Hazaragi

آیا فامیلی شام
در مقابل مرض
رسخکان وقایه می
باشند؟
رسخکان می تواند مرض خطرناکی باشد و باعث سینه بغل آماس مغزی و امراض جدی دیگری گردد.
اطمینان حاصل منایید که واکسیناسیون رسخکان فامیل شام مکمل می باشد
برای وقایع شدن مکمل در مقابل رسخکان رضور می باشد که شام دو نوبت واکسینه ثبت شده برای رسخکان ،کله چرک
(اوریون) و رسخجه ( )MMRرا دریافت کرده باشید.
اگر از واکسینه شدن خود در گذشته اطمینان ندارید لطفا خود را از نو واکسینه منایید.
لطفا به داکرت فامیلی خود و یا به یکی از کلینیک هاییی که رضورتی به تعین وقت قبلی ندارد رجوع منایید.
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سیستم صحی تداوی جنوب شهر

کلینیکهای واکسیناسیون مجانی
شاروالی Loganکلینیکهای واکسیناسیون مجانی ذیل را جهت ارایه واکسینهای لست شده تحت پروگرام مصون سازی
ملی فراهم ساخته است )رضورتی به تعین وقت قبلی منی باشد):
مرکز جامعه PCYC - Crestmead

کتابخانه Capalaba

روزهای سه شنبه
 8:45صبح تا  9:15صبح

اولین و سومین پنج شنبه
هر ماه
4بعد از ظهر تا  6بعد از ظهر

Crete Street, Beenleigh

کتابخانه Logan North

Gimlet Street, Crestmead

کتابخانه Beenleigh

-14-Noeleen Street, Capalaba

-2-6-Sports Drive, Underwood

روزهای پنج شنبه
 9صبح تا 10صبح

روزهای جمعه
9تا صبح 10صبح

کتابخانه Jimboomba

-18-22-Honora Street, Jimboomba

St Francis College

روزهای پنج شنبه
11صبح تا ظهر

-64-Julie Street, Crestmead

روزهای جمعه
10.45تا صبح 11.15صبح

کودکستان Browns Plains

Cnr Wineglass Drive and Middle Road
Hillcrest

ظهر تا  1بعد از ظهر

کتابخانه Marsden

-35-Chambers Flat Rd, Marsden

ظهر تا  1بعد از ظهر
Logan Hyperdome Library

کتابخانه مرکزی Logan

26-Wilbur Street, Logan Central

روزهای پنج شنبه
3.30بعد از ظهر تا 7بعد از ظهر

-66-Mandew Street, Shailer Park

روزهای شنبه
 9صبح تا 11صبح

جهت دریافت معلومات مزید راجع به کلینیکهای واکسیناسیون از سایت ذیل دیدن منایید
 logan.qld.gov.au/immunisationیا با تلیفون به متاس شوید -(07) 3412 3412-
آیا رضورت به ترجامن دارید؟
لطفا از ضابطین درخواست منایید و آنها ترتیبات الزم برای
استفاده از یک ترجامن مجانی را انجام خواهند داد
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