
 واکسینھ شدن، اکنون از ھر 
زمانی ساده تر است!

رایگان Balboa Sports Complex Cal State Northridge

Burbank Blvd 17015  
Encino, CA 91316  

سھ شنبھ تا شنبھ 8:30 صبح تا 3:00 بعد از ظھر

Plummer Street 18343
Northridge, CA 91325

دوشنبھ تا یکشنبھ 9:00 صبح تا 4:00 بعد از ظھر

Pomona Fairplex Eugene A. Obregon Park The Forum

 East Arrow HWY (Gate 15) 2370 
La Verne, CA 91750

دوشنبھ تا یکشنبھ 9:00 صبح تا 4:00 بعد از ظھر

E. 1st Street 4021  
Los Angeles, CA 90063  

سھ شنبھ تا شنبھ 8:30 صبح تا 3:00 بعد از ظھر

Manchester Blvd 3900  
Inglewood, CA 90305  

دوشنبھ تا یکشنبھ 9:00 صبح تا 4:00 بعد از ظھر

 LA County Office 
of Education

 Palmdale Oasis  Park
Recreation Center

College of the Canyons

Columbia Way 12830  
Downey, CA 90242  

دوشنبھ تا یکشنبھ 9:00 صبح تا 4:00 بعد از ظھر

 A East Avenue S-3850 
Palmdale, CA 93550

دوشنبھ تا یکشنبھ 11:00 صبح تا 7:00 بعد از ظھر

 Valencia Blvd 25000 
Santa Clarita, CA 91355

دوشنبھ تا یکشنبھ 11:00 صبح تا 7:00 بعد از ظھر

دریافت نوبت دریافت واکسن کووید-19 رایگان بوده و برای ھمھ افراد 16 سال بھ باال و کسانی کھ در شھرستان لس آنجلس کار یا زندگی می کنند، در 
دسترس است! ھیچگونھ بیمھ درمانی الزم نیست و ھرگز سؤالی در مورد وضعیت مھاجرت پرسیده نخواھد شد.

چگونھ در شھرستان لس آنجلس واکسینھ شویم:
جھت دریافت واکسن، طی ساعات کاری در یکی از مراکز تحت مدیریت شھرستان حاضر شوید. 1.

ثبت نام نوبت ھای خالی فقط تا زمانی کھ منابع موجود باشند امکان پذیر است، یا

از طریق نشانی MyTurn.ca.gov برای خود یا فرد دیگری نوبت رزرو کنید. نوبت شما برای 2.
دریافت دور اول و دوز دوم واکسن تأیید خواھد شد.

برای واکسینھ شدن باید مدارک زیر را ارائھ دھید:
کارت شناسایی عکس دار، و1.
مدرکی کھ اثبات کند در شھرستان لس آنجلس زندگی یا کار می کنید،و2.
مدرکی کھ اثبات کند سن شما 16 بیشتر است.3.

یک مدرک ممکن است تمامی الزامات را پوشش دھد (بھ عنوان مثال گواھی نامھ رانندگی)
برای دریافت واکسن، الزم نیست کارت شناسایی دولتی ارائھ دھید یا شھروند ایاالت متحده باشید.

شما می توانید مدارک مورد نیاز را در اینجا مشاھده کنید.

اگر 16 یا 17 سالھ ھستید:
بھ دنبال مرکزی باشید کھ واکسن Pfizer عرضھ کند زیرا این واکسن تنھا واکسن مجاز برای افراد•

16 و 17 سالھ است. چنانچھ بھ مرکزی مراجعھ کنید کھ واکسن Pfizer عرضھ نمی کند، پذیرش نخواھید شد.

در نوبت مراجعھ برای دریافت واکسن Pfizer، یکی از والدین یا سرپرست تان را ھمراه خود بیاورید.•
جھت ارائھ رضایت  برای واکسیناسیون افراد زیر سن قانونی، والد یا سرپرست باید این افراد را مشایعت کنند.

* توجھ: در حال حاضر افراد زیر 16 سال نمی توانند واکسن بزنند زیرا ھنوز ھیچ واکسنی
برای استفاده در این گروه سنی مجوز دریافت نکرده است.
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http://myturn.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm

