בויט אויף די צוטרוי אין די וואקסין דורכן
איבערדערציילן געשיכטעס און ערפארונגען
דערציילן געשיכטעס און ערפארונגען איבער די איבערלעבעניש פון באקומען די וואקסין קען אויפבויען די צוטרוי
אין וואקסינען דורכן פארטיפערן די פארשטאנד און באקאנטשאפט .געשיכטעס איבער קאָ וויד 19-וואקסינען זענען
איבעראל .איר האט מעגליך א געשיכטע און אזוי אויך אייער פאמיליע ,פריינט ,אנדערע קאמיוניטי מיטגלידער,
ארבעט'ס קאלעגען און פראגראם שותפים און מיטגלידער .געשיכטעס קענען העלפן צו באקאנט מאכן מענטשן
איבער די געמיינזאמע היילונג און ערהוילונג ,אפהיטונג און איבערלעבונג .זיי האבן די כוח צו אינספירירן ,געבן א חיות
פאר מענטשן און זיי שטופן צו אונטערנעמען שריט.

דערציילן געשיכטעס  :
• העלפט מענטשן צו פארשטיין און זיך אפרופן צו די וויכטיגקייט פון די וואקסינען און פון וואקסינירט ווערן
• בויט אויף פארבינדונג און צוטרוי
• מאכט אויפמערקזאם פון געמיינזאמע ווירדן און ציהלן
• אנערקענט און באעהרט די מענטשן אין אייער קאמיוניטי וועלכע מאכן א טויש  
• ערמוטיגט האפענונג און אן ארויסבליק אויף די צוקונפט   

ווען איר דערציילט אייער געשיכטע איבערן וואקסינירט ווערן  :
• שילדערט אייערע ווירדן און די זאכן וואס קימערן אייך
• פארבינדט אייער געשיכטע מיט די ערפארונגען און אינטערעסן פון די מענטשן פאר וועם איר דערציילט עס
• דערציילט וואס עס האט אייך געהאלפן צו מאכן אייער באשלוס ,וויאזוי איר פילט איבער דעם און וועלכע השפעה
עס האט געהאט

ביים זאמלען געשיכטעס פון אנדערע איבערן וואקסינירט ווערן   :
• ארבעט פון די נאענט צוזאמען מיט קאמיוניטי מיטגלידער
• שאפט אן אפענע ,זיכערע און ווארעמע אטמאספערע צו דערציילן געשיכטעס
• באקומט אייביג ערלויבעניש פון מענטשן צו אראפשרייבן ,רעקארדירן אדער דערציילן זייערע געשיכטעס פאר
אנדערע .דאס ווערט גערופן אינפארמירטע צושטימונג (אינפאָ רמד קאַ נסענט) ,און דאס מיינט אז
דער מענטש פארשטייט פאר וועלכע צוועק די געשיכטע וועט גענוצט ווערן און וויאזוי און וואו עס
וועט איבערדערציילט ווערן .אויב איר שרייבט אראפ אדער רעקארדירט געשיכטעס ,ברענגט מיט
איינעם אייך צו העלפן  .
• פרעגט פראגן מיט אן אפענע ענדע צו פארמיידן יא-ניין ענטפערס
• זייט נייגעריג און אפן — קומט נישט פון פאראויס מיט א פערטיגע געשיכטע
אדער מיט א געוויסע ענדע  
• הערט זיך צו אקטיווערהייט און פירט די שמועס איידעלערהייט  

Yiddish

• אויב דער מענטש וועלכער דערציילט זייער געשיכטע רעדט איבער געגנווארטיגע אדער געוועזענע טראומאטישע
געשעענישן ,זאלט איר זיי ווייטער שיקן פאר הילף ,ווי צום ביישפיל  – NYC Wellאן אומזיסטע און געהיימע
גייסטישע געזונטהייט שטיצע סערוויס וואס איז דא צו באקומען  24/7און אין איבער  200שפראכן .רופט
 888-692-9355אדער שרייבט זיך דורך די אינטערנעט ביי .nyc.gov/nycwell

ביישפילן פון פראגן צו ארויסהעלפן דאס דערציילונג און זאמלונג פון וואקסינאציע
געשיכטעס:
• זענט איר וואקסינירט געווארן? פארוואס האט איר באשלאסן צו באקומען א קאָ וויד 19-וואקסין?
• וואס מיינט דאס וואקסינירט ווערן פאר אייך? פאר אייער פאמיליע?
• פארוואס טראכט איר אז עס איז וויכטיג צו וואקסינירט ווערן?
• וויאזוי האט דאס וואקסינירט ווערן אדער דאס העלפן אנדערע צו וואקסינירט ווערן געהאלפן שטיצן אייער
קאמיוניטי'ס ערהוילונג?
• וואס האט אייך געברענגט צו טוישן אייער באשלוס צו איר זאלט יא אדער נישט וואקסינירט ווערן?
• וויאזוי פילט איר יעצט ,זייענדיג וואקסינירט?  
• וויאזוי האבן זיך זאכן געטוישט פאר אייך נאכן וואקסינירט ווערן?   

פארשפרייט די געשיכטעס
עס זענען דא פארשידענע וועגן וויאזוי איר קענט איבערדערציילן און נוצן געשיכטעס .אלץ א פארלעסליכע שטימע אין
אייער קאמיוניטי ,קענט איר אדער אייער ארגאניזאציע:
• דערציילן אייער געשיכטע ווען איר רעדט מיט אנדערע איבער די וואקסינען
• דערציילן אייערע געשיכטעס אויף אייער וועבזייטל ,סאָ ושע מידיע און אין אייערע ניו ּזלעטערס און אימעילס
• אריינלייגן געשיכטעס אין אייער פרעזענטאציעס און דערציילן געשיכטעס ביי באגעגענישן און צוזאמקומען מיט
שותפים אדער מיט קאמיוניטי מיטגלידער
• דערציילן געשיכטעס דורך לאקאלע מידיע און פרעסע אויסגאבעס
• מאכן קונסטווערק מיט די געשיכטעס זיי צו דערציילן און לייגן אויף אויסשטעלונג

ביישפילן פון וואקסין געשיכטעס
די פאלגנדע ווידעאוס ווייזן ניו יארקער פון  Brooklynאון איינגעשטעלטע פון די  NYCדעפארטמענט פון געזונטהייט
און גייסטישע היגיענע דערציילנדיג זייערע געשיכטעס איבער די וואקסינען און איבערן וואקסינירט ווערן.
• קאמיוניטי וואקסין געשיכטעס | youtu.be/H5-YFeLxe14 :Brooklyn

• קאמיוניטי וואקסין געשיכטעס | ( Brooklynווערסיע youtu.be/gl_eHzjL_-E :)2

• פארוואס איך בין וואקסינירט געווארן | געשיכטעס פון איינגעשטעלטע (ווערסיע :)1
youtu.be/OBOlECveAY0
• פארוואס איך בין וואקסינירט געווארן | געשיכטעס פון איינגעשטעלטע (ווערסיע :)2
youtu.be/UNaIYF4Xpt0
• פארוואס איך בין וואקסינירט געווארן | געשיכטעס פון איינגעשטעלטע (ווערסיע :)3
youtu.be/l4A1FvbERI8
דעפארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך10.4.21 .
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