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Jobcenter Deutsche Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 17, 67433 Neu-
stadt an der Weinstraße 

   

 

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 

  

  

 

 

 

 

،… زیخانم عز/محترم یآقا  
 

داشته است.ل وماه است که کشور ما را کامالً تحت کنتر ۲۰از  شیکرونا ب یریگهمه  
وجود، متاسفانه ارقام بروز  نیشده است. با ا لیروزمره ما تبد یاز زندگ یتماس به بخش یها تیماسک، حفظ فاصله و محدود دنیپوش

.رندیم یم یحت ای بوده ماری، به شدت بگشتهکرونا مبتال  روسیهستند که به و یاعداد افراد نیست. پشت الند اسهنوز بمبتالیان ویروس   
 دیشد یکرونا روسیاز خود در برابر و د،یشو یم نیکه واکس یکرونا دارد. هنگام روسیدر برابر و یمحافظت موثر ونیناسیواکس فقط

.دیکن یکمک م روسیو شتریاز گسترش ب یریو به جلوگ دیکن یمحافظت م  
ما مهم است. یتان برا شما و خانواده و دوستان یسالمت  

Deutsche Weinstraße مرکز کار عنوانبه ما  میدان یکنند. ما نم افتیکرونا را در ونیناسیواکس یشتریتا افراد ب میکمک کن میخواهیم 
.میجلب کن ونیناسیواکس شنهادیتوجه شما را به پ میخواه یمما نامه  نیافرستادن اما با  .ریخ ای دیشده ا نیشما قبالً واکس ایکه آ  
.دییخود بگو انیرا در منطقه خود به خانواده، دوستان و آشنا ریز شنهادیلطفاً پ د،یندار ونیناسیبه واکس یازیخودتان ن اگر  

:دیداشته باش با خودرا  ریمدارک ز طفال  
اجازه اقامت و پاسپورت اهویت آلمان یکارت  •   

 
.دیکننده خود را انجام ده تیتقوواکسن  ایواکسن اول، دوم  دیتوان یم یبه راحت شما  
 گرانیبه د ای دیما استفاده کن شنهادیشد که از پ میخوشحال خواه لیدل نی. به هممیکرونا را شکست ده یریهمه گ میتوان یمو یکجا فقط با هم  ما

.دییدر مورد آن بگو  
.میکن یآرزو م ندهیآ یها را در هفته ها و ماه ها نیشما بهتر یو برا میکن یقلب از شما تشکر م میاز صم ما  

!دیاز همه: سالم بمان مهمتر  
 

احترام، با  
کار شما  مرکز Deutsche Weinstraße 

 
:دیابیبصفحۀ انترنتی ذیل در  دیتوان یکرونا و پاسخ به سواالت مهم را م ونیناسیمربوط به واکس اطالعات  

www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

