
 

 

 

   

یئەو نامانەی کە لە 
 

ییپۆرتاڵ درێن  otanrokotteen.turku.fi یئینتەرنێت  ر
 یەوە دەنێ 

 

  کورتەنامەکان لە ژمارە تەلەفۆنێکەوە دێن کە ناویTurku  .ە 

  لە دانیشتوانی شارەکە ناکات. ناوی بەکاربەر یان پینکۆد پرسیاری کۆدی بانك و شارەوانیی تورکو هیچ کاتێك  

 

زانیاریەکانی پەیوەندیپێوەکردنی خۆت پڕ واتە )پێکوتە وەردەگرم(  Otan rokotteen  ئینتەرنێی   پۆڕتایللە کاتێك کە  .1

 نامەکە لەم شێوەیەدایە: بەهۆی ناونووسبوونتەوە لە وەرگرەکەدا. دێت  ۆ ، کورتەنامەیەکت بدەکەیتەوە

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumiesi koronarokotukseen on vahvistettu. 

Rokotusajat lähetetään automaattisesti touko-elokuun 2021 aikana vanhimmasta ikäryhmästä 

si on varattu. Lisätietoja: aloittaen. Saat uuden tekstiviestin, kun oma rokotusaika

 ”https://www.turku.fi/koronarokotus 

 

ی  
  : واتەاوی در بە وەرگێ 

 

و  ''
ا

استکردنەوەی ناونووسبوون. سڵ  
استکراوەتەوە.   XXXپشێ   

 پێنج ناونووسبوونت بۆ پێکوتەی کۆڕۆنا پشێ 
ی

کاتەکانی پێکوتەدان لە مانگ

ین بە شێوەیەیک ئۆتۆماتیگ  ٢٠٢١هەشت  – ی
ئەوسای کە کە کان  پێکوتەپێدانی بەدەستپێکردن لە گروونی گەورەترین تەمەنەوە. دەنێ 

درێت کورتەنامەیەیک نوێت بۆ دێت. بۆ زانیارنی زیاتر:  ت بەتایبە  ''  turku.fi/en/coronavirusvaccinationsخۆت دەگێی

 

ێت .2 ەکەت بەم شێوەیە دەبێت: ئەوسای کە کاتت بۆ دەگیر ژ ر
 . بانگهی 

 

"Sinulle on automaattisesti varattu aika ensimmäiselle koronarokotteelle xx.xx.21 klo xx.xx, 

Rokottaja x, Messukeskukseen, Messukentänkatu 9-13, bussilinja 100. Ajan voi perua tai siirtää 

266 0159. Peru aikasi, mikäli et sitä  tai soitto 02 www.turku.fi/eterveyspalvelutosoitteessa 

". ://www.turku.fi/koronarokotushttpsLisätietoja  .. muista maski, älä tule sairaanakäytä 

 

دراوی واتە:  ی 
 بە وەرگێ 

 

اوە  " ی پێکوتەی کۆڕۆنا  لەبەشێوەیەیک ئۆتۆماتیگ کاتت بۆ گێی ی     xx.xx.21 بۆ وەرگرتیی یەکەمیی . لە  xپێکوتەلێدەر  .  xx.xx کاتژمێ 

دەتوانیت کاتەکە . 100 ، ژمارەی پایس هێلەکە  Messukentänkatu 9-13 ناونیشان  ( Messukeskus) پێشانگای جیهانی ناوەندی 

02 266 یان بە تەلەفۆنکردن بۆ ژمارە    www.turku.fi/eterveyspalvelut پووچەڵ بکەیتەوە یان بیگۆڕیت بۆ  کاتێگ تر لە ناونیشانی 

 بکەرەوە. .   0159
ا

 دەمامکت لەبێی بێت، بەنەخۆشیەوە مەیە. زانیارنی زیاتر: ئەگەر  کاتەکەت بەکار ناهێنیت پووچەڵ

https://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/eterveyspalvelut


 

 

turku.fi/en/coronavirusvaccinations '' 

 

هێنانەوەت بۆ ڕۆژێك پێش پێکوتەکە   .3   ، کە بەم شێوەیەیە: دێتکورتەنامەیەیک بەبێی

 

Sinulla on ajanvaraus xx.xx.2021 xx:xx Messukeskus rokotusvastaanotto, Turku. 

Hengitystieinfektio-oireisena/karanteenissa peru aikasi puhelimitse. Muista maski! 

 

دراوی واتە:  ی 
 بە وەرگێ 

 

اوە لە ی    xx.xx.2021 کاتت بۆ گێی ئەگەر نیشانەکانی  .   تورکو  ،  ( Messukeskus) پێکوتەلێدانی پێشانگای جیهانی لە بنکەی   xx:xxکاتژمێ 

 بێی بێت! ەدەمامکت للە کەرەنتێنەدا بوویت، بە تەلەفۆن کاتەکەت پووچەڵ بکەرەوە.  یان وکردنی کۆئەندایم هەناسەدانت هەبوو هە

 

 ناونووسبوونەکەت بس یتەوە، کورتەنامەیەکت بۆ دێت کە بەم شێوەیەیە: . ئەگەر 4

  

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

دراوی واتە:  ی 
 بە وەەگێ 

 

 بۆ پێکوتەی کۆڕۆنا س ایەوەناونووسبوونەکەت ''

و 
ا

 '' myvaccine.turku.fi خۆت ناونووس بکەرەوە لە: ، ناونووسبوونەکەت بۆ پێکوتەی کۆڕۆنا س ایەوە. دووبارە   XXX سڵ

 

 

https://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations

