تحديث من صحة فريزر للمدارس بخصوص كوفيد – 19-التلقيحات للشباب من عمر  12إلى  17عام
في يوم الخميس الماضي ،فتحت المقاطعة أبواب التسجيل للشباب من عمر  12إلى  17عام للحصول على اللقاح .بحلول يوم الثالثاء المصادف 25
أيار/مايو ،أكمل  45بالمائة من جميع الشباب من عمر  12إلى  17عام عملية التسجيل وحصل بالفعل حوالي  6بالمائة منهم على الجرعة األولى من اللقاح.
بإمكان أي شخص يبلغ عمره  12عاما ً أو أكثر أن يبادر اآلن بالتسجيل وذلك بزيارة .gov.bc.ca/getvaccinated
نحن ممتنون جدا ً لتقديمكم الدعم لنا ول مساعدتنا في نشر الخبر عن التسجيل بين الشباب في مدارسنا .إن العمل مع شركاء المجتمع أمثالكم إلزالة العقبات لكي
يتمكن األشخاص من التسجيل والحصول على لقاح ضد كوفيد 19-يعتبر أمرا ً حيويا ً في مساعدتنا على العمل نحو الوصول إلى حصانة المجتمع .ومعا ً يمكننا
وضع الوباء خلفنا.
يرجى مطالعة الموارد المشارة إليها في أدناه للمساعدة في الرد على اإلسئلة التي قد تكون لدى مجتمعات مدرستكم باإلضافة إلى مواد أخرى للمساعدة في
تشجيع تسجيل الشباب في مدارسكم للحصول على اللقاح ،وبضمنها روابط إلى مواقع العيادات وخدمات النقل لألشخاص الذين هم بحاجة إليها.
دالئل وموارد صحة فريزر
التسجيل والتلقيح – ما تحتاج إلى معرفته:
•
•
•
•
•

الحصول على اللقاح – ثالثة خطوات سهلة :سجّل .إحجز موعد .إحصل على اللقاح.
التسجيل للحصول على اللقاح – من يجب عليه التسجيل ،لماذا التسجيل ،وكيف يمكنني التسجيل؟
التحضير لموعدك للحصول على لقاح كوفيد19-
أثناء موعدك للحصول على لقاح كوفيد19-
ما يمكنك توقعه بعد حصولك على لقاح كوفيد19-

الترجمة متوفرة على .fraserhealth.ca/translations
لقاء مباشر :تلقيحات كوفيد 19-للشباب من عمر  12عام أو أكثر
إنضم إلينا في لقاء مباشر في يوم  3حزيران/يونيو ألولياء األمور والمربين والشباب كفريق من الخبراء المختصين ،بينما تقوم الدكتورة إليزابيث برودكين،
مسؤولة الصحة ،والدكتور سينها ،أخصائي األطفال ،وإليسون إيفريت ،إخصائية حياة األطفال ،بالتحدث لنا عن لقاح كوفيد 19-للشباب .يمكن إيجاد تفاصيل
هذا اللقاء المباشر على .fraserhealth.ca/events
محاربة فومو (الخوف من فوات الشيء) حملة التلقيحات للشباب
للمساعدة على تشجيع التلقيحات بين الشباب اليافعين ،قمنا بإطالق حملة فيديو جديدة على وسائل التواصل اإلجتماعي تحت عنوان  Fight the FOMOأي
محاربة فومو (الخوف من فوات الشيء) .سجّل ،إحجز موعد ،إحصل على اللقاح .قمنا لحد اآلن بنشر فلمي فيديو ،حيث يركز الفيديو األول على الفعاليات
المرتبطة بالعائلة بينما يركز الفيديو الثاني على الفعاليات المرتبطة بالمتعة والتي ينتظر الشباب القيام بها حالما يتم الحصول على حصانة المجتمع .سيتم
إضافة أفالم فيديو إضافية في األيام القادمة .يمكنك مشاهدة ومشاركة أفالم الفيديو هذه من قنواتنا على وسائل التواصل اإلجتماعي على إنستغرام ،فيسبوك،
تويتر ويوتيوب.
أسئلة شائعة
قام مركز مكافحة األمراض في بريتش كولومبيا بعمل ملخص للمعلومات الرئيسية واألسئلة واألجوبة بصيغة بي دي إف لتسهيل مشاركتهاBCCDC – :
COVID-19 Vaccination Information – Children Aged 12-17
مواقع العيادات ،النقل وأدوات التواصل
يمكنك أيضا ً زيارة  Fraserhealth.ca/vaccineللحصول على مزيد من المعلومات وبضمنها مواقع العيادات ،خيارات النقل ،باإلضافة إلى حقيبة أدوات
التواصل ،والتي فيها يمكنك إيجاد نشرات يمكنك مشاركتها على وسائل التواصل اإلجتماعي وأدوات أخرى للمساعدة في تشجيع التسجيل ،وبضمنها ملصق
ونشرة وبطاقة التسجيل للتلقيحات.

