
:  خودرا دریافت کرده ایدCOVID Vaxشما کارت 
حاال چھ میشود؟

ثبات خود را دریافت می کنید، یک کارت واکسیناسیون برای ا19-ھنگامی کھ واکسین کووید
واز سیر شما باید مانند کارت اعتباری، ج! بطور مصئون آنرا نگھدارید. آن دریافت می کنید

یک : کارت شما فقط یک یادآوری تقسیم اوقات نیست. یا پاسپورت از آن محافظت کنید
تقویت سوابق رسمی است کھ ممکن است برای سفر، دسترسی بھ رویداد و احتماالً دوزھای

.کننده بعداً بھ آن احتیاج داشتھ باشید

ای بسیاری از شرکت ھای واشنگتن در حال حاضر مشوق ھایی مانند تخفیف ھا، اجناس رایگان یا سیت ھای دلخواه در محافل را بر
ید تا بتوانید از از کارت واکسیناسیون خود محافظت کن. را ارائھ کنندشواھد واکسیناسیون کاملکسانی ارائھ می دھند کھ اسناد تأیید شده 

.این پیشنھادات ویژه استفاده کنید

باید در در اینجا چند نکتھ مفید وجود دارد کھ برای محافظت کارت واکسیناسیون
:نظر داشتھ باشید

.کارت واکسیناسیون خود را بین دوز و بعد نگھ داریدباید•
.  نسخھ دیجیتالی در دست داشتھ باشیداز جلو و پشت سر کارت خود عکس بگیرید تا یک باید•

در نظر بگیرید کھ آن را برای خود ایمیل کنید، 
.تی پیدا کنیدآلبوم ایجاد کنید یا یک برچسب بھ عکس اضافھ کنید تا بتوانید دوباره آن را بھ راح

.  اگر می خواھید با خود ببریدیک فتوکپی بگیریدباید•

!آنرا دور نیاندازید یا آنرا گم نکنیدھرگز•  
.  یک سلفی آنالین ارسال نکنید کھ کارت واکسیناسیون خود را نشان دھیدھرگز•  

از ستیکر ھای دیجیتالی مادر عوض یک سیلفی بگیرید و از
طریق 

بیاد داشتھ باشید کھ ! کار بگیریدwadoh#یا vaccinateWA#جستجوی 
@WADeptHealthرا تگ کنید.

خودرا برای شما میتوانید یک فوتوکاپی کارت. کارت اصلی خودرا پالستیک پریس نکنیدھرگز•  
.انتقال پالستیک پریس کنید

Centersاگر دیگر کارت واکسیناسیون for 
Disease Control and Prevention

)CDCخود )، مراک کنترول و وقایھ امراض ساری
را نداشتھ باشید چھ اتفاقی خواھد افتاد؟

رسمی و می توانید مدرک! اگر کارت خود را بیجا ساختھ اید یا گم کرده اید، نگران نباشید
.  خود را بصورت آنالین طور رایگان دریافت کنید19-تأیید شده واکسیناسیون کووید

ت یک راه رسمی دولتی برای دسترسی بھ مدارک واکسیناسیون در ایالMyIRویبسایت
برای دریافت کاپی کارت خود، از سایت . واشنگتن است

www.MyIRMobile.com یاwa.MyIR.netبرای ثبت نام رایگان دیدن نمایید.
!راه اندازی کرده اید، ھمھ چیز آماده استMyIRاگر قبالً یک حساب 

ممکن است فوری MyIRلطفاً بھ خاطر داشتھ باشید کھ تصدیق سوابق شما از طریق *
.نباشد و دسترسی در حال حاضر فقط بھ زبان انگلیسی محدود می شود

د با برای راھنمایی زبان یا کمک اضافی برای دریافت سوابق خود، ھمچنین می توانی
waiisrecords@doh.wa.govیا ایمیل بھ آدرس 0127-525-800-1شماره 

.دسترسی داشتھ باشید
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