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વોટરલૂ રરજન વેક્સીન ટાસ્ક ફોસસ 12 થી 17 વર્સની વયનાાં યુવક/યુવતીઓને અને તેમની સાથે રહેતા 

કુટુાંબના સભ્યો (જમેણે COVID-19 વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો નથી)ને રસી અપાવવામાાં મદદ કર ેછે. 

યુવક/યુવતીઓએ રસી લેવી એ COVID-19 ના ફેલાવાને મયાસરદત કરવામાાં મદદરૂપ થવા માટે અને 

જ્યાર ેઆપણે રૂબરૂ શાળામાાં જઇએ ત્યાર ેતેને સુરરિત બનાવવા માટે મહત્વપૂણસ છે. 

હવે કોણ રસી મેળવી શકે છે? 

12 થી 17 વર્સની વયનાાં યુવક/યુવતીઓ હવે COVID-19 રસી માટે પૂવવ નોોંધણી  pre-register for 

a COVID-19 vaccine કરાવી શકે છે. યુવક/યુવતીઓ અને જમેની સાથે તેઓ રહે છે તે કુટુાંબના 

સભ્યો 7 મી જૂનથી 20 મી જૂન વચ્ચે તેમના પ્રથમ ડોઝ માટે સમયની નોાંધણી કરાવી શકશે. તેમની 

એપોઇન્ટમેન્ટના સમયે યવુક/યુવતીની ઉોંમર અચૂક 12 વર્વ હોય જ એ આવશ્યક છે. સાંભવ છે કે 

યુવક/યુવતી અન્ય લોકોની તુલનામાાં પોતાનો બીજો ડોઝ વધાર ેઝડપથી મેળવી શકશે, જથેી 2021ના 

શાળા-વર્સ પહેલા તેમણે બાંને ડોઝ લઈ લીધા હશે. હાલના સમયે, કુટુાંબના સભ્યો બીજો ડોઝ વધાર ે

ઝડપથી નથી મેળવી શકતા, રસવાય કે તેઓ અન્ય લાયક પ્રાથમમકતા eligible priority જૂથનો ભાગ 

ન હોય. 

કઈ રસી આપવામાોં આવશે? 

હેલ્થ કેનેડાએ 12 વર્સ અને તેનાથી મોટી ઉાંમરના કોઇપણ માટે ફાઇઝરની COVID-19 Pfizer-

BioNTech રસી માંજૂર કરી છે. વધુ મારહતી માટે નીચેનાાં સાંસાધનો જુઓ. 

• COVID-19 Vaccines for Youth       યુવાવ્યમિઓ માટેની રસીઓ 

• Child and Youth COVID-19 Vaccine Fact Sheet     બાળક અને યુવાવ્યમિની 

COVID-19 રસીનુોં મામહતી પત્રક  

• COVID-19 Vaccine FAQs     COVID-19ની રસી અોંગેના વારોંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો  

પૂવવ-નોોંધણી કેવી રીતે કરાવવી?  

COVID-19 રસી માટે પવૂવ નોોંધણી કરાવવા અહી ોં મલલક કરો  pre-register for a COVID-19 

vaccine  

• કૃપા કરીને પ્રાયોરરટી ગ્રુપ તરીકે “youth 12-17 years of age” પસાંદ કરો. 

• યુવક/યુવતીની અાંગત રવગતો સાથે ફોમસ સાંપૂણસ ભરો, કુટુાંબના સભ્યોએ કોઇ ફોમસ ભરવાની 

જરૂર નથી 

• જ્યાર ેયુવક/યુવતીને પોતાનો બુરકાંગ કોડ મળે, ત્યાર ેએક જ ઘરના કુટુાંબના સભ્યો તેમના પ્રથમ 

ડોઝ માટે સમય બુક કરવા માટે એ જ બુરકાંગ કોડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  

જો ફોમસ ભરવામાાં તમાર ેમદદની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને આ વીરડયો જુઓ watch the video 

about how to fill out the form, અથવા તમે જમેના પર ભરોસો મૂકી શકતા હોવ એવા કોઇને 

કહો.  જો તમાર ેઅરધક મદદની જરૂર હોય તો,  519-575-4400 પર ફોન કરો, 200 ઉપરાાંત 

ભાર્ાઓમાાં સહાય ઉપલબ્ધ છે. બરધર અને ઓછી શ્રવણ શરિવાળાઓ માટે (TTY): 519-575-4608. 

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://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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જ્યાર ેતમે ફોમસ ભરશો ત્યાર ેતમે જ ેરીતે તે મેળવવાનુાં કહ્ુાં હશે, તે રીતે તમને તમારો બુરકાંગ કોડ મળશ.ે 

કૃપા કરીને તમારા ઇમેઇલમાાં રનયરમતપણે તમારાં  JUNK/SPAM ફોલ્ડર ચકાસશો. 

જ્યાર ેતમન ેતમારો બુરકાંગ કોડ મળે, ત્યાર ેકૃપા કરીને તમારો ટાઇમ સ્લોટ શક્ય એટલી વહેલી તકે બુક 

કરશો. જો કુટુાંબના સભ્યોએ વોટરલૂ પરબ્લક હેલ્થના િેત્રમાાં અગાઉથી નોાંધણી કરાવી હોય, તો તેઓ 

પોતાના  યુવક/યુવતીએ પ્રાપ્ત કરલેા બુરકાંગ કોડથી જ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરી શકે છે અને તે પછી તેમન ે

અગાઉ મળેલ બુરકાંગ કોડને રદ કરી દેવો. 

યુવક/યુવતી પોતાની વેક્સીન ક્ાોંથી મેળવી શકે છે? 

યુવક/યુવતીએ તે રલલરનકમાાં સમય બુક કરવાની જરૂર છે જ્યાાં ફાઇઝર રસી આપવામાાં આવતી હોય. 

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરતી વખતે કૃપા કરીન ેનીચનેી રલલરનક્સમાાંથી એક પસાંદ કરો: 

• કેરરિજ પાઇનબુશ, કેરરિજ 

• હેલ્થ સાયરન્સસ કેરપસ, રકચનર 

• ધી િૉડવૉક, વોટરલૂ   

• વૅલ્સ્લી રલલરનક, વૅલ્સ્લી 

• ન્યૂ રવઝન FHT, રકચનર 

રલલરનક્સ ક્યાાં આવી છે એ જોવા અમારો રસીકરણ નકશો જુઓ COVID-19 Vaccination Clinics 

Map  

યુવક/યુવતીઓએ તેમની એપોઇન્ટમેન્ટના રદવસ ેપોતાનુાં હેલ્થ કાડસ  લાવવુાં જોઈશે. જો તેમની પાસે 

હેલ્થ કાડસ  ન હોય, તો કૃપા કરીને ઓળખની બીજી સામગ્રી લાવવી કે જ ેપુરિ કર ેકે તેઓ કોણ છે અને 

તેના પર નાંબર / કોડ હોય. તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાાં અને પછી શુાં કરવુાં તે રવશ ેવધુ જાણવા માટે 

વોટરલૂ િેત્રમાાં COVID-19 રસીકરણ રલલરનક્સની મુલાકાત  COVID-19 Vaccination Clinics in 

Waterloo Region પેજ પર લેશો. 

[insert name of Board or school] જઓે પોતાની વેક્સીન મેળવવા લાયક હોય pre-register to 

receive their vaccine એ તમામને પૂવસ નોાંધણી કરાવવા પ્રોત્સારહત કર ેછે. શક્ય હોય ત્યાર,ે અન ે

તેમના રશિણમાાં તમારા બાળકને  શે્રષ્ઠ રીતે ટેકો કરવા માટે, કૃપા કરીને શાળાના કલાકો અાંગેનુાં ધ્યાન 

રાખશો. જો કે, જો તમે ફિ શાળાના રદવસ દરરમયાન જ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શિા હો, તો કૃપા 

કરીન ેએમ કરશો. આપણા સમુદાયના બધાના સ્વાસ્્યને પ્રાથરમકતા આપવાની આ એક મહત્વપૂણસ 

તક છે. 

આપણા સમુદાયને સુરરિત રાખવામાાં આપના રનરાંતર સમથસન બદલ આભાર. 

આભાર સહ, 

 

[person with signing authority for the school] 

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
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

