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پیشنهاد واکسیناسیون برای دانش آموزان مکاتب/
مدارس کوبلنز
سرپرستان محترم
دانش آموزان عزیز
اول از همه  ،ما از تمایل شما برای پذیرش پیشنهاد واکسیناسیون
بسیار سپاسگزاریم
صرف می توانیم با بیشترین تعداد واکسیناسیون به طور پایدار با
بیماری همه گیر کرونا مبارزه کنیم
به ویژه دانش آموزان مکاتب /مدرسهها به طور نامتناسبی(زیاد)
تحت تأثیر آثار منفی پاندمی کرونا (همه گیری) قرار گرفته اند
بنابراین من از ثبت نام شما ,برای واکسیناسیون در محیط مدرسه !
بسیار خوشحالم
قرارذیل  ،ره نمودها در مورد نحوه انجام کمپین واکسیناسیون توسط
اتوبوس واکسیناسیون
ایالت راینلند-فالتز به شماابالغ می کنیم:
این ارتباط به اولین واکسیناسیون میگیرد  ،تاریخ واکسیناسیون دوم
توسط ما بعدن ابالغ میشو
محلواکسیناسیون مرکز مدرسه/مکتب حرفهای اقتصادی

Sparkasse Koblenz / IBAN DE40 5705 0120 0000 0002 40 / BIC MALADE51KOB
Volksbank Koblenz Mittelrhein / IBAN DE39 5776 1591 0101 5001 00 / BIC GENODED1BNA
Postbank Köln / IBAN DE61 3701 0050 0018 3455 04 / BIC PBNKDEFF

die Berufsbildende Schule Wirtschaft, Cusanusstraße 25, 56073 Koblenz

تاریخ واکسیناسیون  8اکتبر  2021بین ساعت  12:00تا  15:45بعد از ظهر
در این زمانی می توانید به اتوبوس واکسیناسیون بروید
والدین یا سرپرست ها یشا ن باید دانش آموزان زیر  16سال را در محل همراهی کنند
وظیفه/مسئولیت شماست که فرزند خود را از مدرسه اش به مرکز مکتب  /مدرسه حرفهای
die Berufsbildende Schule Wirtschaft, Cusanusstraße 25

منتقل کنید
برای دانش آموزان بین  16تا  17سال ،موافقه ور ضایت سرپرست آنها کافی است
)واکسن( باینتیک فایضه (
دانش آموزان بزرگسال همچنین می توانند واکسن جانسون و جانسون را انتخاب کنند
لطفا ً برای اثبات هویت خود و کودک تان به طور مثال شناسنامه یا کارت بیمه درمانی و در
صورت داشتنی (گواهی واکسیناسیون /کتابچه واکسین) را برای واکسیناسیون همراه خود
بیاورید
.لطفا ً به قوانین بهداشتی موجوده در محل توجه کنید
کودک شما در طول مدت واکسیناسیون از مدرسه مرخص هست /رخصت می شود
اگر نمی توانید یا نمی خواهید به وقت معین شده حاضر شوید
ما مجددا ً به زمان های کاری ونشانی /آدرس مرکز واسناسیون ذیل توجع شمارا جلب میکنیم
لوئی سنتر  ،خیابان حوهن فلدر  ۲۲شهر کوبلینز
Löhr-Center Koblenz, Hohenfelder Str. 22
56068 Koblenz

دوشنبه  -شنبه  1:00بعد از ظهر  5:00 -بعد از ظهر
Montag – Samstag 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

شما می توانید در این جا هم واکسین شوید
با احترام
از طرف هر ی هونز
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