
  MyIR Mobile/19-الأسئلة الشائعة المتعلقة ببطاقة تسجيل لقاح كوفيد

  

  ما المقصود ببطاقة تسجيل اللقاح؟

يته  19-سجلاً رسميًّا لتسجيل لقاح كوفيد  (بطاقة تسجيل اللقاح) Vax Cardُتَعد  عند تلقيك للقاح، لا ُبد  . الذي تلقَّ

، مراكز مكافحة الأمراض  Centers for Disease Control and Prevention (CDCوأنك حصلت على بطاقة من 

يته  19-لقاح كوفيد ( تواريخ)موضٌح بها العلامة التجارية وتاريخ  (والوقاية منها إذا كنت لم تتسلم هذه  . الذي تلقَّ

   (. انظر الأسئلة والإجابات الواردة أدناه)أخرى لإثبات تلقيك للقاح البطاقة أو فقدتها، فهناك ُسُبل 

  

  ما السجل الذي يعتد به بصفته بطاقة تسجيل لقاحات رسمية؟

  :فيما يلي أمثلة للسجلات الرسمية للقاحات 

  

  CDCالصادرة عن  19-بطاقة لقاح كوفيد / سجل التحصين مدى الحياة •

  في ولاية واشنطن (نظام معلومات التحصين) Immunization Information Systemنسخة مطبوعة من  •

سواء أكانت عبارة عن لقطة شاشة أو شهادة من حالة  ( )باللغة الإنجليزية فقط) MyIRنسخة مطبوعة من   •

  (التحصين

• My IR Mobile (باللغة الإنجليزية فقط )19- شهادة تلقي لقاح كوفيد  

م خدمة الرعاية الطبية لديك  نسخة مطبوعة معتَمدة من السجل الطبي الإلكتروني •  من ُمقد ِّ

  

وُتَعد السجلات الرسمية   .ُتقبل بصفتها سجلاً رسميًّالا يمكنك عمل بطاقة اللقاح الخاصة بك بنفسك؛ نظًرا لأنها لن 

م خدمة الرعاية الطبية لديك، أو من خلال   وثائق طبية معتَمدة يتم الحصول عليها وقت تلقي اللقاح، من خلال ُمقد ِّ

  .المذكورة أعلاه  MyIR بوابات خدمة

  

  كيف يجب علّي حفظ بطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بي؟

اعتبرها بمثابة شهادة ميلادك أو جواز ! اظ ببطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بك في مكاٍن آمنيجب عليك الاحتف

رة  .سفرك  رة منها، أو تغليف النسخة الُمصوَّ دون تغليف البطاقة  )يمكنك التقاط صورة لها، أو استخراج نسخة ُمصوَّ

   .، أو اتخاذ خطوات أخرى للتأكد من توفر نسخ من البطاقة معك (الأصلية

  

للحصول على مزيد من النصائح بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع بطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بك، يمكنك  

متوفر حاليًا  ): انقر هنا للحصول على المنشور بلغتك . مشاركة ذلك مع أفراد أسرتك وأصدقائك

 . (إسبانيةالو  الإنجليزية باللغة

  

  لماذا يتعين علّي الاحتفاظ ببطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بي؟

يت لقاًحا ضد فيروس كوفيد  .  19-ُتَعد بطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بك وسيلة سهلة بالنسبة إليك لإثبات أنك قد تلقَّ

عينة، ومن الممكن أن  قد يتعين عليك تقديم إثبات على تلقيك اللقاح حتى تتمكن من السفر أو حضور فعاليات م 

   .نضيف معلومات بشأن الجرعة التعزيزية في المستقبل 

  

م العديد من الأنشطة التجارية في واشنطن الآن حوافز لهؤلاء الذين ُيقد ِّمون دليلاً ُمثبًَتا لحصولهم على   ُتقد ِّ

و الجلوس في المقاعد  وقد تتضمن تلك الحوافز الحصول على تخفيضات، أو هدايا ترويجية، أ .التطعيم الكامل

   .الُمفضَّلة أثناء حضور الفعاليات

  

  ماذا أفعل إذا لم أتلقَّ بطاقة تسجيل اللقاح أثناء تلقي اللقاح؟

م   19-كوفيد( لقاحات)إذا كنت لم تتلقَّ بطاقة تسجيل اللقاح عند تلقي لقاح  الخاص بك، فيمكنك الاتصال بُمقد ِّ

الخاصة بك عبر الإنترنت أيضًا على   19-الوصول إلى سجلات لقاحات كوفيد كما يمكنك  .اللقاح لديك

www.MyIRMobile.com (باللغة الإنجليزية فقط )وإنشاء حساب مجاًنا.   

  

  ماذا أفعل إذا فقدت بطاقة تسجيل اللقاح الخاصة بي؟

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
http://www.myirmobile.com/


  19-اللقاح الخاصة بك، يمكنك استخراج دليل رسمي على حصولك على لقاح كوفيد في حالة فقدان بطاقة تسجيل 

باللغة  ) www.MyIRMobile.com من خلال ُمقد ِّم خدمة الرعاية الصحية المعني بك أو عن طريق إعداد حساب على

  .( الإنجليزية فقط

  

  ؟MyIR Mobile ما المقصود بخدمة

MyIR Mobile   هي بوابة تعتمد على شبكة الإنترنت تتيح للأشخاص الوصول إلى السجلات الرسمية للقاحات

  .(باللغة الإنجليزية فقط) www.MyIRMobile.com يمكنك إعداد حساب على. الخاصة بولايتهم 

  

للحصول على مساعدة لغوية أو  . تقتصر حاليًا على اللغة الإنجليزية فقط   MyIR Mobileُيرجى مراعاة أن واجهة  

  Office of Immunization and Child Profileمساعدة إضافية في الحصول على سجلاتك، يمكنك أيضًا الاتصال بـ 

أو التواصل معه عبر    3595-236 (360)الرقم  خلال ساعات العمل العادية على (مكتب التطعيم وسجلات الطفل)

 .  waiisrecords@doh.wa.govالبريد الإلكتروني على  

 

  الخاصة بطفلي؟ 19-كيف يمكنني استخراج بطاقة تسجيل لقاح كوفيد

.  خاصة به عند تلقي اللقاح CDCمن الضروري أن يكون طفلك قد حصل على بطاقة تسجيل اللقاح الصادرة عن 

انظر قائمة خيارات تخزين  . ومن الجيد أن تحتفظ بهذه البطاقة في مكاٍن آمن من أجله كما تحتفظ ببطاقتك أيضًا 

   .البطاقة الموضحة أعلاه 

  

، فيمكنك استخراج نسخة رسمية من خلال ُمقد ِّم  CDCإذا لم تكن لدى طفلك بطاقة تسجيل اللقاح الصادرة عن 

باللغة  ) www.MyIRMobile.comكما يمكنك إعداد حساب للأسرة أيضًا على   .اللقاح أو طبيب الأطفال المعني به 

  .ضافة ملف تعريف طفلك إلى ملف تعريفك الشخصيوإ( الإنجليزية فقط

  

يت اللقاح خارج حدود ولاية واشنطن؟   ماذا يحدث لو تلقَّ

لذا  .  MyIR Mobile إذا لم تتلقَّ التطعيم في ولاية واشنطن، فقد لا تظهر سجلات التطعيم الخاصة بك على واجهة

، مثل بطاقة تسجيل اللقاح الصادرة عن  19-لقاح كوفيد ُيرجى الحرص على أن يكون لديك دليل معتَمد على تلقي 

CDC  م خدمة الرعاية الصحية المعني بك   .أو غير ذلك من السجلات المعتَمدة الأخرى من خلال ُمقد ِّ

  

إذا كنت لم تتلقَّ اللقاح داخل الولايات المتحدة، فُيرجى اصطحاب دليل رسمي على تلقيك اللقاح من الدولة التي  

 . اح أعطتك اللق

 

  ؟(فقط 19-ليست لقاحات كوفيد)كيف يمكنني استخراج جميع سجلات اللقاحات الخاصة بي وبأسرتي 

للاطلاع على القائمة الكاملة بسجلات اللقاحات الخاصة بك وبأفراد أسرتك، يمكنك الاتصال بُمقد ِّم خدمة الرعاية  

 . (باللغة الإنجليزية فقط) wa.MyIR.netالصحية الأساسي المعني بك أو إعداد حساب على  

 

 Office ofللحصول على مساعدة لغوية أو مساعدة إضافية في الحصول على سجلاتك، يمكنك أيضًا الاتصال بـ 

Immunization and Child Profile  (مكتب التطعيم وسجلات الطفل)   360خلال ساعات العمل العادية على الرقم-

  .waiisrecords@doh.wa.gov أو التواصل معه عبر البريد الإلكتروني على  3595-236
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