
 تەمەن ڤاکسینی  وەرگرتنی اری ێشنیپ
ی
ن

ا
مناڵ ر

 ساڵ ١٥تا  ١٢کڕۆنا بۆ مناڵ و مێ 

نی تەمەن  ۆ ڕۆنا بئێستا ڤاکسینی ک
ا
مناڵ ر

ڤاکسینی کڕۆنا بە شێوەی دڵخواز  پێشنیار ئەکرێت. ساڵ  ١٥تا  ١٢مناڵ و مێ 
 .ئەبێت

ن تەمەن 
ا
مناڵ ر

ی کردنی مناڵ و مێ  ئەگەر مناڵەکەتان ساڵ لە یەک ژەم ڤاکسینی فایزێر پێکاهاتووە.  ١٥تا  ١٢ڤاکسیر
ی وەربگرێت. پێشنیاتووشی کڕۆنا بووبێت لە ئێستادا   ر ناکرێت کە ڤاکسیر

 

 ڕەزامەندی بە شێوەی نوورساو
ی  ئەبێتساڵ  ١٦مناڵ و الوانی تەمەن ژێر  ەیاندنی گا ڕیم خۆر فۆ زامەندی بە شێوەی نوورساو و ، رەبۆ وەرگرتنی ڤاکسیر

بۆ  دا یان لەسەرە لەگەڵ خۆیانبەخێوکردنی مناڵنی لە الیەن هەر دوی دایکوباوکان کە بەرپەرسیارەتا تەواو کراو پڕکراوە 

ی بنکەی  ی بهێیی  . وەرگرتنی ڤاکسیر

 

نەی کە لەالیەن دەوڵەتەوە سەرپەرسنی ئەکرێن 
ا
نوورساو لە الیەن خزمەتگووزاری پاراستنی ئەن   رەزامەندنی ئەو مناڵ

ی   . مناڵ لەگەڵ خۆیاندا بهێیی

 

 : بە چەندین زمانی جۆراوجۆر دەست ئەکەويتفۆڕیم رەزامەندی و فۆڕیم خۆڕاگەیاندن 
  فۆڕیم رەزامەندی

 فۆڕیم خۆڕاگەیاندن

 

ی ر وە  ،Sluppenڤاکسینی شارەوانی ترۆندهایم لە بە شێوەیەیک سەرەیک لە بنکەی وەرگرتنی گرتنی ڤاکسیر

Sluppenvegen 14 ئەنجام ئەديرێت . 

 
 گرتنی کات

ی
 چۆنیەن

ی لەکانی وەرگرتنی   ساڵ ئەتوانێت لەالیەن مناڵەوە ١٨یا کەسێیک تری سەرووی یەکێک لە دایکوباوکان  رێگەی  ڤاکسیر

 دابگرن وە " korona"دواتر . https://minside.trondheim.kommune.no/ ئەم ماڵپەڕەوە بگرێت: 

“Bestill korona vaksine for andre.” ێرن ژ  . هەڵێ 

 

 هەفتەیەک اوەی مگرینگە کە 
ی
 ١٢تەمەن ئەمە بۆ وێنە ئەم مناڵە  تێپەڕێت. لە نێوان ڤاکسینی کڕۆنا و ڤاکسینەکان

نە ئەگرێتەوە  
ا
دا  وە hpvوەرگرتنی ڤاکسینی که ساڵ ی  ن   پێشنیار ئەکرێت. ڤاکسینی کڕۆنایان لە ماوەی پایێر

 

 وەرگرتنی 
ی

 زانیاریماف

ن و الوان 
ا
 وەرگرتنی زانیاریان هەیەو ئەبێت مناڵ

ی
تەندرووستیان کە سەبارەت بە لەپەیوەندی لەگەڵ ئەو بڕیارانەی  ماف

ورایان هەبێت.   دەربڕینی بێر
ی

ەدا ئەتوانن زانیاری زیادتر لەالیەن ئەدرێن ماف ر
ندین ەبە چتەندرووسنی گشنی بنکەی لێ 

ی   : زمانی جۆراوجۆر بەدەست بهێیی

وەرگرتنی  سەبارەت بە زانیاری کورت لە شێوەی وێنەدا  – ساڵ ١٥تا  ١٢وانی تەمەن ڤاکسینی کڕۆنا بۆ مناڵ و ال 

ی   چەند فیلمێک کە باس لەم بابەتانەی ژێرەوە ئەکەن:  – زمانی جۆراوجۆر  زانیاری بە چەندین –ڤاکسیر

ی چییە  ؟ ڤاکسیر

 ڤاکسینەکان چۆن ئیش ئەکەن؟

؟ ١٩ –کۆڤید بۆچی ئەبێت بە دژی   ی ی بکەییر  خۆمان ڤاکسیر

م سەبارەت بە 
ا
ی کردنی مناڵ و الوانی تەمەن پرسیار و وەڵ  (ەنیا بە زمانی نەرویژیت)ساڵ  ١٥تا  ١٢ڤاکسیر
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