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የዋተርሉ ክልል የክትባት ግብረ ኃይል /Waterloo Region Vaccine Task Force/ ዕድሜያቸው በ12 
እና 17 መካከል ያሉ ታዳጊ ወጣቶችን እና አብረዋቸው የሚኖሩ ቤተሰቦችን (ማለትም የመጀመሪያ 
የኮቪድ-19 ክትባትን ያልወሰዱ) ክትባቱን እንዲወስዱ ወጣቶችን በማገዝ ላይ ነው።   

የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት እንዲያግዝ እና በአካል ወደ ትምህርት ገበታ ስንመለስ ለደኅንነት 
አስተማማኝ እንዲሆን ለማድረግ ታዳጊ ወጣቶችን ክትባት ማግኘታቸው አስፈላጊ ነው። 

አሁን ላይ  ክትባቱን መከተብ ማን ይችላል?  
ዕድሜያቸው በ 12 እና በ 17 መካከል የሚገኙ ታዳጊ ወጣቶች አሁን ለኮቪድ-19 ክትባት ቅድመ 
ምዝገባ ማድረግ ይችላሉ። ታዳጊ ወጣቶች እና አብረዋቸው የሚኖሩ ቤተሰቦች በጁን 7ኛው ቀን ላይ እና 
በጁን 20ኛው ቀን መካከል የመጀመሪያ ክትባታቸውን ለመከተብ ቀጠሮ ለማስያዝ ይችላሉ።  ታዳጊ 
ወጣቶች ለቀጠሯቸው ሲመጡ ዕድሜያቸው 12 ዓመት በላይ መሆን አለበት። ከ2021 ትምህርት 
ዘመን መጀመሪያ በፊት ሁለቱንም ክትባቶቻቸውን ወስደው መጨረስ እንዲችሉ ታዳጊ ወጣቶች ከሌሎች 
ሰዎች ይልቅ ክትባታቸውን በቶሎ ሊወስዱ ይችሉ ይሆናል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ፣ የቤተሰብ አባላት የሌላ 
የተቀዳሚነት ብቁ ቡድን አባል ካልሆኑ በቀር የሁለተኛውን ክትባት ቶሎ ማግኘት አይችሉም።   

ምን ዓይነት ክትባት ይሰጣል? 
Health Canada ለማንኛውም ዕድሜው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆነ ሰው ፌዜር-ባዮቴክ ኮቪድ-19 
(Pfizer-BioNTech COVID-19) ክትባት እንዲሰጥ ፈቅዷል። ለተጨማሪ መረጃ ከዚህ በታች ያሉትን 
የመረጃ ምንጮች ይመልከቱ። 

• የኮቪድ-19 ክትባት ለታዳጊ ወጣቶች  
• የሕፃናት እና የታዳጊ ወጣቶች የኮቪድ-19 ክትባት የተጨባጭ መረጃ ሰነድ 
• ስለ ኮቪድ-19 ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

እንዴት ቅድመ ምዝገባ ማድረግ ይቻላል?  
ለኮቪድ-19 ክትባት ቅድመ ምዝገባ ለማድረግ እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ 

• እባክዎን ቅድሚያ እንደሚሰጠው ቡድን “ዕድሜያቸው 12-17 ዓመት የሆነ ታዳጊ ወጣቶች” 
የሚለውን ይምረጡ  

• የታዳጊ ወጣቱ የግል መረጃን በቅፁን ላይ ይሙሉት፤ የቤተሰብ አባላት ቅፅ መሙላት 
አያስፈልጋቸውም።  

• ታዳጊ ወጣቶቹ የቀጠሮ ማስያዣ ኮዳቸውን ሲያገኙ፣ በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ የቤተሰብ 
አባላት ይህንኑ ኮድ ራሱን የመጀመሪያ ክትባታቸውን ለመከተብ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።  

ቅፁን መሙላት ላይ እገዛ ማግኘት ካስፈልግዎ፣ እባክዎ ቅፁን እንዴት መሙላት እንደሚቻል 
በተመለከተ የተዘጋጀውን ቪዲዮ ይመልከቱ፤ ወይም ሊያግዘኝ ይችላል ብለው የሚያምኑትን ሰው 
ይጠይቁ። ተጨማሪ ድጋፍ ካስፈለግዎት ወደ 519-575-4400 ይደውሉ፣ ከ200 በሚበልጡ ቋንቋዎች 

https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-youth
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-en-2021-05-26.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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ድጋፍ ማግኘት ይቻላል። መስማት የተሳናቸው እና የመስማት ችግር ያለባቸው (TTY)፦ 519-575-
4608። 

ቅፁን በሚሞሉበት ጊዜ ኮዱን ለማግኘት በመረጡት መንገድ ኮዱን የሚያገኙት ይሆናል። በእርስዎ 
ኢሜይል ውስጥ የእርስዎን JUNK/SPAM አቃፊ በመደበኛነት ይፈትሹ።   

የቀጠሮ ማስያዣ ኮዱን ሲያገኙ፣ እባክዎ በተቻልዎት ፍጥነት የእርስዎን ቀጠሮ ጊዜ ያስይዙ። የቤተሰብ 
አባላት ቀደም ብለው በዋተርሉ የኅብረተሰብ ጤና ክልል (Region of Waterloo Public Health) 
የተመዘገቡ ከሆነ፣ የእነርሱ ታዳጊ ወጣት ባገኘው የቀጠሮ ማስያዣ ኮድ ተጠቅመው ቀጠሮ ማስያዝ እና 
በኋላ ላይ የሚያገኙትን  ማናቸውንም የቀጠሮ ማስያዣ ኮድ መሰረዝ ይችላሉ።  

ታዳጊ ወጣቶች የት ክትባቱን ማግኘት ይችላሉ? 
ታዳጊ ወጣቶች  ፌዜር (Pfizer) የተባለውን ክትባት በሚሰጥ ክሊኒክ የክትባት ቀጠሯቸውን ማስያዝ 
ይኖርባቸዋል።   ቀጠሮ በሚያስይዙበት ጊዜ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ክሊኒኮች መካከል እባክዎ አንዱን 
ይምረጡ፦  

• Cambridge Pinebush, Cambridge 
• Health Sciences Campus, Kitchener 
• The Boardwalk, Waterloo 
• Wellesley Clinic, Wellesley 
• New Vision FHT, Kitchener 

እነዚህ ክሊኒኮች የት ቦታ እንደሚገኙ ለማየት የእኛን የኮቪድ-19 ክትባት መስጫ ክሊኒኮች ካርታ 
ይመልከቱ።   

ታዳጊ ወጣቶቹ በቀጠሯቸው ቀን የእነርሱን የጤና መግለጫ ካርድ አብረው ይዘው መምጣት 
ይኖርብዎታል። የጤና መግለጫ ካርድ ከሌልዎት፣ እባክዎ ማን እንደሆኑ የሚያረጋግጥ እና በላዩ ላይ 
ቁጥር/ኮድ ያለበት ሌላ ማናቸውም ማንነትን ገላጭ ሰነድ ይዘው ይምጡ። ከቀጠሮዎ በፊት እና በኋላ 
ምን ማድረግ እንዳለብዎት የበለጠ ለማወቅ  በዋተርሉ ክልል (Waterloo Region) ውስጥ ያሉ 
የኮቪድ-19 ክትባት መስጫ ክሊኒኮች ገጽን ይመልከቱ። 

 

[insert name of Board or school] ተገቢነት ያላቸውን ሁሉንም  ክትባታቸውን ለመውሰድ ቅድመ 
ምዝገባ ማድረግ የሚችሉ እንዲመዘገቡ ያበረታታል። በሚቻልበት ጊዜ፣ እና ልጅዎን(ልጆችዎን) 
በትምህርታቸው ላይ የተሻለ ለማገዝ፣ እባክዎ የትምህርት ሰዓታትን ለማክበር ይጣሩ። ሆኖም ግን፣ 
በትምህርት ቀን ላይ ብቻ ቀጠሮ ማስያዝ የሚችሉ ከሆነ፣ እባክዎ እንዲሁ ያድርጉ። ይህ በእኛ ማኅበረሰብ 
ውስጥ ላሉ ሰዎችን ጤና ቅድሚያ ለመስጠት የሚያስችል ጥሩ ዕድል ነው።  

የእኛን ማኅበረሰብ ደኅንነት ለመጠበቅ በቀጣይነት እያደረጉ ላሉት ድጋፍ እናመሰግናለን።  

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
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ከሰላምታ ጋር፣ 

[ለትምህት ቤቱ ባለሥልጣን መሆኑን በፊርማ የሚያሳውቅ ያለው ሰው] 


	አሁን ላይ  ክትባቱን መከተብ ማን ይችላል?
	Health Canada ለማንኛውም ዕድሜው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆነ ሰው ፌዜር-ባዮቴክ ኮቪድ-19 (Pfizer-BioNTech COVID-19) ክትባት እንዲሰጥ ፈቅዷል። ለተጨማሪ መረጃ ከዚህ በታች ያሉትን የመረጃ ምንጮች ይመልከቱ።
	እንዴት ቅድመ ምዝገባ ማድረግ ይቻላል?
	ታዳጊ ወጣቶች የት ክትባቱን ማግኘት ይችላሉ?

