
 
   

 
 
 

 
  otanrokotteen.turku.fi -های ارسا� از ط��ق پورتالپ�غام

 
 است.  Turkuشوند که نام آن ها از شمارە تلفیف ارسال �پ�امک •

ف  •    خواهد. کد ن� شهرداری تورکو هرگز از شهروندان، شناسه بان�، کد کار�ری �ا پنی

 

ن��� شما  کن�د که �شان دهندە تای�د نام ، پ�ام� را در�افت � Otan rokotteen -�س از تکم�ل مشخصات خود در پورتال  1.

 باشد. پ�امک مورد نظر به این شکل است:  �

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumisesi koronarokotukseen on vahvistettu. 

Rokotusajat lähetetään automaattisesti touko-elokuun 2021 aikana vanhimmasta ikäryhmästä 

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

https://www.turku.fi/koronarokotus”  

 

  ترجمه آن عبارت است از: 

 

های وا�سیناسیون بطور اتومات�ک در ن��� شما برای در�افت وا�سن کرونا تای�د شدە است. وقتنام  ! XXX ن��� سالم  تای�د نام ”

وع از  2021آ�وست  -های �� ماە  ، ارسال � و با �ش اینکه وقت وا�سیناسیون خود شما گرفته  شوند. �س از باالت��ن گروە سیف

 شد، پ�امک جد�دی را در�افت خواه�د کرد. کسب اطالعات ب�ش�ت از: 

turku.fi/en/coronavirusvaccinations ”   

 

 شما وقت گرفته شدە است، پ�ام دعویت که در�افت � کن�د به این صورت است:  زمایف که برای   2.

 

"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 

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

käytä. Muista maski, älä tule sairaana. Lisätietoja https://www.turku.fi/koronarokotus ." 
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  ترجمه آن عبارت است از: 

 

ف دوز وا�سن کرونا در تار�ــــخ  برای ” تزر�ق  وقت گرفته شدە است،  xx:xxساعت ، xx.xx.21شما بطور اتومات�ک برای در�افت اولنی

. کنسل کردن �ا  100، خط ات��وس شمارە Messukentänkatu 9-13به آدرس ، Messukeskusواقع در ، Xکنندە وا�سن 

و �ا از ط��ق تماس با شمارە تلفن  www.turku.fi/eterveyspalvelutبه آدرس جابجا نمودن وقت گرفته شدە با مراجعه 

استفادە از ماسک را به �اد داشته باش�د، ا�ر ب�مار  کن�د، آن را کنسل کن�د. . چنانچه از وقت گرفته شدە استفادە ن� 022660159

   turku.fi/en/coronavirusvaccinations هست�د به وقت گرفته شدە مراجعه نکن�د. کسب اطالعات ب�ش�ت از: 

 

 کن�د، که به اینصورت است:  �ک روز قبل از وا�سیناسیون پ�امک �ادآوری در�افت �  3.

 

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

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

 

  ترجمه آن عبارت است از: 

 

 ، تورکو. Messukeskus وقت گرفته شدە است، مرکز وا�سیناسیون واقع در  xx:xx، ساعت xx.xx.21شما در تار�ــــخ برای  ”

ف عال�م عفونت مجاری تنف� �ا قرنطینه بودن، وقت خود را از ط��ق تماس تلفیف کنسل کن�د.  استفادە از ماسک را   درصورت داشنت

 به �اد داشته باش�د!  

 

 باشد:  کن�د که به اینصورت � ن��� خود را حذف کن�د، پ�ام� را در�افت �ا�ر نام 4.

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

  ترجمه آن عبارت است از: 

 

   ن��� شما برای در�افت وا�سن کرونا حذف شدە استنام  ”

 ن��� شما برای در�افت وا�سن کرونا حذف شدە است، دو�ارە ثبت نام کن�د:  ، نام XXXسالم 

myvaccine.turku.fi  ”   

 

 

 

http://www.turku.fi/eterveyspalvelut

