ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار
دﺳﺗور ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در
King County
)ﻧﺳﺧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ(

ﻣﺣﺗوای ﺗوﻟﯾدﺷده ﺗو ) Seattle Metropolitan Chamber of Commerceﺳط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻼنﺷﮭری ﺳﯾﺎﺗل(

ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب و ﻓﮭرﺳت
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ طرح اﺟراﯾﯽ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
 .1ﻗواﻧﯾن را ﺑداﻧﯾد
 .2ﮔواھﯽھﺎی ﻣوردﻗﺑول ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و آزﻣﺎﯾش
 .3اﯾﺟﺎد طرح اﺟراﯾﯽ
 .4ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﺷﺗرﯾﺎن
 .5ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ
 .6ﺗﺎﺑﻠوی راھﻧﻣﺎ
 .7دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
 .8ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول
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ﻗواﻧﯾن را ﺑداﻧﯾد

3

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺳﺧﮫ رﺳﻣﯽ ) King County Health Orderدﺳﺗور
ﺳﻼﻣت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ( ،روی اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .دﺳﺗور ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ دﺳﺗور در ﻗﺳﻣت زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑرﺧﯽ ﻣراﮐز و روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  COVID-19را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯽﺷود:

 25اﮐﺗﺑر  .2021رﺳﺗورانھﺎ ،ﺑﺎرھﺎ و ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﮐﻣﺗر از  12ﻧﻔر از ﺗﺎرﯾﺦ  6دﺳﺎﻣﺑر
 2021اﯾن دﺳﺗور را اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:

اﻓراد  12ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر .ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﻗﺎﺑلﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد را
ﺑﮫﺧﺎطر ﻧژاد ،ﻣﻠﯾت ،ﻣذھب ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳن آﻧﮭﺎ ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد:

اﻧﺗظﺎر ﻧﻣﯽرود ﮐﮫ ﮐل دﺳﺗور داﺋﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ  25اﮐﺗﺑر  ،2021اﯾن ﺧطﻣﺷﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ درﺻورت ﺷﯾوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎری در آﯾﻧده ،ﻣﺟددا ً ﺗﻣدﯾد ﺷود.

در ﭼﮫ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:

رﺳﺗورانھﺎ و ﺑﺎرھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻣزه ﮐردن ﺷراب ،آﺑﺟو و
ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻗوی
ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ھﻧری
ورزﺷﮕﺎهھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻧد ﯾوﮔﺎ ،رﻗص و ھﻧرھﺎی رزﻣﯽ
روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾش از  500ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺷﺎﻣل روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ،
ﮐﻧﺳرتھﺎ و ﻧﻣﺎﯾشھﺎ
ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ اﺟﺎره ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋروﺳﯽھﺎ و
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﻣول اﯾن دﺳﺗور ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ،ازﺟﻣﻠﮫ رﺳﺗوران ،ﻣﺣل
اﺟرای ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑوﻟﯾﻧﮓ
4
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در ﭼﮫ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش
اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟
ﻣﮑﺎن )اﯾن ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت(

اﻟزاﻣﯽ اﺳت

ﺑﺎرھﺎ و رﺳﺗورانھﺎی دارای ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧوری
ﺳرﭘوﺷﯾده

X

ﺳﺎﻟنھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ورزﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ﺳرﭘوﺷﯾده ،ﻣﮑﺎنھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده
ﺑرﮔزاری ھﻧرھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ،ﻣﮑﺎنھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾشھﺎ ﯾﺎ ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ

X

ﻓﺿﺎھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳرﭘوﺷﯾده )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑوﻟﯾﻧﮓ ،ﻣراﮐز ﺑﺎزیھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ،
زﻣﯾنھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻓوﺗﺑﺎل و ﻏﯾره(

X

روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﺳرﮔرﻣﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  500ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت

X

روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺟﺷنھﺎی ﻋروﺳﯽ و
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺳبوﮐﺎر ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد
)ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﺟﺷن ﻋروﺳﯽ ،رﺳﺗوران ﯾﺎ ﻣﺣل
اﺟرای ﻣوﺳﯾﻘﯽ(

X

اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود،
اﻣﺎ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت

اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت

روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺟﺷنھﺎی ﻋروﺳﯽ و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ
ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذھﺑﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد

X

ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذاﺧوری در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،رﺳﺗورانھﺎی دارای ﺧدﻣﺎت ﺑﯾرونﺑر ،ﻓودﮐورتھﺎ
)ﻏذاﺳراھﺎ(

X

ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ﻣدارس
راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن

X

ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣذھﺑﯽ

X

ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧردهﻓروﺷﯽ

X

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﺑﺎزارھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی

X
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ﻣوارد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ

روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ﺟواﻧﺎن ،در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺳرﭘوﺷﯾده ،وﯾژه ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در دورهھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ،
راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران اﯾن روﯾدادھﺎ
ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذاﺧوری در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
ﺧدﻣﺎت ﻏذای ﺑﯾرونﺑر در رﺳﺗورانھﺎ ،ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﺎﻓﮫھﺎ ،اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ ،ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپھﺎ
ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذاﺧوری در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در درﺟﮫ اول ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻏﯾر از ﻏذاﺧوری را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﻓرودﮔﺎهھﺎ ،ﻓودﮐورتھﺎی ﻣرﮐز ﺧرﯾد و ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ﻣراﺳم ﺧﺎکﺳﭘﺎری
ﺟﺷنھﺎی ﻋروﺳﯽ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣواردی ﮐﮫ در ھر ﯾﮏ از ﻣراﮐز ﺳرﭘوﺷﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق ﺑرﮔزار
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣدرک ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش
 COVID-19اراﺋﮫ ﺷود.
ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣواردی ﮐﮫ در ھر ﯾﮏ از ﻣراﮐز ﺳرﭘوﺷﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق ﺑرﮔزار
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣدرک ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش
 COVID-19اراﺋﮫ ﺷود.
ﻣراﮐز رأیﮔﯾری ﻣوردﺗﺄﯾﯾد »ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ  «King Countyﮐﮫ در ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرﮔزار
ﻣﯽﺷود.

ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده
»ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده« ﯾﻌﻧﯽ:
ﺷﺧص ﺗﻣﺎم دوزھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﯾﮑﯽ از واﮐﺳنھﺎی  COVID-19را ﮐﮫ ﻣوردﺗﺄﯾﯾد Food and
 ,FDA) Drug Administrationﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو( اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد )دو دوز واﮐﺳن
 Modernaﯾﺎ  Pfizer-BioNTechﯾﺎ ﯾﮏ دوز واﮐﺳن (Johnson & Johnson
ﻣﺟﻣوﻋﮫ واﮐﺳنھﺎی  COVID-19را ﮐﮫ ﻣوردﺗﺄﯾﯾد ,WHO) World Health Organization
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت( اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و  14روز از درﯾﺎﻓت دوز ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
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ﮔواھﯽھﺎی ﻣوردﻗﺑول واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون

7

ﮔواھﯽھﺎی ﻣوردﻗﺑول واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون

ﺗﺻوﯾر ﮐﺎرت واﮐﺳن

ﻣدرک ﭼﺎپﺷده ازﺳوی اراﺋﮫدھﻧده
واﮐﺳن ﯾﺎ MyIRmobile.com

ﮐﺎرت واﮐﺳن

ﻣدرک اراﺋﮫﺷده ازﺳوی
 MyIRmobile.comﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
دﯾﮕری
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ﮔواھﯽھﺎی ﻣوردﻗﺑول ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش

9

ﮔواھﯽھﺎی ﻣوردﻗﺑول ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش
ﻣدارک ﭼﺎﭘﯽ ﯾﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل اراﺋﮫﺷده ازﺳوی:
داروﺧﺎﻧﮫ
اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
آزﻣﺎﯾش  PCRﻣوردﺗﺄﯾﯾد  FDAﮐﮫ ظرف  72ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت
آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﻣوردﺗﺄﯾﯾد  FDAﮐﮫ ﺗوﺳط اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت آزﻣﺎﯾشﮔﯾری در
ﻣﺣل ﺑرﮔزاری روﯾداد اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش  COVIDﮐﮫ ظرف
 72ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت

10

اﯾﺟﺎد طرح اﺟراﯾﯽ

11

ھر ﮐﺳبوﮐﺎری ﺑﮫطور ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
ﺷوﻧد ﺗﺎ از اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ﺧطﻣﺷﯽ ﺟدﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود.
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھرﮔوﻧﮫ آﻣوزش ﺿروری را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ را ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﺳبوﮐﺎر ﺷﻣﺎ از
دﺳﺗور  King Countyﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن زﻣﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺧواھﻧد ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را اراﺋﮫ دھﻧد و ﮐﺎرﮐﻧﺎن را از اﯾن زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.
اﮔر در ﻣﺣل ﮐﺳبوﮐﺎر ﺧدﻣﺎت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻓراﯾﻧدی را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد و آن ﻓراﯾﻧد را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ را ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ درﺑﺎره
ﮔواھﯽھﺎی ﻣﻌﺗﺑر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،آزﻣﺎﯾشھﺎی  COVID-19و ﺧطﻣﺷﯽھﺎی ﺿدﺗﺑﻌﯾض
آﮔﺎھﯽ دارﻧد.
درﻣورد ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد )اﯾدهھﺎ را در ﺑﺧش »ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ«
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد(.
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ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
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آﻣوزش دادن ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﻻﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﺧطﻣﺷﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در
ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد و ﺑﮫ ﺳؤاﻻﺗﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ را ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﮔروه ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد و در آن طرح اﺟراﯾﯽ را
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.
ﭘوﺳﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن و دﺳﺗور King County
را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﺎﺷد.
روشھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺳؤاﻻت ﺧود را ﻣطرح ﮐﻧﻧد
 King Countyﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﮭوﻟت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ھر
ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﻧدزﺑﺎﻧﮫ در ﮐﺟﺎ ﻗرار دارﻧد .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ ھر زﺑﺎن
را ﺑﮫﻋﻧوان ﻣرﺟﻊ ،روﮐش ﻟﻣﯾﻧت ﮐﻧﯾد.

) KC Vax Verified Webinarوﺑﯾﻧﺎر
ﻣﺟﺎز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ(

اﯾن وﺑﯾﻧﺎر ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت
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ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن
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ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھم ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھم ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن اﻗداﻣﺎت درﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﺷدن اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﭘﯾﺎم ﺣﺎوی ﺗوﺻﯾﮫ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از آﻧﮭﺎ ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن
دﻻﯾل اﻧﺟﺎم دادن اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻋﻠت

ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اھل ﮐﺳبوﮐﺎر ،وظﯾﻔﮫ دارﯾم ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ دارﯾم و از
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﺷﺗرﯾﺎن و اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ رﺷد و ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎوﺟود ﻣوج ﺟدﯾد ﺑﯾﻣﺎری و اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  ،COVID-19ﻣﻘﺎﻣﺎت
 King Countyدﺳﺗوری را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در روﯾدادھﺎ و ﻣراﮐز ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ
ﮔزارش ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  COVID-19را اراﺋﮫ دھﻧد.
 King Countyاﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﺑﮫﻋﻧوان اﺑزاری ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت
از ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎ اﯾن اﺳت درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾم ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود اداﻣﮫ
دھﻧد ،اﯾﻣنﺗرﯾن و ﺳﺎﻟمﺗرﯾن ﻣﺣﯾطھﺎی ﻣﻣﮑن را ﺑرای اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺎن ﻓراھم ﮐﻧﯾم.
ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم دادن اﯾن ﮐﺎر در اﺧﺗﯾﺎر
دارﯾم.

16

ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ

17

اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در  King Countyﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓراد 12
ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  COVID-19ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش ﺧود
را ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ درﺻورت ﻟزوم ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺷﯾوهھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺷﯾوهھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
ﻣرﺗﺑط ﮐردن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﯾرونﺑر اراﺋﮫ
ﻣﯽدھﻧد
ﻓراھم ﮐردن ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﮫﻋﻧوان ورزﺷﮕﺎه
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ ﻣﺷﺗری
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﺳﯽ را زﯾر ﺳؤال ﺑﺑرﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﺑﺎﯾد درﻣورد اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻋﻼمﺷده ﺑرای ﻣﺷﺗری ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،اﺻلوﻧﺳب ،ﻣﻠﯾت ،ﻣﺣل ﺗوﻟد ،ﺟﻧس،
ﺳن ،ﻣذھب ،ﻋﻘﯾده ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،وزن ﯾﺎ ﻗد ﺑﮫطور ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ
ﻣﺷﺗری رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد.
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺗریھﺎی ﺳﺗﯾزهﺟو ﯾﺎ
ﺧﺷﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﭘروﺗﮑلھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد درﮔﯾر ﺷوﻧد .در اداﻣﮫ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر
ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ در ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣلھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
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ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫدﻟﯾل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری زﻣﯾﻧﮫای ﮐﮫ دارد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد واﮐﺳن
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫﺟﺎی آن ،ﮔواھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  COVID-19را
درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ در ﻣﺣل روﯾداد ﯾﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش
 PCRﺑﺎﺷد .آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﮔر ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮔواھﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
از اﻧﺟﺎم دادن آزﻣﺎﯾش ﺧودداری ﮐﻧد ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﻣوﺟود در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﺧدﻣﺎت ﺑﯾرونﺑر ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل درب ﻣﻧزل را درﺻورت اﻣﮑﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﻧد.
ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده درﺑراﺑر اراﺋﮫ دادن ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش
 COVID-19ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﮐﻧد
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗور ازﺳوی King County
ﺻﺎدر ﺷده اﺳت و آن ﻣرﮐز ﺑدون ﻣﺷﺎھده ﮔواھﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت را در ﻣﮑﺎن
ﺳرﭘوﺷﯾده اراﺋﮫ دھد.
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺎﻧﻧد اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ
ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯾرونﺑر را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﻧد.
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮑﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن دﺳﺗور را اﺟرا ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﺳﺋول رﻓﺗﺎر ﻣﺷﺗری ﻧﯾﺳﺗﻧد.
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ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده رﻓﺗﺎر ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﯾﺎ ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻣرﮐز را ﺗرک ﮐﻧد .رﻓﺗﺎر او را ﺑﺎ دﻋوا ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﭘﺎﺳﺦ
ﻧدھﯾد .ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗر درﻣورد ﻧﺣوه ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز دارد در
) Crisis Prevention Instituteﻣؤﺳﺳﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﺣران( )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
دردﺳﺗرس اﺳت.
ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ  King Countyﺑﮫ ﺷﻣﺎره  206-477-3977ﮔزارش دھﯾد.
ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻣداد اﺿطراری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده رﻓﺗﺎر ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﯾﺎ
ﺧﺷوﻧتآﻣﯾزی دارد ،و ﺑرای ﻣوارد ﻣﻌﻣول ﻣﺎﻧﻧد اﺟرای ﺧطﻣﺷﯽ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﻧﮕﯾرﯾد.
ﺷﺧص ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ  COVIDرا ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم داده اﺳت اراﺋﮫ ﻣﯽدھد
طﺑﻖ اﯾن دﺳﺗور ،آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد .آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣوردﺗﺄﯾﯾد ﺷﺎﻣل
آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺳرﯾﻊ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش  PCRﮐﮫ
ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز را ﺑﮫ اﯾن اﻓراد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾد.
ﺷﺧص ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  COVID-19را ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻗول ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ راھﯽ ﺑرای ﺣلوﻓﺻل اﯾن ﻣورد ﻧﯾﺳت .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد
دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣوﺟود در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺑﯾرونﺑر را ﺑﮫ اﯾن
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اراﺋﮫ دھﻧد.
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ﺷﺧص ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را اراﺋﮫ دھد ،زﯾرا ﻗﺻد
ﻧدارﻧد ﭼﯾزی ﺑﺧورد ﯾﺎ ﺑﻧوﺷد
اﯾن دﺳﺗور درﻣورد ھﻣﮫ اﻓراد  12ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﺳرﭘوﺷﯾده و
روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺿور دارﻧد اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﯾﺎ ﮔزارش ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﺧود را اراﺋﮫ دھد ﯾﺎ از دﯾﮕر ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﻣوﺟود در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش COVID-19
اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ﺗﻘﻠﺑﯽ اﺳت.
اﯾن دﺳﺗور ﻣﺑﺗﻧﯽﺑر اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳبوﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ﺣد ﺗوان ﺧود
ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و از درﮔﯾر ﺷدن در ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
ﻣﺷﺗریای ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﺳواﺑﻖ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﺳت
ﻣﯽﭘرﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ھر ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ اراﺋﮫ دھد
ﻣﺷﺗری/ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد در ھر ﻣراﺟﻌﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آزﻣﺎﯾش
 COVID-19ﺧود را اراﺋﮫ دھد.
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ﺗﺎﺑﻠوی راھﻧﻣﺎ
ﻋﻼﺋم را ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد:
8x11 Sign
11x17 Sign
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دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
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ﻧﺳﺧﮫ رﺳﻣﯽ King County Health Order
ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول ) King County Public Healthﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ( )ﻓﻘط اﻧﮕﯾﺳﯽ(
) Seattle Metro Chamberاﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻼنﺷﮭری
ﺳﯾﺎﺗل(  -ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳبوﮐﺎر )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
KCVaxVerified.com
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی راھﻧﻣﺎی ﮐﺳبوﮐﺎر ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد
8x11 Sign
11x17 Sign
راھﻧﻣﺎی آﻣوزش ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺧطوط ﺗﻠﻔن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
آﻧﮭﺎ ﮐم اﺳت:
اﻣﺣﺎری206-825-4240 :
ﻋرﺑﯽ206-486-2669 :
ﮐرهای425-776-2400 :
ﺳوﻣﺎﻟﯽ 253-317-3251
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ888-502-9597 :
ﺗﯾﮕرﯾﻧﯽ206-486-2669 :
ﻣرﮐز اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺗون و ﻣﺎﻧدارﯾن
اﻓراد ﺑﺎﻻی  55ﺳﺎل206-816-4991 :
اﻓراد زﯾر  55ﺳﺎل206-330-4627 :
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ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول
وبﺳﺎﯾت زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد )ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(:
kcvaxverified.com/faq
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