
 عمر کی سال 11 سے 5 میں کلینکوں واقع میں اسکول ڈسٹرکٹ ہیلتھ فیئرفیکس
  ہے کرتا پیش ویکسین 19-کوویڈ ٹیک این بائیو-فائزر لئے  کے بچوں کے

 

 کے بھر کاؤنٹی  فیئرفیکس اسکولز پبلک کاؤنٹی  فیئرفیکس اور  ڈسٹرکٹ  ہیلتھ فیئرفیکس سے  نومبر  16 منگل
- کوویڈ  ٹیک این بائیو  فائزر  لئے کے بچوں  کے  عمر کی سال  11 سے 5 میں  کلینکوں  نو  واقع میں  اسکولوں

 گے۔ کریں پیش ویکسین  19

 جائیں کیے  منعقد  کلینک پر  سائٹس اسکول  نو  میں آخر ہفتے کے اور  شام  اوقات، کے اسکول پر طور ابتدائی 
 نجی جو  وہ بشمول )  بچے تمام  ہے؛ نہیں  ضرورت  کی ہونے  علم  طالب  میں  اسکول کو اس  حاضرین گے۔

 کلینکوں ان واقع میں  اسکول ہیں۔ آمدید  خوش ( ہیں کرتے حاصل تعلیم میں گھر یا ہیں پڑھتے میں  اسکولوں
 اپنے کو  بالغ، دار ذمہ دیگر  یا والدین، ہیں۔  مفت  ٹیکے  حفاظتی تمام  اور  ہے،  نہیں ضروری  مالقات  کوئی  میں 

   ہے۔  ضروری  ہونا  حاضر ساتھ  کے بچے 

 میں  کمیونٹی ہماری اسکول کہ کہا نے  اینیسن  ایڈو  گلوریا  ڈاکٹر ڈائریکٹر  کی ڈیپارٹمنٹ  ہیلتھ  کاؤنٹی  فیئرفیکس 
 آسان اور معروف ایک  لئے  لگانے کے  ویکسین  اور  رسائی مساوی تک بچوں  اور کرتے ہیں  ادا کردار اہم 

 ہو رہی ہے خوشی  ہوئے  کرتے تعاون  ساتھ کے  ایس پی  سی  ایف  میں  کوشش اس  ہمیں ہیں۔ کرتے  پیش  ترتیب 
 سے مواقع  ان  ہے وہ  مال  نہیں وقت  کا مالقات  لئے کے بچوں اپنے تک  ابھی کو  خاندانوں  جن  کہ ہے  امید  اور
 گے۔  لگوائیں  ٹیکہ انہیں  ہوئے اٹھاتے  فائدہ

 حاصل ویکسین 19-کوویڈ  ٹیک این  بائیو فائزر کو بچوں اپنے  میں ڈسٹرکٹ  ہیلتھ  فیئرفیکس پاس کے  خاندانوں 
  :بشمول ہیں،  اختیارات  دیگر سے  بہت  کے کرنے

 کریں۔  کال کو ڈاکٹر کے بچے اپنے  لئے  کے مالقات  :کنندگان  فراہم میڈیسن فیملی  اور  پیڈیاٹرک  •

 کے تالش کی مالقات  کی  ویکسین  :سہولیات  کی بھال  دیکھ فوری  اور سٹورز، گروسری  فارمیسیاں،  •
 کریں۔ دورہ کا  vaccines.gov (www.vacunas.gov) لئے

 کی مدد  کو آپ  اگر یا  جائیں،  پر سائٹ  ویب  لئے  کے  مالقات  :مراکز ویکسینیشن  صحت  محکمہ  •
 کریں۔  کال پر 7404-324-703 تو ہے  ضرورت 
o  22035 فیئرفیکس، وے، پارک  سینٹر  گورنمنٹ  12000 سینٹر، گورنمنٹ  کاؤنٹی فیئرفیکس  
o  اسکندریہ، وے، ہائی  رچمنڈ  8350 ، (سینٹر گورنمنٹ  ہائلینڈ  گیری) آفس ڈسٹرکٹ  ورنن  ماؤنٹ 

22309  

 وی-877 یا کریں  دورہ کا  یہاں :ٹائسنز  سینٹر،  کارنر ٹائسنز 7950 سینٹر، ویکسینیشن  کمیونٹی  ٹائسن  •
 کی  تقرری  کریں(۔  کال پر 711 صارفین وائی ٹی ٹی  ، 4682-829-877) اے وی - ان-ایکس اے

  ہے۔ دستیاب  میں  زبانوں  دیگر  زائد  سے 100 اور  ہسپانوی  انگریزی، معاونت 
 

 ڈرائیو، پارک  انوویشن 8100 ہیلتھ، پرسنالئزڈ  فار سینٹر  انووا :کلینک  ویکسینیشن  چلڈرن  انووا •
 کریں۔ دورہ کا یہاں  لئے  کے مالقات  لئے کلینککے  اینڈ  ویک اپنے میں  فیئرفیکس 



 وقت  جو اس  ہے  ویکسین  واحد  یہ کیونکہ بنائیں یقینی  تالش کی ویکسین پیڈیاٹرک فائزر میں، تالش کی مالقات 
 تمام  ساتھ  کے بچوں کے عمر  کم سے سال 18 ہے۔ دستیاب  لئے کے  استعمال میں  بچوں کے  سال  5-11
 . ہے ضروری ہونا  ساتھ  کا بالغ دار ذمہ اور  کسی  یا  والدین پر  سائٹس  ویکسینیشن  کمیونٹی

 فیئرفیکس اور ہے اہل کا لگوانے ویکسین خالف کے  19-کوویڈ  شخص  ہر کا عمر زیادہ اس سے  یا سال 5 
 کیا نہیں  ایسا ہی  پہلے نے  انہوں اگر  کہ ہے  کرتا  افزائی کے باشندوں کی حوصلہ ورجینیا  تمام ڈسٹرکٹ  ہیلتھ 
 لیے کے معلومات  مزید  میں کے بارے 19-کوویڈ  میں ورجینیا  لگوائیں۔  ٹیکہ اپنا  وہ تو  ہے

vdh.virginia.gov/coronavirus کریں۔  دورہ کا 


