ر"ﻨﻤﺎی ﻣ)ﺎﻟﻤﻪ در ﻣﻮرد وا0ﺴ 4 3
" 2ﺎی
COVID - 19
ﺑ"ﺎﯾ"ﺪ در ﻣﻮرد وا-ﺴ 1 0
 /ﻫﺎی COVID – 19ﺻﺤ>ﺖ ﻧﻤﺎﯾ"ﻢ

MIGRANT & REFUGEE WOMEN FOR CHANGE

01

%
ﻣﻌﺮ$

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ر)ﻨﻤﻮد
اداره Harmony Allianceاز ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر و ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﺧﺎطر ﺑررﺳﯽ ﺗﺎﺛﯾر COVID – 19
ﺑﺎﻻی زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ،داﻧﺳﺗن ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و روﯾﮑرد ھﺎی ﺗرﺟﯾﺣﯽ آﻧﮭﺎ ،ﮐﺎر ﮐرده اﺳت

اﯾن رھﻧﻣود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل و ﮐﻣﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت در ﻣورد واﮐﺳﯾن  COVID-19در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل
ﺗﺎن طرح رﯾزی ﺷده اﺳت .اﯾن رھﻧﻣود ﺟواﺑﮕوی ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺧص ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑوده و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺑرای زﻧﺎن ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت آﻧﮭﺎرا ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣﺎﯾد

)
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در ,ﺎرە اﯾﻦ ر)ﻨﻤﻮد
اﯾن رھﻧﻣود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID - 19داﺷﺗﮫ و
ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ را ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن واﮐﺳﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد

اﯾن رھﻧﻣود ﺗوﺳط ) MIGRATION COUNCIL AUSTRALIA (MCAدر ﻣﺷوره ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
 - Harmony Allianceاﺗﺣﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﮫ ﺻدای ﻓراﮔﯾر و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ را در ﻣورد ﺗﻧوع
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ زﻧﺎن ﭘﻧﺎھﻧده و ﻣﮭﺎﺟر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﮕذارﻧد ،اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.

)
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ﺑﺮای ﻣ2ﺎﻟﻤﻪ آﻣﺎدە ﺷ87ﺪ
ﺑﺎ ﺻﺣﺑت در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم در ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺟواﻣﻊ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و
در ﮐﺎھش آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از  COVID-19و ﺗوﻗف اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﻣرض ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﯾم
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID - 19ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﭘرﭼﺎﻟش ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دﻟﯾل
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﺎور ھﺎی ﻋﻣﯾق ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت و ﺗﺟﺎرب
ﺗداوی ھﺎی ﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت و ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗوار ﻣﯾﺑﺎﺷد
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ﺑﺮای ﻣ2ﺎﻟﻤﻪ آﻣﺎدە ﺷ87ﺪ
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ای را در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19ﺷروع ﮐﻧﯾد ،ﭼﯾز ھﺎی ذﯾل را ﻣﯾﺗواﻧﯾد
اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد:
• ﯾﮏ وﻗﺗﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھم ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھم ﺑرای ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ وی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﺎﺷد .اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ زﻣﺎن و ﯾﮏ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھردوی ﺗﺎن ﺧودرا درآن راﺣت اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
• ﯾﮏ ﺷﯾوه درﺳت و دوﺳﺗﺎﻧﮫ را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧظرﯾﺎت ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻋواﻣل و ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﮔر آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺣﺑت آﻣﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ،ﺷﻣﺎ در
آﯾﻧده ﻧﯾز در دﺳﺗرس ھﺳﺗﯾد.
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) .1ﻤﺪل ,ﺎﺷ=ﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑEﺬﯾ8Gﺪ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ واﮐﺳﯾن ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣﯾﺗواﻧد دﺷوار ﺑﺎﺷد .ﺳوال داﺷﺗن در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی
 COVID – 19ﯾﮏ ﭼﯾز ﻧورﻣﺎل اﺳت و اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺑﺎره درﺳت
اﺳت .در ﻗدم اول ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﻗﯾق ﮔوش دادن ﺑدون ﻗﺿﺎوت ،دﯾﮕران را ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻣﯾت ﻣﯾدھﯾد و ﺣرف ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﯾده اﯾد ،اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎرا ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﻓق ﺑﺎﺷﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎ را درک ﻣﯾﮑﻧﯾد.
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ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧودم را واﮐﺳﯾن ﺑﮑﻧم ﯾﺎ ﻧﮫ

ﻣن درک ﻣﯾﮑﻧم ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد .داﺷﺗن ﺳؤاﻻت و اﺣﺳﺎس ﻋدم
اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﮏ ﭼﯾز طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.

ﻣن ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد؟

اﯾن واﮐﺳﯾن ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم واﮐﺳﯾن ھﺎی دﯾﮕر ازﻧظر اﯾﻣﻧﯽ آزﻣﺎﯾش ﺷده اﻧد .داﻧﺷﻣﻧدان از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺗوﻟﯾد
واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻧﻣودﻧد و ھﻣﯾن ﮐﺎر ﮔروھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن روﻧد را
ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

,
,
 .2ﺑﺮای دا)ﺴ +ﺑﻬ /ﻧﮕﺮا3 2ﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺳﻮاﻻت ;ﺎز ﺑ=/ﺳ>ﺪ
ﺳؤاﻻت ﺑﺎز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی ﻏﯾر از "ﺑﻠﯽ" ﯾﺎ " ﻧﺧﯾر" ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ را در ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺷﺧص دﯾﮕر ،اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را از ﮐﺟﺎ ﺑدﺳت آورده اﻧد و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟواﺑﮭﺎی ﺳؤاﻻت
ﺷﺎن را از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﻧﻣوده اﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر ﻧﯾزﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﺷﺎن را ﺑﮭﺗر
درک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣن ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ اﮔر ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺳﺗﯾد ،واﮐﺳﯾن ھﺎی – COVID
 19اﯾﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد.

اﯾن ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ را در ﺷﻣﺎ ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورد؟

ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺳؤاﻻت ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﺑﭘرﺳﯾد و ﺳؤاﻻﺗﯽ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در درک ﺑﮭﺗر آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣن در ﻣورد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﺎﻻی زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم

داﺷﺗن ﺗﺷوﯾش در ﻣورد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺧﻔﯾﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳردردی ﯾﺎ درد ﻋﺿﻼﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺷدﯾدﺗر ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎدر اﺳت.

اﮔر در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19ﺳؤاﻻﺗﯽ دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ داﮐﺗر ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت health.gov.au/covid19-
 vaccines-languagesﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ از طرﯾق ﺷﻣﺎره  1800 020 080ﺑﮫ  National Coronavirus Helplineزﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
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ﺑ$%ﺳ'ﺪ ﮐﻪ آ-ﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧ'ﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎ9ﻞ اﻋﺘﻤﺎد را 9ﺎ آﻧﻬﺎ B@Aﮏ ﻧﻤﺎﯾ'ﺪ
اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﺗﻣﺎم ﺟواﺑﺎت ﺑرای آﻧﮭﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﻔﮭﻣﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد
آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﺎ ﭘرﺳﯾدن اﯾن ﻣوﺿوع ،آﻧﮭﺎ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﻧﺻﯾﺣﺗﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻣﺷﺎرﮐت و
ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﮔوش دادن ﺧواھﻧد داﺷت.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم در زﻣﺎن ﺷﯾر دھﯽ ﺧودم را واﮐﺳﯾن ﻧﻣﺎﯾم؟

واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19ﺑرای زﻧﺎن ﺷﯾرده ﺑﯽ ﺧطر اﺳت .اﮔر ﻋﻼﻗﮫ دارﯾد ،ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
در ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد آن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

در اﺧر اﯾن رھﻧﻣﺎی ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد را از ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﻧﻣود.

ﺑﻠﯽ  ،ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣرا ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﻧﻣود

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره واﮐﺳﯾن  ،COVID – 19ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ داﮐﺗر ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ) (GPﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .وزارت
ﺻﺣت ) (The Department of Healthﻧﯾز رھﻧﻣودی ﺑرای زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ و ﺷﯾرده دارد.
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اﻧﺟﺎم واﮐﺳﯾن ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن واﮐﺳﯾن  COVID – 19دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف دارﯾم.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﺎﯾده ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺷﺎﻣل ﺣﻔﺎظت اﻓراد در ﺑراﺑرﻣرگ و ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ، COVID – 19
اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻧورﻣﺎل ،اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻗﺎرب و ﮐﺎھش اﺣﺗﻣﺎل ﺷﯾوع ﻣرﯾﺿﯽ و اﻗداﻣﺎت ﻣﺣدود
ﮐﻧﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
دﻻﯾل ﺗﺎن ﺑرای واﮐﺳﯾن ﺷدن و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت را در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﮔر
ﺷﻣﺎ ھم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی داﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر آن ﻏﻠﺑﮫ ﮐردﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﮐﻣﮏ
ﮐرده اﺳت را ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

در -ﻨ/ﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ – 02

اﮔر ﻗرار اﺳت ﺷراﯾط ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧد ،ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺧودﻣﺎن را واﮐﺳﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾم؟

واﮐﺳﯾن ھﺎی  COVID – 19از ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی ﺷدﯾد  COVID – 19ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻣن ﺧودرا واﮐﺳﯾن ﮐردم ﭼون ﻣﯾﺧواھم از ﺧﺎﻧواده ام ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾم.
ﻣن ﻣﯾﺧواھم از ﻓﺎﻣﯾﻠم در ﺑﯾرون از آﺳﺗراﻟﯾﺎ دﯾدن ﻧﻣﺎﯾم.
با اﻧﺟﺎم واﮐﺳﯾن ﺧود را ﻣﺻؤن ﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم
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Department of Health
وﯾب ﺳﺎﯾت وزارت ﺻت ) (The Department of Healthطﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده را ﺑﮫ
 63زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.اﯾن وﯾب ﺳﺎﯾت در ﺑﺎره واﮐﺳﯾن  COVID-19ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد
از ﻗﺑﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ واﮐﺳﯾن را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم ،ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت و ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول ﭘرﺳﯾده
ﺷده .ﻋﻼوﺗﺎ ً ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد وﯾدﯾوھﺎ ،ﭘﯾﺎم ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ،ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﺣﻘﺎﯾق ،ﭘوﺳﺗرھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در اﯾﻧﺟﺎ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language
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COVID - 19 6
درﯾﺎﻗت ﮐﻧﻧده ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد – (The COVID – 19 Vaccine Clinic Finder) ١٩
ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ آﻧﻼﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ  15زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ وﻗت و در ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد واﮐﺳﯾن
 COVID – 19را ﺑﮕﯾرﯾد را ﻓراھم ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد در ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
وﻋده ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯾرﯾد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد
health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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National Coronavirus Helpline
اداره  National Coronavirus Helplineدر ﻣورد واﮐﺳﯾن  COVID – 19ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم
ﻧﻣوده و ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎرا در ﭘﯾدا ﻧﻣودن ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ واﮐﺳﯾن و اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرای ﮔرﻓﺗن وﻗت ﻓراھم
ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺷﻣﺎره  1800 020 080ﺑﺎ  National Coronavirus Helplineﺑﮫ
ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮑل  24ﺳﺎﻋت در روز و  7روز در ھﻔﺗﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ  TIS Nationalاز طرﯾق ﺷﻣﺎره  131 450ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده و از آﻧﮭﺎ
ﺑﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ  National Coronavirus Helplineوﺻل ﮐﻧﻧد.
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وزارت 'ﺎی ﺻﺤﺖ ا-ﺎﻟﺖ 'ﺎ ،ﻗﻠﻤﺮو'ﺎ
اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣرو ھﺎ ﻧﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺣﺎوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره واﮐﺳﯾن  COVID – 19اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد.

• TAS

• ACT

• VIC

• NSW

• WA

• QLD

• NT

• SA
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RANZCOG
The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians اداره
COVID –  ﻣﻌﻠوﻣﺎت و رھﻧﻣود ﺗﺎزه در ﻣورد واﮐﺳﯾنand Gynaecologists (RANZCOG)
Australian  ﺑرای ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫ و ﺷﯾرده و آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﭘﻼن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌد از ﺗوﺻﯾﮫ اداره19
. ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد، دارﻧدTechnical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)
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Healthdirect
اداره  Healthdirectﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﻣورد  COVID-19ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .وﯾب ﺳﺎﯾت اﯾن
اداره ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳؤاﻻت ﭘرﺳﯾده ﺷده ﻣﺗداول ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣل
 COVID-19 Vaccine Side Effects Symptoms Checkerﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻗﺳﻣت
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﻣورد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن  COVID-19ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد
https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus
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MyAus COVID-19 App
اپ  The MyAus COVID-19ﯾﮏ آپ راﯾﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد Migration Council
 Australiaﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت در ﻣورد  COVID-19ﺑﮫ  29زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد واﮐﺳﯾن  COVID-19ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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