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آیا همه دانش آموزان واجد شرایط برای واکسن زدن هستند؟

نه، فقط دانش آموزان 16 ساله و بزرگتر که امسال در امتحان گواهینامه دبیرستان )HSC( شرکت 

 )LGA( و در یکی از مناطق شهرداری )می کنند )یا به شکل دیگری سال 12 را در 2021 تمام می کنند

مورد نگرانی به مدرسه یا TAFE می روند یا در آنجا زندگی می کنند واجد شرایط برای زدن واکسن 

COVID-19 در این زمان می باشند.

LGA های معین شده عبارتند از لیورپول، فیرفیلد، کانتربوری/ بنکس تاون، کامبرلند، پاراماتا، بلک تاون، 

جورجز ریور و کمبل تاون.

چرا به این LGA ها اولویت داده می شود؟

تعداد موارد COVID-19 در این LGA  8 مورد نگرانی زیاد است.

دانش آموزان HSC از سایر LGA ها در چه زمانی واجد شرایط برای واکسیناسیون 

خواهند بود؟

اطالعات بیشتر در مورد گسترش ابتکارات واکسیناسیون توسط دولت نیو ساوت ولز اعالم خواهد شد.

من چگونه می توانم به محل واکسیناسیونم بروم؟

همه دانش آموزان باید وسیله رفت و برگشت خود را به محل ترتیب بدهند. اتوبوس از طرف مدرسه 

تامین نخواهد شد.

چرا مهم است که به موقع برای قرار مالقاتم حاضر شوم؟

تمام قرارهای مالقات به منظور اطمینان از حداقل تماس با سایر مدارس و سایر دانش آموزان 

سازماندهی شده است. قرارهای واکسیناسیون به صورت گروهی رزرو شده است و حضور به عنوان 

یک گروه مدرسه به شما کمک می کند تا بتوانید بواکسیناسیون خود را هر چه سریعتر و بدون وقفه 

انجام دهید.

پدر، مادر یا مراقب من هم می خواهد با من به وقت مالقات بیاید، آیا این خوب است؟

برای کسب اطمینان از ایمنی و تندرستی همه دانش آموزان و کارکنان، تعداد افراد در محل 

واکسیناسیون اکیداً محدود است. والدین و مراقبین نمی توانند با شما وارد مرکز واکسیناسیون 

شوند مگر اینکه به کمک خاصی نیاز داشته باشید. NSW Health کارکنان و سرپرستان بهداشتی را 
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سازماندهی کرده است تا به عنوان کارکنان بهداشتی در طول فرایند واکسیناسیون به دانش آموزان 

اختصاص داده شوند. اگر به کمک خاصی احتیاج دارید یا نگرانی دارید، لطفاً این موضوع را با مدیر 

مدرسه خود در میان بگذارید که برنامه مناسبی را برای شما هماهنگ خواهد کرد.

آیا من میتوانم از این لینک برای رزرو کردن واکسیناسیون برای اعضای خانواده ام 

استفاده کنم؟

نه، این قرارهای واکسیناسیون فقط برای دانش آموزان HSC و دانش آموزانی است که سال 12 را در 

سال 2021 تکمیل می کنند. این لینک قابل انتقال نیست و نمی توان آن را با دوستان یا اعضای خانواده 

به اشتراک گذاشت. واجد شرایط بودن در روز مالقات شما تأیید می شود و افرادی که واجد شرایط 

نیستند نمی توانند واکسن را دریافت کنند.

آیا واکسن زدن برای من امن است؟

بله، واکسیناسیون یکی از بهترین راه ها برای محافظت از شما در برابر COVID-19 و کاهش انتقال 

 COVID-19 Pfizer واکسن )ATAGI( ویروس است. گروه مشاوره فنی استرالیا برای ایمن سازی

)Comirnaty( را به عنوان واکسن ترجیحی برای افراد 12 تا زیر 60 سال توصیه می کند.  اطالعات 

بیشتری را می توانید اینجا بیابید.

آیا من می توانم از منطقه خودم برای این واکسن خارج شوم؟

بله، کسانی که در LGA های بلک تاون، کمبل تاون، کانتربوری / بنکس تاون، کامبرلند، فیرفیلد، جورجز 

ریور، لیورپول یا پاراماتا زندگی می کنند  مجازند که به دالیل معقول از خانه خود خارج شوند، از جمله 

.COVID-19 بیرون رفتن به دالیل پزشکی یا برای مراقبتی، شامل زدن واکسن

دولت نیو ساوت ویلز فهرست مقررات COVID-19 را برای LGA های مربوطه منتشر کرده است

اگر نتوانم رزرو کنم / در رزرو کردن اشکال داشته باشم به چه کسی تلفن کنم؟

در صورت نیاز به کمک بیشتر جهت تعیین وقت واکسیناسیون، لطفا با شماره 55 11 57 1800 تماس 

بگیرید.

چه واکسنی عرضه می شود؟

شما واکسن )COVID-19 Pfizer )Comirnaty را دریافت خواهید کرد چون واکسن ترجیحی برای افراد 

12 – 18 ساله است. شما به دو دوز این واکسن، به فاصله 5 – 6 هفته از یکدیگر نیاز خواهید داشت. 

NSW Health اطالعات مربوط به واکسن دومتان را ارائه خواهد داد.

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
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area

