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 تعرفوا على 

 حقوقكم المتعلقة باللقاح 

01 

 لستم بحاجة إلى تأمين صحي 

 اجتماعي لتلقي أو رقم ضمان 

 .19-الكوفيد لقاح

من غير المسموح أن يرفض أحد إعطاءكم اللقاح 

لم يكن لديكم تأمين صحي أو رقم ضمان  إذا

 .(SSN)اجتماعي 

تواصلوا مع إحدى المنظمات المحلية في مجتمعكم 

أو مع وزارة الصحة إذا أردتم الحصول على 

 المزيد من المعلومات حول متطلبات الهوية  

 في مكان إقامتكم.

02 

 19-لقاح الكوفيد

للجميع في الواليات  مجاني

 .المتحدة

ال يحق لمقدمي اللقاح أن يأخذوا منكم المال مقابل 

 إعطائكم اللقاح وال مقابل أي إجراءات إدارية، 

 أو طلب دفع مشترك أو تأمين مشترك.

 
 
 
 

  
 

 إذا احتجتم إلى المزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع المنظمة المحلية في مجتمعكم.

إذا احتجتم إلى أي مساعدة في التواصل مع إحدى هذه المنظمات، الرجاء مراسلتنا عبر البريد 

 .apiahf.org@covidاإللكتروني على 

من أجل االطالع على موارد إضافية، الرجاء زيارة 

onse.orgpNHPIHealthRes-AA 
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 :الحقائق تعرفوا على
 
 
 
 
 

 تلقي اللقاح

 
 
 
 

 

 :احرصوا على

تلقي اللقاح! إنه ضروري لحماية  •

 عائلتكم وباقي أفراد المجتمع.

تلقي اللقاح حتى ولو سبق أن أصبتم  •

، إال إذا كنتم تعانون حاليًا 19-بالكوفيد

 أعراض الفيروس.

االستمرار في ارتداء الكمامة وممارسة  •

بعد تلقيكم التباعد االجتماعي، حتى 

 الجرعة األولى.

 :تجنبوا

ال تقلقوا بشأن التكلفة. فكل اللقاحات  •

 مجانية!

ال تسمحوا لوضعكم كمهاجرين أن يحول  •

دون تلقيكم اللقاح. فلستم مضطرين إلى 

شرح وضعكم لمقدم اللقاح. ويمكن ألي 

شخص يحتاج إلى اللقاح أن يحصل 

 عليه.

سالمة تجنبوا المعلومات المضللة حول  •

 آمنة وفعالة. 19-اللقاح. فلقاحات الكوفيد

 
  
 

 إذا احتجتم إلى المزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع المنظمة المحلية في مجتمعكم. 

إذا احتجتم إلى أي مساعدة في التواصل مع إحدى هذه المنظمات، الرجاء مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على  

apiahf.org@covid . 

 من أجل الحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 

onse.orgpNHPIHealthRes-AA 
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