
هل أسلم يكن الحصول عىل اللقاح 
!من أي وقٍت مض  

  
 
مجان   

مجمع بالبوا الرياض  نورثريدججامعة والية كاليفورنيا، 

17015 Burbank Blvd

Encino, CA 91316

م3:00ص حتى 8:30من الثالثاء إىل السبت من 

18343 Plummer Street

Northridge, CA 91325

ن إىل األحد من  م4:00ص حتى 9:00من االثني 

بلكسبومونا  فير أوبريغونيوجير  أ حديقة فوَرمال

2370 East Arrow HWY (Gate 15) La

Verne, CA 91750

ن إىل األحد من  م4:00ص حتى 9:00من االثني 

4021 E. 1st Street

Los Angeles, CA 90063

م3:00ص حتى 8:30من الثالثاء إىل السبت من 

3900 Manchester Blvd

Inglewood, CA 90305

ن إىل األحد من  م4:00ص حتى 9:00من االثني 

مكتب مقاطعة لوس 
أنجلوس للتعليم

بالمديلواحةحديقة
فيه  و  المركز الير

كانيونزكلية  

12830 Columbia Way

Downey, CA 90242

ن إىل األحد من  م4:00ص حتى 9:00من االثني 

3850-A East Avenue S 

Palmdale, CA 93550

ن إىل األحد من  م7:00ص حتى 11:00من االثني 

25000 Valencia Blvd Santa

Clarita, CA 91355

ن إىل األحد من  م7:00ص حتى 11:00من االثني 

ي مقاطعة لوس أنجلوس16مجانية ومتاحة ألي شخص يبلغ من العمر COVID-19مواعيد لقاح 
ن
ن صحي ! عاًما أو أكثر يعيش أو يعمل ف ط وجود تأمي 

ال يشثى

.ولن يكون هناك أسئلة حول حالة الهجرة

  مقاطعة لوس أنجلوس
 
:كيف يمكنك الحصول عىل اللقاح ف

ي المقاطعة خالل ساعات العمل للحصول عىل اللقاح1.
ن
ي موقع تتم إدارته ف

ن
فتحات . الظهور ف

أوالتسجيل متاحة فقط عند نفاد اإلمدادات، 
ا لك أو ألي شخص آخر 2.

ً
سيتم تأكيد مواعيد . /https://myturn.ca.govعىل احجز موعد

.الجرعة األوىل والثانية

:من أجل الحصول عىل اللقاح، سوف تحتاج إىل إظهار

وبطاقة الهوية بصورة، 1.

ي مقاطعة لوس أنجلوس،2.
وإثبات أنك تعيش أو تعمل فن

.عاًما أو أكثر 16إثبات أنك تبلغ من العمر 3.

(رخصة القيادة: مثال)يمكن أن تغطي وثيقة واحدة جميع المتطلبات 
ا أمريكًيا للحصول عىل اللقاح

ً
.هناالمطلوبة يمكنك عرض الوثائق. لست بحاجة إىل إبراز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية ولست بحاجة إىل أن تكون مواطن

:17أو 16إذا كان عمرك 
ن Pfizerابحث عن موقع يقدم لقاح • اوح أعمارهم بي 

سيتم استبعادك إذا . عاًما17و16ألنه اللقاح الوحيد المرصح به لمن تثى

.Pfizerذهبت إىل موقع ال يقدم 

ي لموعد لقاح •
يجب أن يكون القارصون برفقة أحد الوالدين أو الوصي للموافقة . Pfizerأحرصن والديك أو الوصي عليك عندما تأتى

ي اللقاح
.عىل تلقى

ي هذا الوقت، ألنه ال توجد لقاحات مرصح 16ال يمكن تلقيح األشخاص الذين تقل أعمارهم عن : ملحوظة هامة*
عاًما فن

ي هذه الفئة العمرية
.باستخدامها فن

VaccinateLACounty.com
04/27/21(Arabic)

https://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

