
 دوستوں، کے آپ سب یہ تو ہو، کی کرنے افزائی حوصلہ کی کروانے ٹیکہ کاری بات جب
  ہے ہوتا منحصر پر افراد اعتماد قابل دیگر کے آپ اور پڑوسیوں

 محکمہ صحت کا آپ تک رسائی کا پروگرام زبانی تذکرے کے ذریعے ویکسین کی معلومات کو فروغ دیتا ہے
 

 لیے کے مدد میں پھیالنے آگاہی متعلق کے ٹیسٹنگ اور تحفظ صحت، میں بارے کے COVID-19 دوران، کے وباء عالمی پوری
Fairfax کیا رجوع سے رہنماؤں مقامی کے تنظیموں کمیونٹی دیگر اور کمیونٹیز مبنی پر عقائد تنظیموں، بخش منافع غیر نے ضلع 

 ہے۔
 

 کے رسائی کے ‘تذکرے زبانی’ منفرد ایک کو داریوں شراکت ان لیے اس ہے، کاری ٹیکہ محور کا کوششوں کی کاؤنٹی چونکہ
 ہے۔ گیا دیا کر فعال مزید ساتھ کے پروگرام

 
 حاصل اسے وہ کہ گے چاہیں ہم تو گا، ہو موقع کا کرنے حاصل ٹیکہ پاس کے لوگوں جب اور گی ہو دستیاب مزید ٹیکہ بتدریج،”

 لیکن” ہیں۔ مینیجر کے رسائی تک کمیونٹی کے صحت محکمہ کے Fairfax ضلع کہ جو کہا، نے( Sam Collins) کولنز سام “کریں،
 یہ ہم ہیں۔ شکار کا تذبذب زیادہ میں معاملے کے کرنے حاصل ٹیکہ کمیونٹیز مقامی فام سفید غیر ہماری کہ ہیں جانتے طرح اچھی ہم

 بہترین لیے کے خاندانوں اپنے اور اپنے وہ تاکہ ہیں میں تالش کی معلومات کی ٹیکہ اعتماد قابل لوگ جگہ ہر کہ ہیں جانتے بھی
 “سکیں۔ کر فیصلے

 
 ورچوئل کو رہنماؤں اور گروپس کمیونٹی انفرادی میں ترتیب نجی ایک یعنی - “خیاالت تبادلہ کمیونٹی” پروگرام کا تذکرے زبانی

 زمینی مقصد ہے۔ رکھتا ارادہ کا کرنے مدد میں پانے قابو پر تذبذب اس متعلق کے ٹیکہ ذریعے کے کرنے فراہم سیشنز معلوماتی
 بھروسہ پر ان جو سکیں کر شیئر کو معلومات کی ٹیکہ ساتھ کے لوگوں ان وہ تاکہ ہے کرنا فراہم اعتماد کو شخصیات موثر پر سطح
 ترجیحات اور ضروریات کی گروپ اس ہے کرتی مالقات سے گروپ جس ٹیم کی رسائی تک کمیونٹی کی صحت محکمہ ہیں۔ کرتے

 زیادہ ایسے ہے۔ ہوتی آہنگ ہم سے معلومات اور زبان کی اس اور ہے، دیتی پریزنٹیشنز اور ہے کرتی تعاون لیے کے اترنے پورا پر
 ہیں۔ ہوتے منعقد پر طور ورچوئل سیشنز تر

 
 آئیں وہ تاکہ تھے کرتے اعتماد وہ پر جن تھا گیا کیا مدعو سے جانب کی افراد ان جنہیں رہے کر فراہم جگہ محفوظ کو لوگوں ان ہم”

 میں زبانوں مختلف سات میں اس” کہا۔ نے سام “پوچھیں، تو ہوں سواالت میں ذہن کے ان اگر اور جانیں میں بارے کے ٹیکہ اور
 جب کہ پر، طور کے مثال ہے، اہم یہ ہیں۔ شامل لوگ والے رکھنے تعلق سے مناظر پس مذہبی یا نسلی، عالقائی، اور مواد کا سننے

 اور سنے، میں بارے اس سے ہی امریکی افریقی دوسرے کسی امریکی افریقی ایک تو آئے سامنے سوال میں بارے کے امور تاریخی
 “ہے۔ گیا گردانا حالل کو ویکسین آیا کہ ہو قابل کے پوچھنے یہ مسلمان ایک کہ یہ

 
 مزید سی بہت جبکہ ہیں، چکی جا دی پریزنٹیشنز درجنوں ہی پہلے تحت کے اس اور تھا ہوا شروع میں وسط کے جنوری پروگرام
 فراہم اطفال نگہداشت مینیجرز، کمپلیکس اپارٹمنٹ گاہوں، عبادت مقامی عالوہ، کے دیگر ہیں۔ گئی کی شیڈول میں مہینے کے فروری
 کی اس کو رہنماؤں کمیونٹی زائد سے 100 والے رکھنے تعلق سے تنظیم کی والدہ/والد اسکولز پبلک Fairfax ضلع اور کنندگان،
 پریزنٹیشنز ہے۔ ضرورت کی کرنے پورا کو شرائط کم سے کم کی شرکت لیے کے کرنے طے مالقات ہے۔ چکی جا کی پیشکش

 ہیں۔ سکتی جا دی میں زبان امہری یا عربی، چینی، نامی، ویت کورین، ہسپانوی، انگریزی،
 

 سے سب سے وجہ کی COVID-19 جہاں لٰہذا، ہے۔ الزم جانا کیا فراہم تحت کے طریقے جانبدارانہ غیر ایک کا معلومات کی ٹیکہ ”
 اراکین کے کمیونٹی اپنے وہ کہ ہیں رہے کہہ سے ان اور ہیں رہے کر رابطہ سے رہنماؤں مقامی کے وہاں ہم ہے ہوا نقصان زیادہ
 روحانی یہ کریں۔ مدد ہماری میں پہنچانے بہم معلومات ترین تازہ میں بارے کے ہیں سکتے کر حاصل کیسے اسے اور ٹیکہ تک

 یہ ہم ہیں۔ آوازیں اعتماد قابل کی کمیونٹی ہماری افراد دیگر اور مالکان، کے کاروباروں چھوٹے رضاکاران، بخش منافع غیر رہنما،
 اور ہے رکھنا جاری داری شراکت ساتھ کے افراد ان وہ ہیں سکتے کر ہم جو ایک سے میں کاموں بہترین سے سب اور ہیں، جانتے
  کہا۔ نے سام “ہے، درست لیے کے ان کہ جو کریں فیصلہ متعلق سے ویکسین لوگ تاکہ ہے رکھنا باخبر سے معلومات انہیں

 
 اور معلومات موزوں پر طور ثقافتی متعلق کے COVID-19 میں“ پورٹل کے زبان ” پر سائٹ ویب Fairfax 19-COVID ضلع آپ

 ہیں بولتے زبان ہسپانوی افراد جو ہیں۔ سکتے کر حاصل معلومات آڈیو اور ویڈیوز مواد، قابل کے لوڈ ڈاؤن میں زبان بشمول وسائل،
 ہیں۔ سکتے اٹھا فائدہ سے فیڈز میڈیا سوشل اور بالگ کے زبان ہسپانوی وہ

https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/language-portal
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish

