
   COVID-19تقويم حوافز لقاح    

 

 

  اللقاح جرعات كل على  الحصول مقابل دوالر   مئة على يحصلوا أن المستحقين للمقيمين يمكن 

 . موديرنا أو فايزر من جرعتين أو جونسون آند جونسون من واحدة جرعة يتلقون عندما مستحقين المقيمون يكون 

 إلى يوم غضون في اإللكتروني البريد عبر حافزك  تتلقى كي باالشتراك وقم المشاركة، PDPH COVID-19 لقاح عيادات إحدى إلى انتقل

  .يوًما 14 إلى 10 غضون في البريد عبر أو يومين

 .أسابيع 6 لمدة ويستمر فبراير 16 في البرنامج يبدأ

 * المواقع في البطاقات إبراز يجب*   *  المشاركة العيادات في فقط حوافز توجد    *     

 . مطلوبين غير الهوية وبطاقة التأمين  •

o  فقط  العامة للصحة تابعة ألغراض  الشخصية  المعلومات باستخدام  يُسمح . 

 . الموقع في متاحتان مجانيتان SEPTA بطاقتا  •

 . اللغات بجميع للغة الهاتفية الترجمة تتوفر  •

 ( عاًما 18 فوق) جونسون آند وجونسون ومودرن( فوق فما أعوام 5 من لألعمار) فايزر شركة لقاح عرض تم 

 األوقات  التواريخ    العنوان    الموقع   

Belfield Rec Center 
2109 W Chew Ave, 

19138 

  الخميس أيام  

   الخامس  فبراير 24

  24  عشر  السابع  17  العاشر  10 ، الثالث ( مارس) 3

   والثالثون الحادي  31  والعشرون الرابع

 مساءً  4 - صباًحا 10

Boost CDC 
6010 Lansdowne Ave, 

19151 

  الخميس أيام  

  24  عشر  السابع  17  العاشر  10 ، الثالث ( مارس) 3

   والثالثون الحادي  31  والعشرون الرابع
  مساءً  4 - صباًحا 10

Brand New Life Christian 

Center 

6301 Germantown Ave, 

19144 

  السبت أيام  

  والعشرون السادس  فبراير 26

 عشر التاسع ( مارس) 19
 مساءً  4 - صباًحا 10

Christy Rec Center 
728 S 55th St, 

19143 

  الثالثاء أيام  

  والعشرون الثاني ( فبراير ) 22

  22 ، عشر الخامس  15 ، الثامن  8 ، األول ( مارس) 1

   والعشرون التاسع  29 ،والعشرون الثاني

 مساءً  6 - مساءً  1

Community Academy 
1100 E Erie Ave, 

19124 

  السبت أيام  

  والعشرون السادس  26 ، الخامس ( مارس) 5
 مساءً  4 - صباًحا 10

Grand Yesha Ballroom  2308 Snyder Ave, 19145 15 (مارس ) مساءً  4 - صباًحا 10   والعشرون  الحادي  21 ، عشر الخامس 

Global Leadership 

Academy 

4601 W Girard Avenue, 

19131 

  السبت، 

 فبراير  19
 مساءً  4 - صباًحا 10

MLK Older Adult Center 
2100 Cecil B Moore Ave, 

19121 

  الجمعة أيام  

 مساءً  4 - صباًحا 10  والعشرون الخامس  25 ، الرابع ( مارس) 4

Salvation Army 
55th and Market, 

19139 

  الجمعة أيام  

   والعشرون الخامس  25 ،  عشر الثامن  فبراير 18

  عشر الثامن  18 ، عشر الحادي ( مارس) 11
 مساءً  6 - مساءً  12

Simpson Rec Center 
1010 Arrott St, 

19124 

  اإلثنين، 

  فبراي 28
 5:30 - مساءً  12

 مساءً 

Waterview Rec Center 
5826 McMahon Ave, 

19144 

   والعشرون الثالث  23 ، عشر السادس ( فبراير ) 16

 مساءً  4 - صباًحا 10    الثالثون  30 ، التاسع  9 ، الثاني ( مارس) 2



  COVID-19 لقاح  حوافز برنامج 

 

  ؟COVID-19 لقاح حوافز برنامج هو ما 

 . الكامل التطعيم على حصولهم بعد دوالر 100 على  للحصول بالتسجيل يقوموا أن المؤهلين من المقيمين بإمكان •
o  موديرنا أو فايزر من جرعتين أو جونسون آند جونسون من واحدة جرعة يتلقون عندما مستحقين المقيمون يكون . 
o هنا المعلومات من المزيد يتوفر : natedincentivehttp://bit.ly/fullyvacci   

 . الموقع في  بطاقات أو  نقدية  مبالغ ثمة  وليس فيه،  تلقيحك  يتم  الذي اليوم  في  دوالر 100 على  تحصل  لن 

  الحافز على للحصول مؤهل غير   الحافز  على للحصول مؤهل 

  جونسون آند جونسون من األولى جرعتك تلقي

 

 موديرنا  أو  فايزر من الثانية جرعتك تلقي
 تطعيمك تم إذا أو لقاح،  أول تلقيك على دليل تقديم يرجى*

 . بك  الخاص التطعيم سجل في البحث فيمكننا فيالديفيا،  في

 موديرنا  أو فايزر لقاح من األولى جرعتك تلقي

 جونسون  آند جونسون أو موديرنا أو فايزر شركة من معززة جرعة تلقي

 حاضًرا كوصي أو والديك أحد وليس عاًما 18 من أقل عمرك

 فيالدلفيا سكان من لست أنت
 فيالدلفيا  في وعنوانك  اسمك تحمل بريد رسالة وجود من بأس ال* 

 المدينة  في موظف أنت

 

  الحافز؟ على الحصول يمكنهم هل  بأنفسهم؛ اللقاح تلقي على الموافقة أكثر أو عاًما 11 أعمارهم تبلغ الذين لألطفال يمكن 

 الوصي أو الوالدين أحد حضور يجب ولكن  الحافز، هذا على الحصول عاًما 17 و  5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بإمكان أجل، •

 . الحافز  على للموافقة

  فيالدلفيا؟ في اللقاح فيه يُعرض مكان أي في حافز على الحصول بإمكاني هل 

    الموقع وعلى الصفحة هذه من  الخلفي الجزء في الموجودة المواقع في فقط الحوافز تقديم يتم. محدودة فاألموال لألسف، كال •

http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive   

 جرعة يتلقون الذين لألشخاص الحافز تقديم يتم ال ولماذا اآلن؟ التطعيم على الحصول أجل من لألشخاص المال بتقديم PDPH يقوم لماذا 

  جرعتين؟ من لقاح من أولى

 . متعددة ألسباب كامل بشكل الجميع تطعيم يتم لم. بالفعل األولى جرعتهم فيالدلفيا سكان من العديد تلقى لقد •

 إلى دخولهم أو ،COVID-19 بمرض اإلصابة لخطر معرضين فيالديفيا  في كامل بشكل تطعيمهم يتم لم الذين األشخاص يزال ال •

 .ينلآلخر الفيروس نقل أو  ،COVID-19 بسبب المستشفى

 .الكامل التطعيم على والحصول التالية الخطوة اتخاذ على الناس تشجيع نريد •

  اللقاح؟ هذا بشأن بالسالمة المتعلقة المخاوف بعض هناك أن حين في جونسون، آند جونسون تقدم  لماذا 

 التطعيم  على قادرين غير أو بونيرغ ال الذين ألولئك اللقاح هذا تقديم يتم.  COVID-19 ضد كافية حماية جونسون آند جونسون يوفر •

 (.موديرنا أو فايزر) جرعتين من بلقاح

  دوالر؟ 100 على سيتحصلون أيًضا هم هل   بالفعل؛ تطعيمهم تم الذين األشخاص كل عن ماذا 

 من المزيد تطعيم يتم أن هي تفّشيه؛ من المرحلة هذه في الوباء، انتهاء من واالقتراب  مجتمعنا في فرد  كل لحماية طريقة أفضل إن •

 . كامل بشكل الناس

o الجرعة أو جونسون، آند جونسون من الوحيدة جرعتهم يتلقون الذين لألشخاص فقط متاح الحافز أن في السبب هو ذلك 

 .موديرنا أو فايزر من الثانية


