
Family COVID-19 Vaccine Clinic
What’s better than a $25 gift card and free ice cream? The best thing is protecting your 
family and community from COVID-19 by getting everyone vaccinated. Pediatricians 
will be onsite to answer vaccine and health questions. Walk-ins welcome, registrations 
accepted here: https://home.color.com/vaccine/register/metronorthmobile

Sat, May 21st & Sat, June 25th from 9AM - Noon
CHA Somerville Pediatrics, 236 Highland Avenue, Somerville, MA 02143

Evento de vacinação COVID-19 para a família
Tem algo melhor que ganhar um vale-presente de US$ 25 e um sorvete de graça? A 
melhor coisa é proteger sua família e sua comunidade contra a COVID-19 vacinando 
todo mundo. Os pediatras estarão no local para responder a perguntas sobre vacinas 
e saúde. Pode vir sem marcar horário ou com inscrição prévia: https://home.color.
com/vaccine/register/metronorthmobile

Sábado, 21 de maio e sábado, 25 de junho das 9h - Meio-dia CHA Somerville 
Pediatrics, 236 Highland Avenue, Somerville, MA 02143



GR22_167

Evento de COVID-19 vacunación familiar
¿Qué es mejor que recibir una tarjeta de regalo de $25 y helado gratis? Lo mejor  
es proteger a tu familia y comunidad del COVID-19 y hacer que todos se vacunen.  
Los pediatras estarán en el lugar para responder preguntas sobre vacunas y salud.  
Ven sin cita previa, también puedes registrarte:  
https://home.color.com/vaccine/register/metronorthmobile

Sábado, 21 de mayo y sábado, 25 de junio de 9 a.m. al mediodía
CHA Somerville Pediatrics, 236 Highland Avenue, Somerville, MA 02143

Evènman Fanmi Vaksen COVID-19
Ki sa ki pi bon pase jwenn yon kat kado $25 ak yon krèm glase gratis?  
Pi bon bagay se pwoteje fanmi w ak kominote w kont COVID-19 lè w fè tout 
moun vaksine. Pedyat yo pral sou plas pou reponn kesyon sou vaksen ak 
sante. Byenvini vizitè yo, enskripsyon yo aksepte:  
https://home.color.com/vaccine/register/metronorthmobile

Samdi, Me 21st ak Samdi, 25 jen soti nan 9AM - Midi
CHA Somerville Pediatrics, 236 Highland Avenue, Somerville, MA 02143

https://home.color.com/vaccine/register/metronorthmobile

انوروك سوريف دض يلئاعلا ميعطتلا ةدايع

(19عيادة تطعيم األسرة ضد فيروس كورونا )كوفيد-

فعالية تطعيم أفراد العائالت في مالدن
. آيس كريم مجاني. طعّم أطفالك.Encantoمقابلة ميرابيل من فيلم 

لدن  السبت و 21 مایو و السبت 25 یونیو من الساعة 9 صباحا حتى الظھر مركز ما
لدن نال، ما ك ع  ي شار الصح،195 

و

 صباًحا حتى الظهر9 أبريل من الساعة 30السبت، 
CHA ،جادة هايالند،236 سومرفيل لطب األطفال 

02143 سومرفيل، ماساتشوستس 

ألفضل  الر أمریكي وآیس كريم مجاين؟ ا هل هناك ما هو أفضل من مقابلة میرابيل والحصول على بطاقة هدیة بقیمة 25 دو
ألشخاص. صابة بفيروس كورونا (كوفید-19) بتطعيم جميع ا هو حمایة أفراد عائلتك والمجتمع من ال

أبرز جوانب الفعالية:
Encantoمقابلة ميرابيل من فيلم ●
الحصول على آيس كريم مجاني وهدايا أخرى مجانية لألطفال●
 دوالر أمريكي مقابل كل عملية تطعيم25الحصول على بطاقة هدية بقيمة ●

نرحب بالماّرين ونقبل عمليات التسجيل.

.سیكون أطباء األطفال في الموقع لإلجابة على أسئلة اللقاحات والصحة
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