
عندما تتلقَّى لقاح فیروس كوفید-19، فإنك تحصل على بطاقة تطعیم إلثبات ذلك. فاحتفظ بھا في مكان 
آمن! یجب أن تتعامل معھا كما تتعامل مع بطاقاتك االئتمانیة، أو رخصة القیادة، أو جواز السفر. وال تُعَد 
بطاقتك مجرد تذكیًرا بالموعد الُمجدَول؛ وإنما سجالً رسمیًا قد تحتاج إلیھ للسفر، والدخول إلى الفعالیات، 

والجرعات التنشیطیة المحتملة الحقًا.

تُقِدّم العدید من األنشطة التجاریة في واشنطن اآلن حوافز لھؤالء الذین یُقِدّمون دلیالً ُمثبَتًا لحصولھم على التطعیم الكامل، بأن یقدموا لھم خصومات، 
لة لحضور الفعالیات. احرص على الحفاظ على بطاقة التطعیم الخاصة بك؛ حتى تتمكن من الحصول على مزایا  أو ھدایا ترویجیة، أو مقاعد ُمفضَّ

تلك العروض الخاصة.

•   احرص على الحفاظ على بطاقة تطعیمك بین تلِقّي الجرعات وبعده.
•   احرص على التقاط صور لواجھة البطاقة وظھرھا لتكون لدیك صورة رقمیة في متناولك. ویمكنك 

    إرسالھا إلى نفسك في رسالة برید إلكتروني، أو إنشاء ألبوم، أو إضافة وسم إلى الصورة؛ حتى تتمكن 
    من العثور علیھا مرة أخرى بسھولة.

رة منھا إذا كنت ترید صورة منھا معك.  •   احرص على الحصول على نسخة ُمصوَّ

ال تتخلص منھا أو تفقدھا!  •
ال تنشر صورة ذاتیة عبر اإلنترنت تُظھر بطاقة تطعیمك. بدالً من ذلك، التقط صورة ذاتیة واستخدم   •

الملصقات الرقمیة الخاصة بنا (باللغة اإلنجلیزیة فقط) بعمل بحث عن vaccinateWA# أو 
.@WADeptHealth وتذكَّر وضع الوسم !#wadoh

رة لحملھا معك. ال تغلّف بطاقتك األصلیة. یمكنك تغلیف نسخة ُمصوَّ  •

لقد حصلت على بطاقة تطعیم كوفید الخاصة بك، 
فماذا اآلن؟

 Centers for ماذا یحدث إذا فقدت بطاقة تطعیم
 ،Disease Control and Prevention (CDC

مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا) الخاصة بك؟
في حالة وضع بطاقتك في غیر محلھا أو فقدھا، ال تقلق! یمكنك الحصول على دلیل رسمي 

وُمثبَت بتطعیم كوفید-19 الخاص بك عبر اإلنترنت مجانًا. یُعَد الموقع اإللكتروني MyIR مساًرا 
رسمیًا تابعًا للوالیة للوصول إلى دلیل التطعیم في والیة واشنطن. للحصول على نسختك، تفضَّل 

بزیارة www.MyIRmobile.com أو wa.MyIR.net واشترك مجانًا. وإذا كنت قد 
أعددت حسابًا بالفعل على MyIR، فأنت جاھز تماًما!

*یُرجى مراعاة أن عملیة التحقق من سجالتك عبر MyIR قد ال تكون فوریة، وأن الدخول إلى 
الموقع یقتصر حالیًا على اللغة اإلنجلیزیة فقط.

للحصول على مساعدة لغویة أو مساعدة إضافیة في الحصول على سجالتك، یمكنك أیًضا 
االتصال بـ Office of Immunization and Child Profile (مكتب التطعیم وسجالت 
الطفل) خالل ساعات العمل العادیة على الرقم 3595-236-360 أو التواصل معھ عبر البرید 

.waiisrecords@doh.wa.gov اإللكتروني على

إلیك بعض النصائح المفیدة التي ینبغي مراعاتھا 
عند التعامل مع بطاقة تطعیمك:
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م 0127-525-800-1. فیما یخص العمالء المصابین  یقة بتنسیق آخر، اتِصل على الرق وث لطلب الحصول على ھذه ال

م 711، أو مراسلة البرید  بالصمم أو صعوبة في السمع، یُرجى االتصال بخدمة (Washington Relay) على الرق
.civil.rights@doh.wa.gov اإللكتروني


