
آید، مقصود دوستان، همسایگان و دیگرانی وقتی سخن از ترغیب دیگران به واکسیناسیون می

 . است که به آنها اعتماد دارید
 .دهان را ترغیب می کند-به-رسانی اداره بهداشت انتشار اطالعات درباره واکسن از طریق دهانبرنامه اطالع

 
های های مذهبی و دیگر سازمانهای غیر انتفاعی، گروهمحلی شامل سازمانبه رهبران  Fairfax Countyدر دوران همه گیری، 

 .کمک کنند COVID-19محلی روی آورده است تا به انتشار مطالب درباره سالمت، ایمنی و آزمایش 
 

فعال « هان به دهاند»رسانی ها با یک برنامه اطالعکند، این مشارکتهای خود را بر واکسیناسیون متمرکز میزمانی که کانتی تالش

 .اندتر شده
 

( Fairfax County )Fairfax County Health Department بهداشت اداره محلی رسانیاطالع مدیر ،(Sam Collins)کولینز سام
 واکسن آنهاکه خواهیممی ما ،داشت خواهند واکسیناسیون فرصت مردم وقتی و بود خواهد دسترس در تریبیش واکسن نهایت، در» گفت

 همه که دانیممیهمچنین ما. دارند تردید واکسیناسیون به نسبت تربیش ،پوستان رنگین محلی جوامع که دانیممی خوب اما« »نمایند دریافت
 «.بگیرند تصمیم شانخانواده و خود برای واکسن درباره بتوانند بهتر تا هستند، واکسن درباره موثق اطالعات تشنه مردم

 
 -«محلی گفتگوهای» طریق از واکسن به نسبت تردید بر غلبه به کمک ،(Word of Mouth) دهان به دهان رسانی اطالعبرنامه هدف

 تأثیرگذاران توانمندسازی بر تمرکز. است صمیمی فضای یک در رهبران و انفرادی محلی هایگروه به مجازی رسانیاطالع جلسات
 هاییسخنرانی بهداشت اداره رسانیکمک تیم. دارند اعتماد آنها به که کنند مبادله افرادی با را واکسن اطالعات بتوانند آنها تا است مردمی

 این اکثر. کندمی تعدیل جلسات در حاضر هایگروه هایاولویت و نیازها رفع برای را اطالعات و زبان و کندمی ارایه و هماهنگ را
 .شوندمی برگزار مجازی بصورت جلسات

 
 واکسن درباره و بیایند تا دارند اعتماد آنها به که شدند دعوت افرادی توسط که کنیممی مهیا کسانی برای امن فضای یک ما» گفت سام

 نژادی، پیشینه دارای افراد دهان از و مختلف زبان هفت به مطالبی به سپردن گوش شامل این». «بپرسند را خود هایسوال و بیاموزند
 از تبارآفریقایی آمریکائیان شود،می مطرح تاریخی موضوعات درباره سوالی وقتی که است مهم مثال، برای. است آنها مذهبی و قومی

 «.شودمی محسوب حالل واکسن آیا که کند سوال بتواند مسلمان یک و بشنوند، تبارآفریقایی آمریکائیان
 

 ریزیبرنامه فوریه ماه برای تریبیش هایسخنرانی و است شده ارایه سخنرانی هاده تاکنون و شد آغاز ژانویه ماه اواسط در برنامه این
 کودک از مراقبت خدمات کنندگان تامین آپارتمانی، های مجتمع مدیران محلی، هایعبادتگاه از محلی رهبر صد از بیش به آن. است شده
 وجود مشارکت شرایط حداقل باید جلسه در شرکت برای. اندشده ارایه غیره و Fairfax County عمومی مدارس کنندگانهماهنگ و

 .باشد امهری یا عربی چینی، ویتنامی، ای،کره اسپانیولی، انگلیسی، زبان به تواندمی سخنرانی. باشد داشته
 

 تحت تربیش که گیریممی تماس محلی جوامع با ما رو، این از. شود گذاشته میان در عادالنه روشی به باید واکسن اطالعات "گفت سام
 را اطالعات جدیدترین آنها تا کنند جمع را خود جوامع اعضای و کنند کمک ما به خواهیممی آنها از و گرفتند قرار COVID-19 تاثیر

 صدای دیگران و کوچک کارهای و کسب مالکان غیرانتفاعی، متولیان مذهبی، رهبران این. بشنوند آن دریافت روش و واکسن درباره
 و افراد این با مشارکت ادامه دهیم انجام توانیممی که کارهایی بهترین از یکی و دانیممی را این ما. هستند ما جامعه مورداعتماد
 . «بگیرند واکسن درباره را تصمیم بهترین بتوانند مردم تا است اطالعات طریق از آنها توانمندسازی

 
 از ،COVID Fairfax County-19 تارنمای«  زبان پرتال» در را  COVID-19 درباره فرهنگی صالح منابع و اطالعات توانیدمی شما
 هایبالگ از توانندمی کنند،می صحبت اسپانیولی زبان به که کسانی. کنید دریافت دانلود قابل  زبانی ویدئویی و صوتی اطالعات جمله

 .کننده استفاده اجتماعی هایشبکه مطالب و زبان اسپانیولی
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