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ن للصحة   )  Houston Health Department(إدارة هيوسنت

وس كورونا   ) COVID-19(ف�ي
 مجموعة أدوات األصوات الموثوقة 

 
وس كورونا  : نظرة عامة ومعلومات  ) COVID-19(تعمل مجموعة األدوات هذە كدل�ل للتوع�ة بلقاح ف�ي

ن   )Take Your Best Shot( تلق أفضل لقاحعامة حول حملة  التابعة إلدارة هيوسنت
تتضمن هذە المجموعة الرسائل الرئ�س�ة والحقائق ال��عة ونماذج من محتوى  . للصحة

 .ذات الصلة والوسوم الستخدامك URLالوسائط االجتماع�ة وعناو�ن 
 

ي قد �سبب  دد، خاصة  اللقاحات آمنة وفعالة، ل�ننا نتفهم العوامل التار�خ�ة والثقاف�ة اليت ال�ت
ن مجتمعات األقل�ات  .  بني

   
ق  :دورك

�
ا لمشاركة آمالها عل�ك  مجتمعاتنا المعرضة للخطر ُتعل  مثال��

ً
وتثق بكلمتك، مما �جعلك رسو�

األصوات الموثوقة لمجتمعنا �ي أفضل  . معلومات اللقاح ذات الصلة الصادقة والمنقذة للح�اة
 .واألساط�ي ونظ��ات المؤامرةمورد لمكافحة المعلومات المضللة 

 
ي أو الهاتف أو أي  

وئن �د اإلل��ت تواصل ع�ب ال�الم الشف�ي أو وسائل التواصل االجتما�ي أو ال�ب
 .اغتنم كل فرصة لمشاركة العلم ودعمك للقاحات. وس�لة أخرى

 
ي ��ث معلومات واقع�ة عن لقاح  

ي مجتمعك، أن �ساعد �ن
ا به �ن

�
ا موثوق نأمل، بصفتك صوت�

وس كورونا   .إلنهاء الجائحة تلق أفضل لقاحو�شجع الجميع ع� ) COVID-19(ف�ي
 

 ع� الفور حيت تتل�ت مجموعة أدوات محدثة   :التوق�ت
  

وس كورونا تلق أفضل لقاح   :  سطر الوصف  ). COVID-19(ضد ف�ي
    

ي الرق�ي 
�ل رسومات مجان�ة بعدة لغات HoustonEmergency.org/covid19تفضل ب��ارة  :  العمل الفين ن  . لت�ن

 
 

 
 
 

https://houstonemergency.org/covid19translated/
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 الرسائل األساس�ة
 

وس كورونا  • ي �ساعد ع� عودة ح�اتنا إ� طب�عتها�ي ) COVID-19(لقاحات ف�ي  .   الوس�لة اليت
وس كورونا  • ي من حولك وذلك بالحد من فرص اإلصابة بف�ي

ومن انتشارە  ) COVID-19(تحم�ك اللقاحات وت�ت
، و  ةمن �شكل كب�ي  .  تطور المرض إ� مرحلة خط�ي

ي توقفوا عن الق�ام بها أثناء  �مكن لألشخاص الذين حصلوا ع� اللقاح بال�امل أن �عودوا لممارسة  • األ�شطة اليت
 .   ال��اء

ي ارتداء ال�مامات والحفاظ ع� التباعد   •
�جب ع� األشخاص الذين لم �حصلوا ع� اللقاح بال�امل االستمرار �ن

ي األما�ن العامة
 .     االجتما�ي �ن

ى  • ي تجارب ����ة ك�ب
إلثبات أنها آمنة وفعالة  خضع األشخاص من أعراق وأجناس مختلفة الختبارات اللقاح �ن

ا  .   تمام�
وس كورونا  • ي اللقاح ع� الرغم من أن األعراض المؤقتة  ) COVID-19(ال �مكن لألشخاص اإلصابة بف�ي

عند تل�ت
 .فّعالمثل الح� والتعب والصداع طب�ع�ة وعالمة ع� أن اللقاح 

وس كورونا �جب أن يتل�ت كل األشخاص اللقاح بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا  • أم  ) COVID-19( بالفعل بف�ي
 .  ال

ن لتوف�ي أ��ب قدر من الحما�ة، لذلك  ) Moderna(ومودرنا ) Pfizer(يتطلب لقاحا فايزر  • الحصول ع� جرعتني
أو بعد  ) Pfizerللقاح (س�حتاج كل شخص إ� الحصول ع� جرعة ثان�ة من نفس اللقاح بعد ثالثة إ� ستة أسابيع 

ي ) Modernaللقاح (يع أر�عة إ� ستة أساب
ال يتطلب لقاح جو�سون آند جو�سون  . الجرعة األو�من تل�ت

)Johnson & Johnson (إال الحصول ع� جرعة واحدة فقط   . 
ط له  • ي وال �ش�ت

ن و بطاقة اله��ة الشخص�ة أالحصول ع� اللقاح مجائن  .  إثبات اإلقامة أو الجنس�ة أو التأمني
ن للصحة  • ي اللقاح التابعة إلدارة هيوسنت

متوفرة سواء بحجز  ) Houston Health Department(مواقع تل�ت
ة مواع�د أو بدون حجز  ي جميع أنحاء المدينةمواع�د ومنت�ث

 .  �ن
  4301-393-832أو  4220-393-832، أو اتصل بالرقم HoustonEmergency.org/covid19تفضل ب��ارة  •

ي 
ن للصحة  للعثور ع� موقع تل�ت  . لقاح ق��ب تابع إلدارة هيوسنت

ي ذلك النقل 832-393-5500�مكن لألشخاص ذوي اإلعاقة االتصال بالرقم  •
 . للحصول ع� المساعدة، بما �ن

ي متاح ع�ب  •
 .  Lyftو Uberالنقل المجائن

 

  المواقع المف�دة

 vaccines-19-houstonemergency.org/covid 
 houstonemergency.org/covid19 
 houstontx.gov/health 
 ncov/index.html-cdc.gov/coronavirus/2019 
  /ronavirusdshs.state.tx.us/co 

 

 الوسوم 

• #TakeYourBestShot, #BetterTogether, #StopTheSpread 

https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/
https://houstonemergency.org/covid19/
https://www.houstontx.gov/health/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
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  نماذج من رسائل الوسائط االجتماع�ة والمرئ�ات 

 : المنشورات العامة
 ف�سبوك، إ�ستغرام 

ي لقاحات ! أسهل من أي وقت م�ن  .1
الخاصة بنا اآلن ال��ارات بدون مواع�د حجز   COVID19#تقبل مواقع تل�ت

ي بعض المواقع. مسبق
،  HoustonEmergency.org/covid19تفضل ب��ارة . كما قمنا بتمد�د ساعات العمل �ن

ي اللقاح 832-393-4301أو  832-393-4220أو اتصل بالرقم 
.  للعثور ع� موقع ق��ب لتل�ت

TakeYourBestShot#  ي أ�ع وقت ممكن للعودة إ� الح�اة الطب�ع
ي اللقاح �ن

. �ة عن ط��ق تل�ت
http://bit.ly/HHDcovidVAXX   

 
وس  )أو مواع�د(للزوار بدون حجز مسبق  Houston#مع وجود مواقع ع�ب  .2 ي اللقاح ضد ف�ي

، أصبح تل�ت
#COVID19  تفضل ب��ارة ! أسهل من أي وقت م�نHoustonEmergency.org  أو اتصل بالرقم ، 

ي اللقاح  4301-393-832أو  832-393-4220
للعودة إ�    TakeYourBestShot#.  للعثور ع� موقع ق��ب لتل�ت

ي اللقاح
 http://bit.ly/HHDcovidVAXX  . الح�اة الطب�ع�ة عن ط��ق تل�ت

 
ا ع� ف�سبوك و��ستغرام(ت���ت  ي ت���ت ول�ن �مكن استخدامها أ�ض�

ي هذە المنشورات الحد األق� لعدد األحرف �ن  .) تليب

ي لقاحات ! أسهل من أي وقت م�ن  .1
الخاصة بنا اآلن ال��ارات بدون مواع�د حجز   COVID19#تقبل مواقع تل�ت

ي بعض المواقع. مسبق
،  HoustonEmergency.org/covid19تفضل ب��ارة . كما قمنا بتمد�د ساعات العمل �ن

ي اللقاح 4301-393-832أو  4220-393-832أو اتصل بالرقم 
.  للعثور ع� موقع ق��ب لتل�ت

#TakeYourBestShot  �ي أ�ع وقت ممكن للعودة إ� الح�اة الطب
ي اللقاح �ن

. ع�ة عن ط��ق تل�ت
http://bit.ly/HHDcovidVAXX   

 
ي اللقاح  .2

وس كورونا تل�ت وري لعودة الح�اة إ� طب�عتها.   )COVID-19( ضد ف�ي ي كما أنه �ن
مجائن

#TakeYourBestShot  ي أحد
ي اللقاح �ن

ي أ�ع وقت ممكنعن ط��ق تل�ت
نرحب بال��ارات بدون حجز  .  مواقعنا �ن

للعثور ع�   4220-393-832، أو اتصل بالرقم HoustonEmergency.org/covid19تفضل ب��ارة . مسبق
ي اللقاح

   http://bit.ly/HHDcovidVAXX. موقع ق��ب لتل�ت

 

 

 

 

 

 

 
 

http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
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 : اللقاحأمان 

 ف�سبوك، إ�ستغرام 

1. #COVID19    ي حاالت الطوارئ بعد مراجعة صارمة أجرتها إدارة الغذاء
تمت الموافقة ع� استخدام اللقاحات �ن

ى) FDA(والدواء  ي تم جمعها من خالل التجارب ال����ة ال��ب .  بناًء ع� األدلة العلم�ة حول السالمة والفعال�ة اليت
ي أ�ع وقت ممكن  TakeYourBestShot#ومجتمعك واحِم نفسك ومن تحبهم 

 BetterTogether#  . �ن
http://bit.ly/HHDcovidVAXX 

 
وس كورونا  .2 ي اللقاح) COVID-19(ال �مكن أن ُتصاب بعدوى ف�ي

إن ظهور أعراض مثل الح� بعد أخذ  . نت�جة تل�ت
وساللقاح أمر طب��ي  عن   TakeYourBestShot#. وعالمة ع� أن الجهاز المنا�ي للشخص يتعلم مكافحة الف�ي

ي أ�ع وقت ممكن
ي اللقاح �ن

 http://bit.ly/HHDcovidVAXX. من أجلك #BetterTogether . ط��ق تل�ت
 

وس كورونا  .3 ال �دخل الحمض  . أو تتفاعل مع حمضنا النووي بأي شكل من األشكال COVID19#ال تؤثر لقاحات ف�ي
ا إ� نواة الخل�ة، ح�ث يتم حفظ الحمض النووي  تتفكك  . لدينا) المادة الوراث�ة(النووي ال��بوزي المرسال أبد�

. ص�ي من انتهائها باتباع التعل�ماتالخل�ة وتتخلص من الحمض النووي ال��بوزي المرسال بعد وقت ق
 TakeYourBestShot# ي أ�ع وقت ممكن

ي اللقاح �ن
 http://bit.ly/HHDcovidVAXX.   عن ط��ق تل�ت

 

ا ع� ف�سبوك و��ستغرام(ت���ت  ي ت���ت ول�ن �مكن استخدامها أ�ض�
ي هذە المنشورات الحد األق� لعدد األحرف �ن  .) تليب

ي حاالت الطوارئ بعد مراجعة صارمة بناًء ع� األدلة العلم�ة    COVID19#تمت الموافقة ع� استخدام لقاحات  .1
�ن

ي تم جمعها من خالل  ىحول السالمة والفعال�ة اليت بأ�ع وقت   TakeYourBestShot#. التجارب ال����ة ال��ب
  #http://bit.ly/HHDcovidVAXX BetterTogether. ممكن

 
وس كورونا  .2 ي اللقاح) COVID-19(ال �مكن أن ُتصاب بعدوى ف�ي

إن ظهور أعراض مثل الح� أمر  . نت�جة تل�ت
وسطب��ي  ي   TakeYourBestShot#. وعالمة ع� أن الجهاز المنا�ي للشخص يتعلم مكافحة الف�ي

عن ط��ق تل�ت
ي أ�ع وقت ممكن

  http://bit.ly/HHDcovidVAXX. اللقاح �ن
 

ا  . ع� حمضنا النووي  COVID19#ال تؤثر لقاحات  .3 ال �دخل الحمض النووي ال��بوزي المرسال النواة مطلق�
ي اللقاح بأ�ع وقت   TakeYourBestShot#. وتتخلص خال�انا منه فور انتهائها باتباع التعل�مات

عن ط��ق تل�ت
 http://bit.ly/HHDcovidVAXX .   ممكن

 
 

 
 
 
 

 

http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
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 :األقل�ات

 ف�سبوك، إ�ستغرام 

ها .1 ن األشخاص، مما يؤثر ع� بعض المجتمعات أ��� من غ�ي ي تغي�ي ح�اة ماليني
وهذا �جعلنا  . �ستمر هذە الجائحة �ن

ا بحما�ة أنفسنا ومن نحبهم ام� ن ي اللقاح ضد TakeYourBestShot# .أ��� ال�ت
ي أ�ع   COVID19#عن ط��ق تل�ت

�ن
 #http://bit.ly/HHDcovidVAXX BetterTogether . وقت ممكن

 
وس كورونا  .2 ي الحصول ع� لقاح ف�ي

ن �ن دد بعض سكان هيوسنت كن ع� درا�ة  . ، وال بأس بذلك)COVID-19(قد ي�ت
ح لماذا تفوق . بالعوامل التار�خ�ة والثقاف�ة المختلفة وراء تلك المخاوف فوائد اللقاح قم بحما�ة مجتمعك وا�ث

ي اللقاح ضد    TakeYourBestShot# .مخاوفك
ي   COVID19#من خالل تل�ت

ي اللقاح �ن
و�شجيع شبكتك ع� تل�ت

 http://bit.ly/HHDcovidVAXX. أ�ع وقت ممكن
 

ا ع� ف�سبوك  (ت���ت  ي ت���ت ول�ن �مكن استخدامها أ�ض�
ي هذە المنشورات الحد األق� لعدد األحرف �ن تليب

 .) و��ستغرام

ها .1 ا بحما�ة أنفسنا ومن نحبهم. تؤثر هذە الجائحة ع� بعض المجتمعات أ��� من غ�ي ام� ن .  وهذا �جعلنا أ��� ال�ت
#TakeYourBestShot  ي اللقاح ضد

 COVID19 #BetterTogether#عن ط��ق تل�ت
http://bit.ly/HHDcovidVAXX   

 
وس كورونا  .2 ي الحصول ع� لقاح ف�ي

ن �ن دد بعض سكان هيوسنت تحدث عن  . ، وال بأس بذلك)COVID-19(قد ي�ت
ح سبب تفوق فوائد اللقاح ع�  من خالل   TakeYourBestShot#شجع شبكتك ع� . مخاوفهالمخاوف وا�ث

ي اللقاح ضد 
 # http://bit.ly/HHDcovidVAXXCOVID19تل�ت

 

 
 

http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
http://bit.ly/HHDcovidVAXX

