Super Shot ဆ ေးခန်ေးတည်ဆနရာမ ာေး
အပတ်စဥ်ဆ
(၁)

Super Shot ဆ ေးခန်ေးသျိ မသွာေးမီ

ေးခန်ေးဖွငခ
် ျိန်မ ာေး

သင်သထ
ျိ ာေးသငသ
် ည် အခ က်မ ာေး

ူပါဆ ာဆ ေးခန်ေး

•ကလလေးမ ေးအ ေးလုေးသည် မိဘ သိုမဟု
ို့ တ် တရ ေးဝင် အုပ်ထိနေး် သူ န ှငို့်

၁၅၁၅ ဆ ာဘ်စန်လမ်ေး၊ဖျိဝျိန်ေးမမျိ ြို့

အတူလ လရ က်ရပါမည်။

ဘတ်စ်ကာေးနံပါတ် ၂ လမ်ေးဆ ကာင်ေး
အင်္ဂ ါ ဆနတျိင်ေး

ကာသပဆတေးဆနတျိ င်ေး

နံ က်၁၀နာရီမဆန၁နာရီ နံ က်၁၀နာရီမဆန၁နာရီ

မနက်၉နာရီမ

ညဆန၄နာရီမ ၇နာရီထျိ

ဆနလည် ၁၂နာရီထျိ

ညဆန၄နာရီမ ၇နာရီထျိ

• ကလလေး၏ လက်ရှိ က ကွယ်လ ေးမှတ်တမ်ေးကိုအမမြဲတ မ်ေးယူလ ပါ။

စဆနဆနတျိ င်ေး

• ကလလေးမ ေးအတွက် CDC အကက ပပြုထ ေးလသ က ကွယ်လ ေးမ ေး
အ ေးလုေး ရရှိန ိုငပ
် ါသည်။
• မယ်ဒီကိတ် န ှငို့် အ မခ မရှိ/နည်ေးပါေးလသ လမွေးစမှ ၁၈ နှစ်ထိက လလေး

(၂) Grabill သာသနာပပ ဘရာေးဆက ာင်ေး

မ ေးနှငို့် အ မခ မရှိ/နည်ေးပါေးလသ လူကကီေးမ ေးကိုထိုေးနှလပေးပါမည်။

၁၃၆၃၇စတျိတ်လမ်ေး၊Grabill

• ပပင်ပ အ မခ အမ ေးစုကို ကျွန ်ုပ်တိုလက်
ခ ပါသည်။
ို့

ဘတ်စ်ကာေးလမ်ေးဆ ကာင်ေး မ ျိပါ

• Hoosier Healthwise အ မခ မ ေးအ ေးလုေးကိုလ က်ခပါသည် ၊

HOBSON

တနင်ေးလာဆန မနက်၁၀နာရီမ ဆန၁နာရီထျိ

ကဒ်ပပ ေးကိုပပသရပါမည်။
• အကယ်၍ သင်သည် အ မခမရှိ /နည်ေးပါေးသူပြစ်ပ ါက က ကွယ်လ

(၃) အန်ဆထာ်နီ မယ်ဒီကယ်စင်တာ

ထိုေးပခင်ေးအတွက် ၁၅လဒေါ်လ က သငို့်ပ ါမည်။

၅၇၁၇ ဆတာင်.အန်ဆ ထာ်နီလမ်ေး မကကီေး

မည် သူကိ
ို့ ုမှ အ ခလကကေးလငွမ လပေးနိုင ်ပခင်ေးလကက ငို့်ပပန်လွှ တ်မ ည် မ ဟု တ် ပ ါ

ဘတ်စ်ကာေးနံပါတ် ၇ လမ်ေးဆ ကာင်ေး

ထပ်မသိရှိလိုပါကလမေးပမန်ေးနိင
ု ပ
် ါသည်

ဗဒဓ ူေးဆနတျိင်ေး ညဆန ၄နာရီမ ၇နာရီထျိ

ယခဘဲရက်ခ ျိန်ေးရယူလက်
ျိ ပါ
ရက်ခ ျိန်ေးယူရန် (၂၆၀) ၄၂၄-SHOT (၄၂၄-၇၄၆၈) ကျိဆခေါ်ပါ

ရံေးဖွငရ
် က်မ ာေးတွင ် ရက်ခ ျိန်ေးပဖငသ
် ာ လက်ခံ ပါမည်

တနလဂာဆနမ ဆသာ ကာဆန နံနက် ၉ နာရီမ ညဆန ၄ နာရီအတွငေး်

Face က န်ေးမာဆရေးစင်တာ
၂၃၀ E.Douglus Ave ဖ န်ေး နံ ပါတ် ၄၆၇ ၇၂၆၀ ကျိဆခေါ် ပါ
ျိ

SUPER SPONSOR $25000+

ေး

ကျိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးကျိ ကန်က စရျိတမ
် လျိဘဲထေးန
ျိ ဆ
ံ ပေးပါမည်

သျိမ

တ် supershot.org/contactus/သျိဝင်ဆရာက်လပ်ကျိင်ပါ

CHAMPION PARTNER $15000-24999

Eric A. & Mary C BaadeFoundation
Foellinger Foundation
Kuhne Foundation
Lutheran Health Network
Parkview Health
ADVOCATE PARTNERS $10,000 – $14,999
Dr. Louis and Anne B. Schneider Foundation
Zollner Foundation
PREVENTER PARTNERS $5,000 – $9,999
3Rivers Credit Union
Anthem Blue Cross & Blue Shield
Charlie Tippmann Foundation
Donald F. Wood and Darlene M. Richardson Foundation

Edward and Mary McCrea Wilson Foundation
Fort Wayne Pediatrics
Magee-O’Connor Foundation
M. E. Raker Foundation
Medical Managers Association
MDwise
BOOSTER PARTNERS $2,500 – $4,999
Allied Physicians Inc.
Ian and Mimi Rolland Foundation
Journal Gazette Foundation
MedPro Group
Owen and Jean Pritchard Foundation
Sweetwater Sound
The Luminous Fund

(260) 424-7468 | supershot.org

Super Shot
ဆေးခန်းအချ ိန်ဇယား
(260) 424-7468 | supershot.org
*တနင်္လာနေ ့

Grabill Missionary Church - ပုံမှန ်
ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း
13637 State Street, Grabill, IN 46741
10am - 1 pm
ပုံမှန ် ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း

အင်္ဂ ါနေ ့

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
10am - 1pm
4pm - 7pm
Anthony Medical Center - ပုံမှန ် ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း

ဗု ဒ္ဓဟူးနေ ့

5717 S. Anthony Blvd., Fort Wayne, IN 46806
4pm - 7pm
ပုံမှန ် ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း

ကြာသပတေးနေ ့

သောကြာနေ ့

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
10am - 1pm
4pm - 7pm

ဆေးခန်းမရှ ိ ပါ။
ပုံမှန ် ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း

စနေနေ ့

တနင်္ဂနွေနေ ့

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
9am - 12pm

ဆေးခန်းမရှ ိ ပါ။

*Grabill Clinic ပိ တ်တဲ့ရက် တွေရှ ိ တယ်။ မလာခင် ကြိ ုတင်ဖုနး် ဆက် ပါ။
ဖု နး် နံပါတ် က (260) 424-7468 ဖြစ် ပါတယ်။

