بوابة شبكة اللقاحات والتحصين ()VINI
كيفية التسجيل وتحديد موعد لتلقي لقاح كوفيد19-
نشرة اإلرشادات هذه مخصصة لتوفير المساعدة لسكان
والية نيوهامبشر على تحديد مواعيد لتلقي لقاح كوفيد-
 )COVID-19( 19في بوابة شبكة اللقاحات
والتحصين ( )VINIالتابعة لوالية نيوهامبشر.
يستعرض هذا الدليل خطوات الفحص والتسجيل وتحديد
المواعيد.

الفحص والتسجيل
يمكنك التحقق من أهليتك للمرحلة الحالية الخاصة بتلقي اللقاح من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  www.vaccines.nh.govوالنقر فوق "?"Do I Qualify
("هل أنا مؤهل؟") أو يمكنك إجراء الفحص كجزء من عملية التسجيل واالنتقال مباشرة إلى “"( ”Register Nowسجل اآلن") للتسجيل من أجل إنشاء حساب
على بوابة .VINI
 الفحص :يتضمن هذا القسم أسئلة حول عمرك ومهنتك والحاالت الطبية لتحديد المرحلة التي ستكون فيها مؤهالً لتلقي اللقاح.
 اإلقرار الطبي :إذا كنت مؤهالً في المرحلة الحالية ،فسيتم نقلك إلى أسئلة اإلقرار الطبي.
 oيتضمن هذا القسم أسئلة حول ردود الفعل التحسسية الشديدة والعالج باألجسام المضادة وتلقي لقاحات مؤخرًا وحاالت نقص المناعة والحمل .بعد
أن تُجيب عن هذه األسئلة ،ستنتقل إلى قسم التسجيل المسبق ما لم تكن قد عانيت من قبل من اإلصابة بردود فعل تحسسية شديدة أو ترغب في
مناقشة طبيبك أوالً.
 التسجيل :في هذه المرحلة من العملية ،سيُطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية ،مما يساعد في إنشاء ملف التعريف الخاص بك على بوابة .VINI
 oتتضمن هذه المعلومات االسم وتاريخ الميالد والجنس وال ِعرْ ق واإلثنية والعنوان والمعلومات الطبية والتأمين (اختياري) .بعد إكمال جميع الحقول
اإللزامية ،انقر فوق ( Submitإرسال).
 إقرار البريد اإللكتروني :بعد التسجيل ،ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على
رابط لتفعيل حسابك على بوابة  .VINIستكون رسالة البريد اإللكتروني مرسلة من العنوان
ق بريدًا إلكترونيًا في غضون 10
 .noreply_NHVMS@notices.nh.govإذا لم تتل َ
دقائق ،فيرجى التحقق من مجلد البريد العشوائي أو االتصال بالرقم .2-1-1
 oفي البريد اإللكتروني ،انقر فوق ( Activateتفعيل) للدخول إلى بوابة  ،VINIحيث
ستقوم بإنشاء كلمة مرور للدخول إلى حسابك.
 oقم بإنشاء كلمة مرور لحسابك ثم انتقل لتحديد موعدك لتلقي لقاح كوفيد .19-إن الرابط
الخاص بتفعيل حسابك ستنتهي صالحيته بعد  24ساعة ،لذلك يُرجى إنشاء حسابك
بأسرع وقت ممكن بعد استالم البريد اإللكتروني األولي .إذا انتهت صالحية الرابط
الخاص بك قبل أن تتمكن من تفعيل حسابك ،فيرجى االتصال بالرقم  2-1-1إلعادة
تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تحديد موعد
بمجرد إنشاء كلمة المرور والحساب ،ستظهر صفحة الترحيب الخاصة ببوابة  .VINIلتحديد موعد لتلقي لقاح كوفيد ،19-اتبع التوجيهات أدناه.

تحديد موعد ألحد أفراد األسرة المعيشية (إذا لزم األمر)
 يُسمح لك بإحضار فرد ( )1واحد من أفراد األسرة المعيشية إلى موعدك إذا كان مؤهالً أيضًا
في أي من المراحل المتاحة .قم بتسجيل فرد أسرتك قبل تحديد موعدك .يتم إجراء ذلك عن
طريق النقر فوق ( Add a Family Memberإضافة أحد أفراد األسرة) في الصفحة
الرئيسية لبوابة  ،VINIثم النقر فوق  .Add a Family Memberسيتم إحضارك خالل
عملية فحص وتسجيل فرد أسرتك المعيشية .بعد تسجيل فرد أسرتك المعيشية ،سيكون بإمكانه
مرافقتك إلى موعدك.
 oمالحظة :إذا قمت بتسجيل فرد أسرتك المعيشية من خالل هذه العملية ،فسيتم إرسال
جميع المراسالت إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي سجل الحساب على بوابة .VINI
إذا كان فرد أسرتك المعيشية يُفضل تحديد موعد تلقي لقاح كوفيد 19-بنفسه وتلقي
مراسالت مباشرة ،فيرجى توجيهه إلكمال عملية الفحص والتسجيل بشكل مستقل
باستخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف عن العنوان المستخدم بالفعل.
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تحديد موعدك األول
 انقر فوق Create/Manage Appointment
(تحديد /ترتيب موعد) في صفحة الترحيب ،وفي الشاشة
التالية انقر فوق ( Schedule Appointmentتحديد
موعد) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
 اختر ( Firstاألولى) في ( Dose Typeنوع الجرعة).
 ثم أدخل ( Addressالعنوان) أو ( ZIP Codeالرمز
البريدي) للبحث عن العيادات في النطاق الذي تريده.
ستظهر قائمة بالعيادات التي تناسب معايير البحث التي
أدخلتها؛ حدد إحداها وانقر فوق See availability
(عرض المواعيد المتاحة) لمعرفة المواعيد المتاحة في هذا المكان.
 بعد اختيار العيادة التي تريدها ،حدد التاريخ والوقت المناسبين .إذا لم تكن هناك أوقات متاحة ،فيرجى
اختيار تاريخ آخر .بعد تحديد الوقت الذي تريده ،انقر فوق ( Submitإرسال).
 oإذا كنت ترغب في عرض المواعيد المتاحة في عيادة مختلفة ،فانقر فوق ( Changeتغيير)
أسفل معلومات العيادة في الجزء العلوي األيسر من الشاشة.
 oإذا كنت ترغب في تغيير بيانات موعدك ،فانقر فوق ( Cancel Appointmentإلغاء
موعد) أو ( Reschedule Appointmentإعادة تحديد موعد) .سيؤدي النقر فوق
( Reschedule Appointmentإعادة تحديد موعد) إلى إعادتك إلى الشاشة التي تقوم
من خاللها بتحديد نوع الجرعة .إذا اخترت إعادة تحديد موعدك ،فسيتم إلغاء موعدك الحالي
فقط بعد تأكيد تاريخ /وقت جديد.
 سيتم نقلك إلى صفحة لتأكيد أنه قد تم تحديد موعدك وعرض بيانات الموعد ورمز  .QRسيتعين
عليك إحضار رمز  QRالخاص ببوابة  ،VINIالموجود أيضًا في رسالة التأكيد عبر البريد اإللكتروني ،إلى موعدك سواء على جهازك المحمول أو مطبوعًا.
 يُرجى الرجوع إلى القائمة الواردة أدناه لمعرفة ما الذي سيتعين عليك إحضاره أيضًا لموعدك وفقًا للمرحلة التي تتأهل لها:
 oالمرحلة (1أ) :إثبات هوية من صاحب العمل أو إيصال دفع الراتب مدون به االسم /العنوان ورخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين
 oالمرحلة (1ب) :أي مما يلي:
 رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر.
 شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف ي ُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما
 دفعة مالية صادرة من الحكومة (مثل ضمان اجتماعي) ،تُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخها في غضون آخر 60
يو ًما
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 oالمرحلة (2أ) :رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر ،وأي مما يلي:
 شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف يظهر توظيفك في مدرسة أو مرفق رعاية أطفال أو مخيم شباب ،يكون تاريخه في غضون آخر
 60يو ًما
 خطاب على الورق الرسمي الخاص بالمراسالت من مدرسة أو مرفق رعاية أطفال أو مخيم شباب يُفيد بأنك مؤهل للمرحلة (2أ)
 بطاقة هوية بها صورة وصادرة عن مدرسة أو مرفق رعاية أطفال أو مخيم شباب
 oالمرحلة (2ب) :أي مما يلي:
 رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر
 شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف ي ُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما.
 دفعة مالية صادرة من الحكومة (مثل ضمان اجتماعي) ،تُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخها في غضون آخر  60يو ًما
 ستصل في رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالمتابعة جميع المعلومات اإلضافية المطلوبة لموعدك بما في ذلك االستبيان الذي ينبغي أن تكمله قبل موعدك لتوفير
الوقت.

تحديد موعدك الثاني (إذا لزم األمر)
إذا كنت تقوم بالتسجيل للحصول على لقاح كوفيد 19-ذي الجرعتين (مودرنا أو فايزر) ،فيمكن للعاملين في العيادة تحديد موعد الجرعة الثانية عند تسجيل
المغادرة بعد تلقي جرعتك األولى .سيظهر هذا الموعد في حسابك على بوابة  VINIبعد تحديده .يمكنك أيضًا تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على بوابة
 VINIبعد تلقي جرعتك األولى لتحديد موعد الجرعة الثانية.
إذا اخترت تحديد موعدك الثاني بنفسك ،فقم بتسجيل الدخول
إلى حسابك على بوابة  VINIواختر & Create
( Change My Appointmentsتحديد مواعيدي
وتغييرها) ثم انقر فوق Schedule Appointment
(تحديد موعد) .اختر___ ( Secondالثانية) في Dose
( Dose 1 Administration Dateتاريخ تلقي الجرعة
( Typeنوع الجرعة) .إذا لم يتعرف النظام على معلوماتك ،فستطلب منك بوابة  VINIتحديد
األولى) و___( Manufacturer Nameاسم الشركة ال ُمصنعة) .إذا تعرف النظام على معلوماتك فسيقوم بملء هذه المعلومات مسبقًا .سيظهر في نتائج بحثك
فقط المواعيد المتاحة لنوع اللقاح من نفس الشركة ال ُمصنعة للقاح جرعتك األولى .انظر أدناه للحصول على معلومات حول متى يمكنك تحديد موعدك الثاني ،إذا
لزم األمر.
الموعد الثاني

الموعد األول
حددت موعدك األول في عيادة توفر لقاح كوفيد-
 19من شركة مودرنا في  1مارس .2021

بعد تلقيك الجرعة األولى من اللقاح ،يسمح لك
النظام بتحديد موعدك الثاني في  29مارس 2021
أو بعده.

حددت موعدك األول في عيادة توفر لقاح كوفيد-
 19من شركة فايزر في  1مارس .2021

بعد تلقيك الجرعة األولى من اللقاح ،يسمح لك
النظام بتحديد موعدك الثاني في  22مارس 2021
أو بعده.

حددت موعدك األول في عيادة توفر لقاح كوفيد-
 19من شركة جونسون آند جونسون في  1مارس
.2021

ال يتعين عليك القيام بمزيد من اإلجراءات حيث إن
لقاحات كوفيد 19-من جونسون آند جونسون ال
تتطلب تلقي جرعة ثانية.

 إذا كنت ترغب في تغيير موعدك الثاني أو إلغائه ،يمكنك الدخول إلى حسابك والنقر فوق ( Create/Manage Appointmentتحديد /ترتيب موعد) وحجز
موعد جديد.
تهانينا ،لقد حجزت موعدًا لتلقي لقاح كوفيد.19-
إذا كانت لديك أي استفسارات خالل هذه العملية ،يرجى االتصال بالرقم  2-1-1للحصول على الدعم.
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