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   في كالغري بعيادة التطعيم خالل شهر رمضانزيادة ساعات العمل 
   2021 نيسان-أبريل 30

الستيعاب سكان ألبرتا  أطول ساعات لري غفي كال( Genesis Center)التابعة لمركز جينيسيس   طعيمت عيادة ال سوف تعمل

 خالل شهر رمضان. 

مساًء.    11صباًحا حتى الساعة  8شمال شرق كالجاري يوميًا من الساعة  جينيسيس، سيتم فتح عيادة أيار-مايو  10إلى  4من  بدًءا 

 يومي مهم خالل شهر رمضان.  وهو توقيت الشمس،سيسمح ذلك لسكان ألبرتا بالحصول على لقاحاتهم بعد غروب 

جميع سكان ألبرتا المؤهلين الذين ل إتاحة العيادةلضمان موعد مسائي إضافي في عيادة مركز جينيسيس  700ستتم إضافة حوالي 

 يرغبون في الحصول على اللقاح بسهولة.

 تايلر شاندرو وزير الصحة صرح  

الحتياجات سكان ألبرتا. يسعدني أننا قادرون على االستمرار في  بحيث يتسم بالسرعة واالستجابة "لقد أنشأنا برنامج التطعيم 

سكان ألبرتا بالحصول على اللقاح في األوقات التي تناسبهم خالل شهر رمضان. إذا كنت  لتسمح تقديم اللقاحات في ساعات  

 في أقرب وقت ممكن ". لتحصن نفسك يرجى حجز موعدك في أقرب وقت  مؤهالً،

 

 عن شمال كالغري  المجلس التشريعي صرح محمد ياسين، عضو 

ويسعدني أن حكومتنا   التغيير،"هذا مثال رائع على تفاني حكومتنا في حماية جميع سكان ألبرتا. دافع الكنديون المسلمون عن هذا 

 غري ". القادرة على توفير الحماية للمواطنين في شمال ك 

 

 كروس - كالغري عن  التشريعي مجلس ال صرح مكي أميري، عضو 

المالئم ثقافيًا لبعض سكان ألبرتا  تعديل أوقات العمل بهذا الشكل وسيسمح   ألبرتا،ان "تعمل حكومتنا جاهدة لحماية جميع سك

 دينهم." شعائر بالحصول على اللقاح مع التمسك ب

 

أو   (AHS) على موقع هيئة الخدمات الصحية بألبرتا يمكن لألفراد المؤهلين تحديد موعد عبر اإلنترنت من خالل أداة الحجز

 . 811عن طريق االتصال بالرقم 

 ويفضلون التواصل بلغتهم األولى. 811لغة مختلفة متاحين لمن يتصلون برقم  240يوجد مترجمون يتحدثون أكثر من 

مترجم للمساعدة في حجز ب  بتوصيلهمموظفًا    811وسيقوم   النطق باسم لغتهم األم،و  ،811يمكن لألفراد ببساطة االتصال بالرقم 

 .19- كوڤيدلتطعيم أو اختبار مواعيد ل

من خالل حماية األرواح وسبل العيش بتدابير دقيقة لثني المنحنى ودعم األعمال الصغيرة   19- كوڤيدتستجيب حكومة ألبرتا لوباء 

 وحماية نظام الرعاية الصحية في ألبرتا.

 حقائق سريعة 

 ألبرتا.مليون جرعة من اللقاح في   1.52تم اآلن إعطاء أكثر من   • 

 في اتباع اإلرشادات والقيود الصحية.تطعيمهم من المتوقع أن يستمر جميع األفراد الذين تم   • 

 لمزيد من المعلومات حول المراحل القادمة من طرح لقاح ألبرتا قريبًا. ا نشرسيتم   • 

إخباري  تصريح   
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 معلومات ذات صله 

 في ألبرتا  19-كوڤيد   التطعيم ضدبرنامج   • 

 بإحدى الصيدليات المشاركة جز موعد اح  • 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 جيمس وود 

403-312-2749 

 خدمات ألبرتا الصحية

 

 توم ماكميالن 

780-422-4905 

 الصحة  االتصاالت،مساعد مدير 

 

-https://www.alberta.ca/covid-19-translatedيرجى زيارة:  المترجمة،الحكومية   صادرالم لمزيد من 

resources.aspx. 

 


