
 احصل عىل اللقاح

 19- احصل عىل لقاح كوفيد  -دوالًرا  50ارب  ح 

دوالًرا ألحد  50. ولهذا السبب نقدم بطاقة هدايا بقيمة 19-يعد الحصول عىل اللقاح هو أفضل طريقة لوقف انتشار مرض كوفيد

ي 
نت لألعضاء الذين يحصلون عىل اللقاح بالكامل فن ن عبر اإلنبر ن بائعي التجزئة الرئيسيي  ة ما بي  ديسمبر   31و 2021سبتمبر  25الفبر

2021 . 

. حتر إذا كنت قد أصبت بالفعل بمرض كوفيد 19-إن لقاح كوفيد ي
ن عليك الحصول عىل  19-آمن وفعال ومجانن ، فال يزال يتعي 

 .coronavirus.utah.gov اللقاح. لمعرفة المزيد عن اللقاح، قم بزيارة الموقع 

ء بعد الحصول عىل اللقاح بشكل كامل الستالم بطاقة الهدايا الخاصة بك. يتم إرسال   ي
ي معظم الحاالت، لن تضطر إىل فعل أي ش 

فن

ي الوالية )
يد تلقائًيا بمجرد استالمنا للمطالبة أو إخطارنا من قبل قواعد بيانات اللقاح فن  State Vaccineبطاقة الهدايا إليك بالبر

Databases .) 

 ؟ 19-من الذي يجب أن يحصل عىل لقاح كوفيد

.  12كل شخص يبلغ من العمر   عاًما أو أكبر

 ؟19-أين يمكن أن أحصل عىل لقاح كوفيد

 .coronavirus.utah.gov لمعرفة المزيد عن اللقاح، قم بزيارة الموقع 

 للحصول عىل بطاقة هدايا؟ 
ً
 من الذي يكون مؤهال

 للحصول عىل بطاقة هدايا بقيمة 
ً
:  50لكي تكون مؤهال  دوالًرا، يجب عليك ما يىلي

ي إحدى خطط السوق الفردية  •
 حالًيا فن

ً
  Healthy Uللخطط الصحية بجامعة يوتا، أو برنامج يجب أن تكون مسجال

Medicaid ، ي أي
 فن
ً
 للحصول عىل بطاقة هدايا. إذا كنت مسجال

ً
أو أحد منتجاتنا المؤمن عليها بالكامل لتكون مؤهال

 للحصول عىل هذا الحافز. 
ً
 منتج آخر من منتجات الخطة الصحية بجامعة يوتا، فأنت لست مؤهال

 اًما أو أكبر ع 12أن تبلغ من العمر  •

ن  • ة ما بي  ي الفبر
 2021ديسمبر  31و 2021سبتمبر  25أن تحصل عىل اللقاح بشكل كامل فن

o  يتطلب لقاحاPfizer-BioTech وModerna  .ن لكي تحصل عىل اللقاح بالشكل الكامل  جرعتي 

o  يتطلب لقاحJohnson & Johnson  .جرعة واحدة لكي تحصل عىل اللقاح بالشكل الكامل 

 عززة مؤهلة لهذا الحافز؟هل الجرعة الم

 ال، الجرعة المعززة غب  مؤهلة لهذا الحافز. 

https://coronavirus.utah.gov/
https://coronavirus.utah.gov/


 ؟ 2021سبتمبر  25ماذا لو تلقيت اللقاح بالكامل قبل 

 للحصول عىل حافز السالمة هذا. 
ً
 ال تكون مؤهال

ي سأستلمها؟
 ما نوع بطاقة الهدايا الت 

ن ع 50بطاقة هدايا بقيمة  نت. دوالًرا من أحد بائعي التجزئة الرئيسيي   بر اإلنبر

؟  ي  كيف سأتلق  بطاقة الهدايا الخاصة بر

ي خطط 
ي الوالية  U of U Healthبمجرد تلقر

مطالبة بعد الحصول عىل لقاح كوفيد أو إشعاًرا من قواعد بيانات اللقاح فن

(State Vaccine Databases ،) دوالًرا عبر بريد  50سوف نرسل لك بطاقة هدايا بقيمةUSPS First Class Letter Mail  .

ي مظروف من خطط الصحة بجامعة يوتا، لذا تأكد من متابعة أي رسائل بريدية نرسلها إليك. 
 سيتم إرسال الرسالة فن

يد؟  ي البر
 
ي ف قدت بطاقة الهدايا الخاصة بر

ُ
ي أو ف  ماذا لو فقدت بطاقة الهدايا الخاصة بر

 المرسوقة. ال يمكن لجامعة يوتا استبدال بطاقات الهدايا المفقودة أو 

ي تم إرسالها 
سل الخطط الصحية بجامعة يوتا بطاقة الهدايا إىل العنوان المسجل لدينا. ال يمكننا استبدال بطاقات الهدايا التر سبر

يد. إذا كنت قد انتقلت إىل مكان آخر مؤخًرا، يرجر االتصال بنا للتأكد من أن لدينا أحدث   ي البر
قدت فن

ُ
ي ف

إىل عنوان خاطئ أو التر

ي سجالتنا. عنوان 
 لك فن

 للحصول عليها؟
ً
ي أكون مؤهال

 كم عدد بطاقات الهدايا الت 

 يمكن أن يتلقر كل عضو مؤهل بطاقة هدايا واحدة. 

ا عن هذا الحافز؟
ً
 ما الذي يجب أن أعرفه أيض

ط يتم تقديم هذا الحافز من قبل الخط  هذا حافز يتم تقديمه مرة واحدة فقط من خالل الخطط الصحية بجامعة يوتا. 

 الصحية بجامعة يوتا وليس له أي ارتباط بمستشفيات وعيادات جامعة يوتا أو موفري الخدمات الطبية بجامعة يوتا. 

 ماذا إذا كانت لدّي أسئلة إضافية؟ 

ي عىل العنوان 
ونن يد اإللكبر  . uuhp@hsc.utah.edu يمكنك مراسلتنا عبر البر

 

mailto:uuhp@hsc.utah.edu

	احصل على اللقاح
	اربح 50 دولارًا - احصل على لقاح كوفيد-19
	من الذي يجب أن يحصل على لقاح كوفيد-19؟
	أين يمكن أن أحصل على لقاح كوفيد-19؟
	من الذي يكون مؤهلاً للحصول على بطاقة هدايا؟
	هل الجرعة المعززة مؤهلة لهذا الحافز؟
	ماذا لو تلقيت اللقاح بالكامل قبل 25 سبتمبر 2021؟
	ما نوع بطاقة الهدايا التي سأستلمها؟
	كيف سأتلقى بطاقة الهدايا الخاصة بي؟
	ماذا لو فقدت بطاقة الهدايا الخاصة بي أو فُقدت بطاقة الهدايا الخاصة بي في البريد؟
	كم عدد بطاقات الهدايا التي أكون مؤهلاً للحصول عليها؟
	ما الذي يجب أن أعرفه أيضًا عن هذا الحافز؟
	ماذا إذا كانت لديّ أسئلة إضافية؟


