كيف أسجل للحصول على لقاح كوفيد )COVID-19( 19-الخاص بي في نيوهامبشر ()NH؟

 )1يمكنك االتصال على الرقم  211للحصول على المساعدة من أحد األشخاص في حالة لم يكن لديك اتصال باإلنترنت ،أو يمكنك الذهاب إلى الموقع اإللكتروني للوالية
إلجراء العملية الخاصة بها للتسجيل للحصول على لقاح كوفيد 19-على هذا الموقع اإللكترونيhttps://sonh-community.force.com/providers/s/ :
 )2الجزء المتبقي من هذه التوجيهات هو في حالة قررت التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني الوارد أعاله
 )3سيفتح الرابط صفحة تبدو مثل هذه تحتوي على أربعة أقسام (الفحص ،اإلقرار الطبي ،ما قبل التسجيل ،انتهيت!) في األعلى .يكون القسم األول ممي ًزا باللون
األزرق ،وهو الموضع الذي تبدأ منه .ستبدأ بتحديد الخيار الذي يصفك على أفضل نحو .اختر الدائرة على يسار الخيار المطابق لفئتك العمرية ،ثم انقر على
"( "Nextالتالي) على الجانب األيمن السفلي من الشاشة:
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 )4سيطرح عليك القسم التالي( " Medical Acknowledgement" ،اإلقرار الطبي) ،بعض األسئلة لفحص ما قبل التسجيل .انقر على الدائرة على يسار الخيار
المطابق لتاريخك الطبي من اإلصابة بتفاعالت حساسية ،ثم انقر على "( " Nextالتالي) على الجانب األيمن السفلي من الشاشة:

 )5استمر في اإلجابة عن األسئلة في كل صفحة ثم انقر على ( Nextالتالي) حتى تصل إلى صفحة التسجيل النهائية .امأل معلوماتك وأجب عن جميع األسئلة عن طريق
تحديد الدائرة أو المربع المجاور للعناصر التي تنطبق عليك.
 )6عندما تكمل جميع الشاشات ،ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من ( CDC VAMSنظام إدارة عملية إعطاء اللقاحات) في غضون فترة تتراوح من يوم واحد إلى 3
أيام .رسالة البريد اإللكتروني هذه ليست من والية نيوهامبشر  .يجد الكثير من األشخاص الرسالة في صندوق البريد اإللكتروني غير الهام أو صندوق البريد غير
المرغوب فيه .استمر في مراقبة بريدك اإللكتروني ومجلد البريد غير الهام أو البريد غير المرغوب فيه حتى تتلقى رسالة البريد اإللكتروني .إذا لم تتلقى رسالة
البريد اإللكتروني في غضون  5أيام ،يُرجى االتصال على الرقم .211
 )7بمجرد أن تتلقى رسالة البريد اإللكتروني خاصتك ،سيتم إعطاؤك رابطًا في رسالة البريد اإللكتروني لبدء عملية التسجيل تلك.
 )8فيما يلي بعض النصائح المفيدة عند استخدام نظام :CDC VAMS
 .1يُرجى عدم استخدام متصفح  ،Internet Explorerاستخدم بدالً منه متصفح  Google Chromeأو  Firefoxأو  Edgeأو  Safariفقط.
 .2سوف تحتوي رسالة البريد اإللكتروني من نظام  VAMSعلى رابط لتحديد موعدك .عند النقر على هذا الرابط ،سيُطرح عليك السؤال التاليHave you " :
?( "already registered as a vaccine recipient with VAMSهل أجريت عملية التسجيل مسبقًا كمتلقي لقاح مع نظام VAMS؟) .يرجى التأكد من أن
تكون إجابتك "ال".
 .3إذا سجلت معك فردًا مؤهالً من األسرة المعيشية (على سبيل المثال  -زوجك) للحصول على اللقاح في نفس الوقت ،فلن يتم طلب الحصول على معلومات إضافية
أو إلزامك بها عند تحديد موعدك .ما عليك سوى الحضور مع فرد عائلتك المؤهل.
ضا،
وأي ً






ال يمكن إدخال حقل "( " Date of Birthتاريخ الميالد) إال بتنسيق الشهر ،اليوم ،السنة ،فعلى سبيل المثال.Jan 01, 1950 :
ال تحتاج إلى إدخال أي معلومات خاصة بالتأمين .فهذا حقل اختياري ويمكنك ببساطة النقر على زر التالي لالنتقال إلى قسم ( Organizationالمؤسسة).
عند تحديد موعد حصولك على اللقاح ،أدخل الرمز البريدي الخاص بك ،وحدد خيارًا للنطاق الجغرافي وانقر على زر "( "searchبحث) للعثور على
أقرب مكان لتقديم اللقاحات.
عندما يحين وقت اختيار مكان ،ال تحدد سوى مكان في "والية نيوهامبشر" .ال تحدد عيادة أو نقطة توزيع ( )PODمغلقة إال إذا تم توجيهك للقيام بذلك
على وجه التحديد.
بمجرد تحديد موعدك ،سترى صفحة تأكيد وستتلقى رسالة تأكيد على البريد اإللكتروني .تأكد من إكمال استبيان ما قبل الحصول على اللقاح قبل القدوم
إلى موقع تقديم اللقاحات ،حيث سيساعد هذا في تسريع موعدك وتقليل حاالت التأخير.

العملية المفصلة خطوة بخطوة للتسجيل في نظام  VAMSوتحديد مواعيد بالعيادات

يُرجى استخدام هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة حول كيفية تحديد موعد في نظام  .VAMSتحتوي الخطوات المهمة على رقم باللون األحمر في الصورة يرتبط
بعنصر إجرائي.
 .1بمجرد دعوتك ،ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov :مع سطر موضوع ينص على
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"( "Please register in VAMS to schedule an appointmentيُرجى التسجيل في نظام  VAMSلتحديد موعد) .يُوضح هنا مثال على رسالة البريد
اإللكتروني هذه:

 .2انقر على "( "linkالرابط) الوارد في البريد اإللكتروني.
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 .3بمجرد النقر على "الرابط" ،سينقلك إلى صفحة "( "Welcome to the VAMSمرحبًا في نظام .)VAMS

يُرجى مالحظة ما يلي :ينبغي أن تفتح هذه الصفحة على متصفح  Google Chrome/Firefox/Edge/Safariفقط Internet explorer .غير متوافق.
 .4في هذه الصفحة ،حدد "( "noال) على سؤال "?( "Have you already registered as a vaccine recipient with VAMSهل أجريت عملية
التسجيل مسبقًا كمتلقي لقاح مع نظام VAMS؟)"
 .5حدد واليتك على أنها "( "New Hampshireنيوهامبشر) ،والمقاطعة (مقاطعة عنوان منزلك)
 .6انقر على مربع "( "I’m not a robotأنا لست روبوتًا) وأكمل عملية التحقق من عدم كونك روبوتًا حسب التعليمات الموضحة على الشاشة
 .7انقر على "( "Nextالتالي).

 .8سيُطلب منك إدخال رمز "مصادقة ثنائية" لمرة واحدة .سوف يُرسل الرمز إلى نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي تلقيت عليه دعوتك األولى عبر البريد
اإللكتروني.
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 .9ستأتي رسالة البريد اإللكتروني من no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov :مع سطر موضوع ينص على " One time password code
( "for accessing VAMSرمز كلمة مرور لمرة واحدة للوصول إلى نظام  .)VAMSتبدو رسالة البريد اإللكتروني على النحو الوارد أدناه:

 .10يُرجى إدخال الرمز على شاشة المتصفح الخاص بك والنقر على "( "Verifyالمصادقة)

 .11سيُطلب منك إنشاء كلمة مرور في هذه الشاشة .أنشئ كلمة مرور وانقر على "( "By checking this Box, I agree to the specified termsبتحديد
هذا المربع ،أوافق على الشروط المحددة).
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 .12في الشاشة التالية ،سيُطلب منك إدخال معلوماتك الديموغرافية .تحتاج إلى إدخال معلومات في جميع الحقول التي تحمل عالمة نجمية حمراء( .يرجى
مالحظة أن "( "Date of Birthتاريخ الميالد) يمكن أن يكون فقط بتنسيق الشهر ،اليوم ،السنة ،أي .)Jan 01, 1950 :بمجرد إكمالك لجميع الحقول التي
تحمل عالمات النجمية الحمراء ،يُرجى النقر على زر "( "Nextالتالي).
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 .13في الشاشة التالية ،سيُطلب منك إدخال معلومات التأمين الخاصة بك .هذا قسم اختياري ،ولست بحاجة إلى إدخال أي شيء في هذه الشاشة .يمكنك النقر على
زر "( "Nextالتالي).

 .14في الشاشة التالية ،يُرجى التحقق من جميع المعلومات .إذا كنت راضيًا عن جميع المعلومات المدخلة ،يُجرى النقر على زر "( "agreeموافق) أسفل هذه
الصفحة .انقر على زر "( "Finishإنهاء).

يمكنك دائ ًما النقر على عالمة التبويب "السابقة" للعودة إلى أي شاشة سابقة لتحديث معلوماتك.

 .15بمجرد االنتهاء ،ستتلقى رسالة "( "Thank you for registering your accountشكرًا لك على تسجيل حسابك) .يُرجى النقر على " Schedule
( "vaccination appointmentتحديد موعد الحصول على اللقاح).

 .16بعد النقر على تحديد موعد الحصول على اللقاح ،يُرجى النقر على ( Noال) إذا كنت تحدد موعدًا للجرعة األولى والنقر على "( "Continueمتابعة)
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 .17في هذه الشاشة ،ضع الرمز البريدي لمنزلك أو عملك ،وحدد ميل النطاق الجغرافي واضغط على "( "searchبحث).

 .18في شاشة نتائج البحث ،ستتمكن من رؤية جميع العيادات المشاركة في نظام  VAMSأسفل "( "Clinic resultنتيجة العيادة) .يُرجى تحديد مكان من أحد
مواقع تقديم اللقاحات الثابتة الثالثة عشر المتاحة؛ تبدأ أسماء هذه العيادات بالبادئة "والية نيوهامبشر" (-State of NHأدخل اسم مكان العيادة).
مالحظة :إذا كنت تسجل لنقطة  PODمغلقة تحت رعاية منسق شبكة الصحة العامة لديك ،يُرجى تحديد المكان الموفر لك.

بمجرد تحديد عيادتك ،انقر على "( "Nextالتالي) في الزاوية اليمنى السفلية.

 .19حدد تاري ًخا ووقتًا في الشاشة التالية من اختيارك (أو وفقًا لتعليمات مشرفك بإجراء ذلك).
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 .20انقر على زر "( "Nextالتالي) .مرة أخرى ،تحقق من مكان عيادتك .ينبغي أن تكون هذه هي العيادة التي اخترت الذهاب إليها للحصول على اللقاح (أو
المكان الذي وجهك مشرفك إلى الذهاب إليه) .تحقق من التاريخ والوقت .انقر على زر ( Submitإرسال).

 .21بمجرد اإلرسال ،ستحصل على صفحة تأكيد تحمل رمز استجابة سريعة ( .)QRسوف تُرسل نفس المعلومات إليك عبر البريد اإللكتروني .ستتلقى رسالة
بريد إلكتروني من no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov :مع سطر موضوع ينص على " Your appointment has been scheduled and
( "confirmedتم تحديد موعدك وتأكيده) .فيما يلي مثال على رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بالتأكيد التي ستتلقاها:

إكمال استبيان ما قبل الحصول على اللقاح
 .1يتعين عليك إكمال استبيان ما قبل الحصول على اللقاح قبل القدوم إلى العيادة .إلكمال االستبيان ،يُرجى تسجيل الدخول إلى بوابة المتلقي عبر نظام VAMS
الخاصة بك على  https://vams.cdc.govفي غضون  12ساعة قبل وقت موعدك المحدد .استخدم بريدك اإللكتروني المسجل وكلمة مرورك لتسجيل الدخول
إلى حساب نظام  VAMSالخاص بك.
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 .2بمجرد قيامك بتسجيل الدخول ،سترى مطالبة "( " Action Requiredاإلجراء المطلوب) على البوابة الخاصة بك .لن ترى هذه المطالبة إال قبل  12ساعة
من موعدك ،وليس تاريخه .على سبيل المثال :إذا كان موعد حصولك على اللقاح هو الساعة  5مسا ًء يوم  25ديسمبر  ،2020فستتمكن من رؤية هذه المطالبة
على حسابك في الساعة  5صباحًا يوم  25ديسمبر .2020

 .3يُرجى النقر على الرابط إلكمال االستبيان .بمجرد اإلكمال ،انقر على "( "Nextالتالي) .سوف يكمل ذلك هذه الخطوة .يُرجى النقر على زر ""finish
(إنهاء).

تحديد موعد للجرعة الثانية
 .1ستتلقى تذكيرًا بتحديد موعد لجرعتك الثانية عندما تقترب من  28يو ًما (إذا كنت تحصل على لقاح مودرنا ( ))Modernaأو  21يو ًما (إذا كنت تحصل على
لقاح فايزر ( .))Pfizerسيرسل نظام  VAMSرسالة بريد إلكتروني تذكيرية إلى حساب بريدك اإللكتروني المسجل.
 .2عندما تتلقى رسالة البريد اإللكتروني التذكيرية ،يُرجى تسجيل الدخول إلى حسابك على نظام  VAMSباستخدام حساب بريدك اإللكتروني المسجل وكلمة
مرورك .تحتاج إلى إكمال الخطوات من الخطوة  18إلى الخطوة  22على النحو السابق لتحديد موعد للحصول على اللقاح.
 .3ما زلت بحاجة إلى إكمال "استبيان ما قبل الحصول على اللقاح" قبل  12ساعة من وقت موعدك المحدد للجرعة الثانية.

تذكيرات عامة بشأن تحديد المواعيد




يُرجى عدم القدوم إلى العيادات الثالثة عشر الثابتة لتقديم اللقاحات دون تحديد موعد في نظام VAMS
إلعادة تعيين كلمة مرورك على نظام  ،VAMSاتبع التعليمات الواردة في صفحة  14من هذا الدليل المرجعي
إذا كان يتعذر عليك تحديد موعد عبر نظام  VAMSبسبب صعوبات فنية ،يُرجى التواصل مع مكتب التنسيق المعني بفيروس كوفيد 19-على الرقم
 603-271-5980أو البريد اإللكتروني  covidvaccinescheduling@dhhs.nh.govللحصول على المساعدة.
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تعليمات إلعادة تعيين كلمة مرورك على نظام VAMS
 .1انتقل إلى  https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2Fوحدد " Login
( "to VAMSتسجيل الدخول إلى نظام  )VAMSفي الصفحة الرئيسية:

 .2الشاشة التالية التي تظهر هي "( "Welcome to VAMSمرحبًا في نظام  .)VAMSانقر على زر ?( Forgot passwordهل نسيت كلمة
المرور؟).

 .3يُرجى إدخال اسم المستخدم وتحديد "( "Reset Passwordإعادة تعيين كلمة المرور)( .اسم المستخدم الخاص بك هو البريد اإللكتروني الذي تلقيت
عليه دعوتك األولى عبر البريد اإللكتروني).
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 .4يُرجى اتباع التعليمات المرسلة إلى بريدك اإللكتروني إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.
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