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Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht:  

Mein Zeichen: 

 
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

 

Name:  

Durchwahl: 06321 9320 

E-Mail: Jobcenter-Deutsche-Weinstrasse@jobcenter-ge.de 

Datum: 21. Dezember 2021 

  

  

 

 

 

 

  

 ي السيدة ... ،تعزيز /عزيزي السيد 

 
 شهًرا. 20جائحة الكورونا على بلدنا بقوة ألكثر من  تلقد سيطر

جزًءا من حياتنا اليومية. ومع على المخالطة قيود فرض الوفاصلة عن اآلخرين أصبح ارتداء القناع والحفاظ على مسافة 
أو أصبحوا أشخاص وراء هذه األرقام  أصيبوا بفيروس كورونا ، هناك ذلك ، فإن أرقام اإلصابة ال تزال مرتفعة لألسف. 

 .القوا حتفهممرضى بشكل خطير أو حتى 
من فيروس كورونا  منفسكون أتحم م، فإنكلقيحكم فعالة ضد فيروس كورونا. عندما يتم توقاية يوفر فقط هو ما التطعيم إن 

 على وقف انتشار الفيروس بشكل أكبر. ونالحاد وتساعد
 أمر مهم بالنسبة لنا. موأصدقائك موصحة عائلتك مصحتك

ال نعرف ما إننا نرغب في مساعدة المزيد من الناس على تلقي لقاح ضد كورونا. في منطقتكم  مركز العملن بصفتنا نح
 إلى عرض التطعيم. منود بهذه الرسالة أن نلفت انتباهك ناالتطعيم بالفعل ، ولكن مقد تلقيت مإذا كنت

 .مالعائلة واألصدقاء والمعارف عن العرض التالي في منطقتك، فيرجى إخبار شخصياً بحاجة إلى التطعيم كنتم لستم إذا 
 

 المكان / الزمان
 :يرجى إحضار المستندات التالية

 بطاقة الهوية أو تصريح اإلقامة وجواز السفر• 
 

 بسهولة الحصول على التطعيم األول أو الثاني أو التطعيم المعزز. ميمكنك
 ممن عرضنا أو أخبرت مجائحة كورونا. لهذا السبب سنكون سعداء إذا استفدتهزيمة على معًا نحن قادرون فقط بالتعاون 

 اآلخرين عنه.
 نشكركم من أعماق قلوبنا ونتمنى لكم كل التوفيق في األسابيع واألشهر القادمة.

 !معلى صحتك واقبل كل شيء: حافظ
 

 ،أطيب التحياتتفضلوا بقبول 
 م في منطقتكممركز العمل الخاص بك

على معلومات حول التطعيم ضد كورونا وأجوبة على األسئلة المهمة هنا: يمكن العثور  
http://www.zusammengegencorona.de/ar 
 

http://www.zusammengegencorona.de/ar

