waiisrecords@doh.wa.gov ارتباط برقرار کنید.

اگر کارت واکسیناسیون CDC (مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری) خود را نداشتھ باشید چھ اتفاقی میافتد؟

•آن را دور نیندازید یا گم نکنید!
• عکس سلفی خود را کھ در آن کارت واکسیناسیون شما مشخص است، بھ صورت آنالین بھ اشتراک 

نگذارید. در عوض از خود سلفی بگیرید و استیکرھای دیجیتالی ما برای vaccinateWA# یا
 wadoh# را جستجو کنید! فراموش نکنید کھ WADeptHealth@ را برچسب گذاری کنید.

• ھرگز کارت اصلی خود را پرس نکنید. شما می توانید یک نسخھ کپی از آن را بھ منظور بھ ھمراه داشتن 
آن با خود، پرس کنید.

در اینجا چند نکتھ مفید آورده شده است کھ باید آنھا را در رابطھ با استفاده از کارت 
واکسیناسیون خود بھ خاطر بسپارید:

بسیاری از مشاغل واشنگتن در حال حاضر مشوق ھایی مانند تخفیف، اشانتیون یا امکان انتخاب صندلی در رویدادھا را بھ کسانی پیشنھاد می
 کنند کھ مدرک تأیید شده از واکسیناسیون کامل خود را ارائھ می دھند. از کارت واکسیناسیون خود مراقبت کنید تا بتوانید از این پیشنھادات 

ویژه بھره مند شوید.

وقتی واکسن کووید19- خود را دریافت می کنید، یک کارت واکسیناسیون بھ عنوان مدرک آن بھ 
شما داده می شود. از آن بھ خوبی نگھداری کنید! شما باید ھمانند کارت ھای اعتباری، گواھینامھ 
رانندگی یا گذرنامھ خود از این کارت نگھداری کنید. کارت شما فقط بھ منظور یادآوری برنامھ 
زمانی نیست: این کارت، یک مدرک رسمی است کھ ممکن است بعدا برای سفر، دسترسی بھ 

رویدادھا و احتماال دوزھای تقویت کننده بھ آن نیاز داشتھ باشید.

• حتما کارت واکسیناسیون خود را بین تزریق دوزھا و بعد از آن نزد خود نگھ دارید.
• حتما از جلوی کارت خود و پشت آن عکس بگیرید تا یک نسخھ دیجیتالی را در دسترس داشتھ باشید. آن 

را از طریق ایمیل برای خود ارسال کنید، یک آلبوم ایجاد کنید یا یک برچسب بھ عکس اضافھ کنید تا 
بتوانید دوباره بھ راحتی آن را پیدا کنید.

• اگر می خواھید آن را با بھ ھمراه داشتھ باشید، حتما از آن کپی بگیرید. 


