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 یهتوکێپ یرەابرەد یرایانز انۆرۆک یناکهنماز ەب ناکاگەڵمۆک
 

 

 یسهک ینامز ڵهگهل ت جنوگب هک کهيەو شهب ت ردڕ گبەو هک ت رکەد هکهقەد
 .رهن وخ

 

 (.ەکۆچراشن ای راش) ،دنرکراک ینێوش /ەگڵەمۆک ەل نم یکەرەس یراک ) نمو  (وان) نم    •
 

 یۆسریاڤ یوشت ۆت ەرگەئ )COVID-19(. انۆرۆک یۆسریڤا دژی ەل تۆخ ینتساراپ ۆب ەیاگێڕ نیرتشاب ەتوک پ    •
 کناسرت و رادیسرتەم یەناشین و یۆشخەن ەب تنوبشوت یرەگەئ ەکەنیسکاڤ اوەئ ،تیوبەن )COVID-19( انرۆۆک

 .وەەتاکەد مەک

 وومەه ەک ،ەویڕەپێت ادەکید نیاکەتوکێپ یتەملاەس ینینکشپ نماەەهب )COVID-19( انرۆۆک یۆسریڤا یەتوک پ    •
 ەل کێکەی چیه ەیەتوکێپ مەئ .ووترگکەی ینیشنشا یتڵاو ەل نانێهراکەب ۆب نوکرا دنەسەپ و نووب رەگیراک و تەملاەس ەنماەئ
 وومەه ەل ەەوتەوارک یقات زاوايج یسەک ارزەه نايەد رەسەل ەیەتوکێپ مەئ .تێرگان ۆخەل ەکل ه نای ڵەژائ یناکەمەهرەب

 وراسان یەکید یناکەیيەوەتەن ەمەک و ییايسائ ،تسێپشەڕ یناسەک ووکەو ناکەزاوايج ەتاهکێپ
 .ادەگڵەمۆک ەل (BAME) ەب

 

 رەۆج چیه .دنلاتۆکس یتڵاو ەل کێسەک وومەه ۆب ەیياڕۆخەب )COVID-19( انرۆۆک یسۆیراڤ یناکەتوک پ    •
 )COVID- 19( انۆرۆک یۆسریاڤ یەتوک پ ینترگروە ۆب تێردب مجانەئ تاکان تسیوێپ یرەبانەپ و چۆک یناخشاپ یکێنینکشپ

 کێۆشخەن چیه یراينزا NHS( ) دنلاتۆکس ینامیتشین یتسودرنەت اریزوگتەمزخ اهەورەه
 .ۆچک ی ورەبانەپ یاساي یندناپسەچ یتسەبەمەب ۆخاون یترەازەو ەبت ادان

 

 یتوسدرنەت ردیۆب ەب یتەکب یدنەیوەپ نای )GP( تۆخ یتشگ یکشیزپ ەب تیەکب یدنەویەپ ەک تاکان تسیوێپ    •
 نای ەمان ەب تێرکدەوەێپ تیدنەویەپ ۆت -دەاو ینادزسا یتسەبەم ەب )NHS( ینامیتشین یتوسدرنەت اریزوگتەمزخ

 .تێدرب مجانەئ ۆب تەکەتوکێپ ەک یەوەئ ۆب تاه تەکەتوکێپ یرەۆن ەک کێتاک ەوەنۆفەلەت یەگێەڕل
 

 مجانەئ ەتوکێپ رتووز ناموومەه وکوەواتەه .ۆڕب ەیاکت ،ەکەتوکێپ یندامجانەئ ۆب تیارک تشێهگناب ەک ێکتاک    •
 ەب تتوسێپ ۆت رەگەئ .نیەدب نايمجانەئ نیناوتان اادتسێئ ەل ەک نیدەب مجانەئ ەناتش وەئ وومەه نییناوتەد رتووز ەمێئ ،نیەدب

 ینامیتشین یتوسدرنەت اریزوگتەمزخ یتوسدرنەت ردیۆب ەب تیەکب یدنەویەپ تینواتەد ۆت ،ەیەهڕێگوەر
)NHS( ۆت ۆب ناکەرێگوەر ەل کێکەی یندرک یرايد یتسەبەم ەب. 

 

 مڵاەب ،ەوەتیبب و اب رۆز یکەولا یەوەنداراک کێدنەه یوشت ۆت ەیەنەوال ،ەکید یناکەتوکێپ وومەه وکوەورەه    •

 ەیەنەوال  ،ەنوومن ۆب .تێنەیەخان رتايز کێڕۆژ دنەچ ەل و نبەد کووس رۆز ییاسائ یکەیەوێشەب ەنواەنداراک مەئ وومەه
 کێدنەه یوشت ەیەنەوال نای ،ەوراد ل یەکەییدەرز ەک یەنێوش وەل تیبب ت ۆق ریازائ کێدنەه یشووت ۆت

 .تیەکب انروخ ەب تسەه نای تیەکب یتەیودنام ەب تسەه ەیەنواەلن ای تیەکب ەوەناشڕ ەب تسەه نای ەشێئرەس
 

 )COVID-19( انرۆۆک یۆسریاڤ یناکەتوکێپ ەک تاکب ەوەب ەژامائ ەک ەیين کەیەگڵەب چیه    •
 ینایگوود ەل تیرگب روودەب تۆخ ەک تاکان تسیوێپ کەیەوێش چیهەب ۆت .تاکب ەەچو یەوەنتسخ و ێزاوز رەسەل راک

 )COVID-19(. انرۆۆک یسۆیراڤ یەتوکێپ ینترگوەر دوای
 

  ینداێپریش رەسەل تاکب تسودر کەیيسرتەم چیه )COVID-19( انرۆۆک یسۆیراڤ یناکەتوکێپ ەک ەوراتسیبەن    •
 یەنماناخ وەئ ۆب نەکەد )COVID-19( انرۆۆک یۆسریڤا یناکەتوکێپ یندامجانەئ یراینشێپ ڕپۆسپ زاوەراش ینساەک .یتشورس

 تەمانرهب ەک یەوەئ نای تەکەپرۆک ەب تیدەەد تۆخ یریش ۆت رەگەئ .نايناکەپرۆک ەب دەنەد نايۆخ یریش ەک
 ەک  ەیەه یریش خۆت بدەیت تەکەپرۆک  ەب ەک  تینواتەد  ۆت اموەدرەب تیب وایدەبادو یندامجانەئ

 .ەکەتوک پ
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 نماەەهل    • دا،تاک و  یراينزا یاتاد یتەملاەس ادتسەردەبەل ەیين رەسەل ینانێهراکەب یەتوک پ ڤایرۆسی انرۆۆک
 )COVID-19( ادکێتاک  ەل نماناخ  ەک شیری نايۆخ ەب  نەدەد نايناکەپرۆک یان یەرگیراک رەسەل ڵیدانم

 .ەرۆخەريش
 

 ۆت ادتاک نماەەهل مڵاەب ،ەوەتاکەد مەک رادیسرتەم یۆشخەن ەب تنووبوشت یرەگەئ ەیەتوکێپ مەئ ەک ادەوەئ ڵەگەل    •
هە یوشت یۆسریاڤ انۆرۆک )COVID-19( و  تیبب یشیو اب .ەوەتیەکب ایدوەبدوا ینترگوەر

 ر
 ەیەنەوال

 رۆز  ،تەکەتوک پ ەگنرگ ۆت  ەک اموەدرەب تیب رەسەل دنەباپ ونوب نیيدوا  ەب یناکەیيمانێڕ .وەەتەموکح
 

 .ۆتخ یراکوسەک و ەشیپواه و ێڕواه ڵەگەل ەکب شەبواه ەنايراینزا مەئ و دەب مجانەئ ەکەتوکێپ ،ەکب ڵەهێل یڵۆق    •
 

 ینادرەس ەیاکت ،)COVID-19( انرۆۆک یسۆیرڤا یەتوکێپ ەب تەرابهس ەیەه تکێلەگرايسرپ رەه ۆت رەگەئ       •
 مەئ ەەڕپڵام ەکب nhsinform.scot/covid19vaccine یان یدنەیوەپ ەکب یڵ ه  ەب یتەمراي یەتوکێپ

 رێمژتاک ەل ەتسەردەب ەیەارمژ مەئ ەک 0800 030 8013 ینفۆەلەت ەرامژ ەب )COVID-19( انرۆۆک یۆسریڤا
 ز واوایج یەوێشەب ەتسەردەب یراينزا .داەتفەه ەلژۆڕ 7 ەتوا کێڕۆژ وومەه وەش ی8 ووکەواتەه ینیاەب ی8
 tselfaeleniccav9d1ivco/tocsm.rofnishn ەوەەرتسەب مەل زاوایج ینماز


