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  سنداون   مسابقۀ   خط سیر   اکنون در   19   - کووید  ون ی ناس ی مرکز واکس 

 (Sandown Racecourse )   باز است 
و    محفوظ ،    مجانی   ون ی ناس ی واکس   .  ل ساخته است ا سنداون فع   قه  اب مس سیر  خط    جامعه را در    ون ی ناس ی موناش مرکز واکس صحت  

 محافظت از خود ، خانواده و جامعه است.   ی راه برا   ن ی بهتر 

 موقعیت 
591 - 659 Princes Highway 

Springvale VIC 3171 

 کار   ساعات 

 بعد از ظهر   5.00صبح تا   9:00هر روز از ساعت 

        صبح تا 9هر روز از ساعت  وقت قبلی گرفتنبدون  مراجعه

 . شود  یم رفتهی بعد از ظهر پذ 3

 

 رسیدن به آنجا 
 اه پرنسشاهر  قی فقط از طرورود    :موتربا 

 در دسترس است  نگی پارک تی اولو با ،در محل گانی را نگی پارک

 قطار(  ستگاهی فقط از ا ادهی پ افراد  ی)دسترس  پارک  سنداون قطار: ستگاه یا ن یکترینزد

 ( 800 ری )مس Princes Highway / Racecourse Drive :بس  ستگاه یا ن یکترینزد

 وقت بگیرید 
 . وقت بگیرید میکن  یم هی، توص رضایتیو نا ری از تأخ  یریجلوگ  یشود، اما برا یم رفتهی پذ  مراجعه بدون گرفتن وقت قبلی

 .دی را انتخاب کن  1 نه ی و سپس گز 1 نهی سپس گز ،1 نهی . گزدی ری تماس بگ 1800 675 398 لطفا با شماره گرفتن وقت یبرا

 معلومات بیشتر 

شد که در   می ما خوشحال خواه ای  دی اوری با خود ب  کسی را برای کمک کی  می توانید کردن به کمک ضرورت داریداگر در حرکت 

 .می دهب  روزآن در ی یا حضوری را ن وتلفترتیب ترجمان  میتوان  ی، مدی دار ازی ن  ان. اگر به کمک ترجممی روز به شما کمک کن  نی ا

 را برای شما بدهیم.ن ی واکس نی مناسب تر تا می کن  یاستفاده م یفعل ی از دستورالعمل ها ما

مراجعه   https://sephu.org/covid-vaccinationبه  دی توان  ی، م19- کووید  ونی ناسی در مورد واکس شتری ب  معلومات یبرا

 د ی کن 
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