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 . موریمنوسیاسینکاوککلینی کیهب19- دوویکنساکوتفاریدیابر نم
 . دستنھ19- دوویکنساکوقریتز یابر طقفاھکینیلکنای

 . دوشیمقریتز نمیزوابرد ( قریتز ) نزوسکیابهکتاس یرویاد19- دوویکنساکو
 . دنک یم کمک دارفا رد19- دوویکراشتان والتاب زاییروگلجهبنای

 . دنک یریگولج دفراا رد19- دوویکیرامیبهبددیشالتاب زادانوتیمنینمچھ
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 .دکر مھاوخ تاقالم رد یولج راتپرس کی اب نم
 .مراد تاقالم تقو اآی هک دیپرس دنھاوخ نانرکاک

 .منک راک هچً ادعب هک تفگ دنھاوخ نم هب اھآن
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 . دنک دروو تبث ،دوخ نفلت QR کد زا دهفاتسا با یدبا نم اهرمھلساگرزب
 . دنسیون یم ار منفلت و مسا ای
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 . مراذگبددیجکاسمکیهکدوشیمهتاسوخنمزامرادکاسم اگر
 . داددنھاوخ وضعاردوخکاسم یزننمهامرھلاسرگبز
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 . منک هدافتاس تدس هدننک یونفعدض زا داشب مزال تاس نکمم موش یم نامتخاس دراو یتقو
 . منکهدافتاس مھمدوختدس هدننکیونفدعضزامانوتیمنم
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 . دننک کچ ار نم یامد تاس نکمم نانرکاک
 . دننککچ یزنارنمهامرھنالاسرگبزیامدتاسنکمماھآن
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 . تفرمیھواخ یزمتشپمھرامھلاسگرزبونم
 . دنک می رپ ار اھ مرف دنمراک اب نم هارمھ السگرزب

 . منک راک چه دعب لهحرم رد که تفگ دھاوخ نم به دنمراک
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 . دنکیمتایدھقاات هبامر راتپرس
 . مراذگبهالک،داشبدازی رونیلیخ اگر ایمبزن یابتفآکنیعمانوتیمنم

 . دوب داھوخ نم اب نم هارمھ السگرزب
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 . منیشنب مھامرھ لاسرگبز ناماد رد مانوت یم . منیشنبمرادتدوس هکیایجمانوتیم
 . مشینبن نمیزیورمناوتیمای . مشینبن یلدصن یور مناوت یم
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 . منکشوگیقیوسممانوتیم . منکااشمتودیوی کیمانوتیم
 . میرگبشوغآردارمزیابباباس ایمنکیزابمانوتیم
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. دسرپ می نم تیمالس دروم رد تیاالؤس ماھرمھ السگرزب زا راتسرپ         

Children’s low sensory vaccination clinic  | 12 



       

        
        

       

 . مبزن الاب ار منیتآس ای مراویب رد ار مزولب هک دھاوخ یم نم زا راتپرس
 . منکهاگنراودی یرو ییزچهبایردو هبمانوتیم،منکیانگرنساسحاقریتز درومرد اگر

 . ددھ شمارآ نم هب دناوت می نم هارمھ السگرزب
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 . دراذگیمنمیزوابیرو یاهبنپپوتکیای / ومخزبسچکیراتپرس ،قریتز ماانج زاسپ
 . مراویبنیایپارمنیتآس ایموشپبهرادوب ارمزولبمانوتیمسپس
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 . مبربهانخهباتدھدیمنمهبهدیھهسیککیراتپرس
 . دھدیمنمهامرھلاسرگبز هبتاشدراظتان دایبقریتز زاسپهآنچ درومردیاتعالطاهبرگ کیراتپرس
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 . منامیممتسھهکییجا نماھردهقیدق 15

 . دھد یم خر قیرزت زا سپ قافتا نیا

 . دکن مظیتن دوخ نفتل یور رمیات کی دناوت یم نم هارمھ لاسگرزب

 . نمکیزابتجفی یاھیزابباسباابمستھرظمنت هکیلاحردومکن اشامتویدیوکی،مکن شوگیقسیومهبمناوتیم

. مکن یزاب تسا ما هیدھ هسکی رد هک ییاھزچی اب مناوت یم
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 .دپرس یم یالتاؤس نم زا راتپرس ،هقیقد 15 تشذگ زا سپ
 .دنکتبصح راتپرس ابنمفطر زادنانوتیماھآن ومویگبمھامرھلاسرگبز هبمانوتیم،مھاوبخ اگر
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. منککتر ارنویاسنیساکوکینیلکمانوتیمنوناک  
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 National Disability وAmaze تکشارمباخارتفا با
Services  تساهشدیدلوت

 ) Amaze( زیمِا

03:نلفت 9657 1600 

www.amaze.org.au 

 info@autismconnect.org.au:لییما

 یلمیانواتن تامدخ

03:نلفت 8341 4300 

www.nds.org.au 

 ndsvic@nds.org.au:یکینورتکال تپس

 ھاریازگسپاس
 ایرب EACH الناسگربز و انکدوکیسح ونسیاینسکاوکنیلیک اننکراکهمھزا کرشتاب

 .دنتشاد تکراشم عبنم نیا نیودت رد هک یا هادوناخ و اھنآ تیامح

 رتازوتیحما با ) NDS( یلم یناوتنا ماتدخ و ) Amaze( زی ِما طسوت عیامتجا نتم ینا
 .تسا هدش داایج اریوتکوی هداوانخ فاصان و یرادهانخ ترازو و اریوتکوی تشادھب

© Amaze 2022 

http://www.amaze.org.au/
mailto:info@autismconnect.org.au
http://www.nds.org.au/
mailto:ndsvic@nds.org.au

	رفتن به کلینیک واکسیناسیون برای دریافت واکسن کووید-19
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	با افتخار با مشارکت Amaze و National Disability Services تولید شده است




