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ات  الرسائل عبر مواقع التواصل االجتماعي حول اللقاح 
 19- كوفید   ضد 

6/7/2021 

مع أصدقائك وأفراد أسرتك   19-استخدم ھذه النماذج من رسائل وسائل التواصل االجتماعي للمساعدة على مشاركة المزید من المعلومات حول لقاحات كوفید
مجموعة صور وسائل   استخدام صور أو رسوم خاصة بك تتماشى مع الرسائل إذا رغبت في ذلك. یمكنك أیًضا استخدام صور منوأفراد المجتمع. یمكنك 

(لنبِق مینیسوتا   Stay Safe MNمحتویات مترجمة خاصة بشعار د أیًضا كما توج  . (لنبِق مینیسوتا آمنة) Stay Safe MNالتواصل االجتماعي التابعة لشعار  
 . آمنة)

 نماذج من المنشورات 
 RollUpYourSleevesMNلماذا تحصل على اللقاح؟ لمن تحصل على اللقاح؟ #

 mn.gov/vaccine #RollUpYourSleevesMnأؤید/نؤید فكرة التلقیح ألن [أدخل رسالة شخصیة]! 

 RollUpYourSleevesMNإن تلقي اللقاح ھو أفضل وسیلة تساعد سكان مینیسوتا على العودة إلى أحبائھم وممارسة أنشطتھم المفضلة! #

 عاًما یمكنھ تلقي اللقاح.  12حقیقة: كل من یتجاوز عمره  
 یقة: تُقدَّم اللقاحات لك دون أي تكلفة. حق

 /RollUpYourSleevesMn https://vaccineconnector.mn.gov#. الیومحقیقة: یمكنك الحصول على لقاحك  

عاًما) بفصل الصیف إلى أقصى حد؟ اصطحبھم لتلقي اللقاح معًا!   12ھل ترغب أن یستمتع صغارك (ممن تتجاوز أعمارھم  
#RollUpYourSleevesMN https://vaccineconnector.mn.gov 

الرابط   عبر 19-. فیمكنك التعرف على المزید حول لقاح كوفید 19- نعلم أن ھناك الكثیر من األسئلة حول لقاحات كوفید
#RollUpYourSleevesMN www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html 

انتبھ لعملیات   19- استخدم ھذه النماذج لرسائل عبر مواقع التواصل االجتماعي للمساعدة على مشاركة المزید من المعلومات حول اللقاحات ضد كوفید
العامة أو مقدمو الرعایة الصحیة أبدا أي أموال ولن یسألوا عن حسابك البنكي أو بطاقة االئتمان الخاصة بك   االحتیال! لن یطلب مسؤولو الصحة

أو رقم ضمانك االجتماعي. كما أن عروض بیع جرعات من اللقاح أو شحنھا ھي أیضا صورة من صور االحتیال. إذا كنت تعتقد أنك قد وقعت 
، قم بزیارة الرابط  19 ضحیةً لعملیة احتیال تتعلق بكوفید
. ##RollUpYourSleevesMNhttps://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp 

 إطارات فیسبوك: 

 . 19- التعریف الخاصة بك إلخبار متابعیك بأنك تلقیت اللقاح أو تؤید التلقیح ضد كوفیدإذا كان لدیك حساب على فیسبوك، یمكنك إضافة إطار لصورة ملف 

 مینیسوتا على أتم استعداد

 تلقیت اللقاح 
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 (Arabic)لتطلب ملفا بصیغة بدیلة.  health.communications@state.mn.usتواصل على البرید اإللكتروني 
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