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 خزمەتگوزاریی ئامۆژگاری و هاوکاریی سەفۆكەی پارەدانی پسووڵەی خزمەتگوزاریەکانت، ئیشەکەت، یان ماڵەکەت، تەلەفۆن بکە بۆ ئەگەر نیگەرانیت دەربار

 ی ئێوارە. 5 -ی بەیانی 9 ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی کاتژمێر   3131 068 0800بەخۆڕایی بۆ 
 6926 876 0800 ێڵی یارمەتی بۆ هاوکاری بە خۆڕایی بۆ ژمارە ه Home, But Not Alone ئەگەر خۆت جیا دەکەیتەوە، تەلەفۆن بکە بۆ

 ی ئێوارە. 5-ی بەیانی 9 ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی کاتژمێر

Kurdish (Sorani) 

و دۆزی چاالكکەر 19-ڤیدکسینی کۆڤازانیاریی دەربارەی   
 19-دڤیۆک یسۆریاڤ ەیوەوبووناڵب ەل کردنیگرڕێ ۆب ەبد یتەارمی

  وەربگرێت؟ 19-کێ دەتوانێت ڤاکسینی کۆڤید
نی تەمەنیان  ساڵە یان زیاتر دەتوانن دۆزی یەکەم و دووەیم ڤاکسینەکە وەربگرن.  16 خەڵکانی تەمەنیان  •

ا
ساڵە ئێستا   15 بۆ 12 منداڵ

  تەنها دۆزی یەکەیم ڤاکسینەکەیان پێدراوە. 

نی تەمەنتاکیس بەردەستە بۆ مند •
ا
ی وەربگرن لە سەنتەری وەرگرتنی  15 بۆ  12 اڵ  19 -ڤاکسینی کۆڤید ساڵ بۆ ئەوەی ڤاکسی 

  suffolk.gov.uk/GetVaccinatedبۆ زانیارنی زیاتر سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە  

 

  دۆزی ڤاکسینەکەیان پێ دەدرێت ئەگەر: 2 ساڵە  15 بۆ 12 هەندێك مندااڵن تەمەنیان 

ئەگەر لەگەڵ کەسێك بژین کە ئەگەری زۆر هەیە تووشی نەخۆشی بێت )وەکوکەسێك نەخۆشی ڤایرۆسی کەمی بەرگری   •

چاندنی ئەندامێكی لەش یان چارەسەرێکی دیاریکراوی شێرپەنجەی هەبێت ، سیلی پێست یان   هەبێت،HIV لەش 

  هەوکردنی جومگەی ڕۆماتیزمی(

تووشی بارودۆخێك بوون کە مانای ئەوەیە ئەوان مەترسی زۆریان هەیە لە تووشبوون بە نەخۆشی توند لە کەسێکی   •

 19 -ڤاکسین کراوی دژی کۆڤید
 
 

 وەربگرێت؟    19-ی کۆڤیدbooster کێ دەتوانێت دۆزی چاالککەر 
ڕۆژ( بێت لەوکاتەوە  91مانگ ) 3ماوەی  وەربگرێت ئەگەر  توانێت دۆزێیک چاالککەرساڵ بێت یان زیاتر دە 18 هەر کەسێك تەمەنی 

  ڕۆژ( 61مانگ ) 2دۆزی دووەیم  وەرگرتبێت. دەتوانیت پێشوەخت دۆزی چاالککەرت حیجز بکەیت  لە ماوەی 
روستیت هەبێت کە تۆ بخاتە  ساڵ بێت یان زیاتر وە بارێیک تەند 16 هەروەها دەتوانی دۆزی چاالککەر وەربگریت ئەگەر تەمەنت 

 19 -مەتریس تووشبوون بە ڤایرۆیس کۆڤید
 
 
 
  وەربگرم؟   19-ڤایرۆسی کۆڤید کەی دەتوانم دۆزی چاالککەری 

حکومەتی بەریتانیا ئامانجی ئەوەیە کە دۆزی چاالککەری ڤاکسینەکە بدات بە هموو کەسانی گەورەی ناو ئینگالند تاکو کۆتایی مانگی  

  .2021 دێسەمبەری 
 

  www.nhs.uk/coronavirusvaccineبۆ حیجزکردنی ڤاکسینەکەت، سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە 

 یان دۆزی چاالککەری خۆت بکەیت؟ 19-ڤیدکۆئایا چۆن ڤاکسینی 

ی خۆت حیجز بکە بە ڕێگای ئۆنالین بۆ مەوعیدێکی ڤاکسین وەرگرتن لە سەنتەرێکی  19-مەوعیدەکانی ڤاکسینی کۆڤید •

   uk/coronavirusvaccinewww.nhs.سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە  -ڤاکسین وەرگرتن یان دەرمانخانەیەك

  بۆ ئەوەی ڤاکسین وەربگریت بەبێ مەوعید. بەبێ مەوعید بدۆزەوە 19 -شوێنێکی ڤاکسین وەرگرتنی کۆڤید •

ی خۆت وە مەعیدێك لەگەڵ ئەوان  GP چاوەڕوان بکە تاکو پەیوەندیت پێوە دەکرێت لە بنکەی تەندروستی پزیشکی گشتی •

  سازبکە

 

بەخۆڕایی.  119 ئەگەر ناتوانیت مەوعیدەکان بە ڕێگای ئۆنالین ڕێك بخەیت ئەوا دەتوانیت تەلەفۆن بکەیت بۆ ژمارە

  دەتوانیت قسە لەگەڵ وەرگێڕێك بکەیت ئەگەر پێویستت بێت.

( بیت،  BSLتۆ بەکارهێنەرێکی زمانی جەستەی بەریتانی ) ئەگەر کێشە و گرفتت هەبێت لە پەیوەندیکردن یان بیستن، یان

 -بەکاربێنی بە ڕێگای ئۆنالین  NHS 119 BSL یان خزمەتگوزاریی وەرگێڕی  119 18001دەتوانیت تێکستفۆنی
www.interpreternow.co.uk/nhs119 
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