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آیا همه شاگردان استحقاق وقایه شدن دارند؟

نه، فعاًل تنها شاگردان 16 ساله و مسن تر که در کورس سرتیفیکیت مکتب متوسطه )HSC( در سال 

جاری اشتراک دارند  )یا صنف 12 را در سال 2021 تکمیل می نمایند(، و به مکتب، TAFE می روند یا در 

هریک از حکومت های محلی )شاروالی( )LGA( های اعالن شده زندگی می نمایند استحقاق دریافت 

واکسیناسیون COVID-19 را دارند.

شاروالی )LGA( های اعالم شده عبارتند از لیورپول )Liverpool(، فرفیلد )Fairfield(، کنتربری 

 )Blacktown( بلکتاون ،)Parramatta( کمبرلند، پاراَمتا ،)Bankstown( بنکستاون/)Canterbury(

)Campbelltown( و کمپبلتاون )Georges River( جورجز ریور

چرا به این LGA ها اولویت داده می شود؟

تعداد موارد COVID-19 در این LGA 8 اعالن شده باال بوده است.

چه موقع سایر شاگردان HSC  از دیگر LGA ها استحقاق وقایه شدن پیدا می کنند؟

معلومات بیشتر در باره گسترش طرح واکسیناسیون توسط دولت نیوساوت ولز به اطالع خواهد رسید.

من چگونه به قرار مالقات خود برای واکسیناسیون رفته می توانم؟

همه شاگردان موظف هستند که خود ترتیب رفت و آمد به محل را بدهند.  از این به بعد دیگر مکتب 

َبس را برای آنان ترتیب نخواهد داد.

چرا مهم است که من به موقع به وقت مالقات خود برسم؟

همه وقت های مالقات )اَپواینتمنت ها( طوری ترتیب داده شده که یقین حاصل شود تماس ها با سایر 

شاگردان و دیگر مکتب ها در حد اقل باشند. قرار های مالقات برای وقایه شدن به حیث گروپی انجام 

می شود  و ورود به محل به حیث گروپ مکتب به شناسایی شما کمک مینماید تا بتوانید هرچه ممکن 

باشد عاجل تر و بی درد سر تر وقایه شوید.  

پدر/ مادر/ مواظب من می خواهد همراه من به قرار مالقات بیاید، آیا این امکان دارد؟

برای اطمینان از صحت و تندرستی همه شاگردان و کارکنان،  تعداد افراد در محل وقایه شدن به شدت 

محدود است.  والدین و مواظبین نمی توانند با شما به مرکز وقایه کردن بیایند، مگر اینکه به کمک 

خاصی ضرورت داشته باشید.  NSW Health برای جریان وقایه کردن، کارکنان صحی و سرپرستانی را 

موظف کرده است تا کارمندان صحی خاص شاگردان باشند. اگر به کمک خاص ضرورت دارید، یا نگرانی 

دارید،  لطفاً با مدیر مکتب خود به تماس شوید و ایشان یک پالن مناسب را برای شما ترتیب خواهد داد.
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آیا می توانم از این رابط )لینک( برای تعیین وقت وقایه شدن برای خانواده خود 

استفاده کنم؟

نه، این قرار وقایه کردن تنها برای شاگردان HSC و شاگردانی که صنف 12 را در سال 2021 ختم می 

نمایند اولویت داده شده است.  این رابط )لینک( غیر قابل انتقال است  و نمی توان آن را با دوستان 

یا اعضای خانواده اشتراک نمود.  استحقاق در روز معین شده برای شما تأیید می شود و کسانی که 

استحقاق ندارند نمی توانند واکسین دریافت نمایند.

آیا برای من وقایه شدن مصون است؟

بلی، واکسیناسیون یکی از بهترین طرق برای محافظت شما در برابر COVID-19 است و پخش شدن 

ویروس را کاهش می دهد. گروپ استرالیایی مشوره دهنده برای مصونیت )ATAGI( توصیه می نماید 

که واکسین )COVID-19 Pfizer )Comirnaty واکسینی است که برای سنین 12 تا 60 سالگی بر سایر 

واکسین ها ترجیح دارد. می توانید معلومات بیشتر را در اینجا پیدا کنید.

آیا می توانم منطقه خود را برای وقایه شدن ترک کنم؟

بلی کسانی که در لیورپول )Liverpool(، فرفیلد )Fairfield(، کنتربری )Canterbury(/ بنکستاون 

 )Georges River( جورجز ریور )Blacktown( بلکتاون ، )Parramatta( کمبرلند، پاراَمتا ،)Bankstown(

و کمپبلتاون )Campbelltown( زندگی می کنند اجازه دارند که خانه خود را  به علل موجه، بشمول 

رفتن به دالیل مواظبت یا طبی  و دریافت واکسین COVID-19  ترک نمایند.

دولت نیوساوت ولز list of COVID-19 rules for affected LGAs. را منتشر کرده است.

اگر من نتوانستم وقت بگیرم/ یا برای گرفتن وقت مشکل داشتم به چه کسی باید تلفون کنم؟

اگر به مساعدت بیشتری ضرورت داشتید تا بتوانید وقت وقایه شدن را جور کنید، لطفاً با شماره 

55 11 57 1800 به تماس شوید.

چه واکسینی پیشنهاد می شود؟

شما واکسین )COVID-19 Pfizer Comirnaty را دریافت می کنید چون واکسینی است که برای سنین 

بین 18-12 سالگی از سایر واکسین ها ارجحیت دارد.  شما به دو نوبت واکسین ضرورت دارید، که به 

فاصله 6-5 هفته خواهند بود.  معلومات در باره واکسین دوم توسط NSW Health عرضه می شود.

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/covid-19-vaccination-program-for-16-to-39-year-olds

