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ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 12 ਅਤ ੇ17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ੇਉਹ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 

ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਹਿੰਦ ੇਹਨ (ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹੈ) ਨੂਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਵਿੱਧ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

12 ਅਤ ੇ17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕੋਵਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਉਹ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਹਿੰ ਦ ੇਹਨ, 7 ਜੂਨ ਅਤ ੇ20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੁਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਵਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ 

ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।   

ਵਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ? 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ-ਵਬਓਨਟੈਕ (Pfizer-

BioNTech) ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂਿੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਸਾਧਨ ਦੇਖੋ। 

• ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ  
• ਬਿੱਚ ੇਅਤ ੇਨੌਿਵਾਨ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤਿੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 

• ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ FAQs 

ਪ੍ਰੀ-ਰਵਿਸਟਰ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?  

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥ ੇਕਵਲਕ ਕਰੋ 

• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਨੌਿਵਾਨ 12-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ” ਨੂਿੰ  ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਚੁਣੋ।  
• ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 

ਹੈ।  

https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
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://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
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• ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੁਵਕਿੰਗ ਕੋਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੀ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਉਸੀ ਬੁਵਕਿੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਵਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ , 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮਿੰਦ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤਾਂ 519-575-4400 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ 200 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਵਹਰੇ ਅਤ ੇਉੱਚਾ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ (TTY): 519-575-4608। 

ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਬੁਵਕਿੰਗ ਕੋਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗ ੇਵਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਮਿੰ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 

ਈਮੇਲ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਕ/ਸਪੈਮ (JUNK/SPAM) ਫੋਲਡਰ ਨੂਿੰ  ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚੋ।   

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਵਕਿੰਗ ਕੋਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਲੌਟ 

ਬੁਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਰੀਜਨ ਔਫ ਵਾਟਰਲੂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀ-ਰਵਜਸਟਰਡ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੀ ਬੁਵਕਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਨੌਿਵਾਨ ਆਪ੍ਣਾ ਟੀਕਾ ਵਕਥ ੇਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਵਜਹ ੇਕਲੀਵਨਕ ਵਵਖੇ ਸਮਾਂ ਬੁਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਜਹੜਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਚੁਣੋ:  

• ਕੇਮਵਬਰਜ ਪਾਈਨਬੁਸ਼, ਕੇਮਵਬਰਜ 

• ਹੈਲਥ ਸਾਇਿੰ ਵਸਜ਼ ਕੈਂਪਸ, ਵਕਚਨਰ 

• ਦ ਬੋਰਡਵੌਕ, ਵਾਟਰਲੂ 
• ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਕਲੀਵਨਕ, ਵਲੈਜ਼ਲੀ 

• ਵਨਊ ਵਵਜ਼ਨ FHT, ਵਕਚਨਰ 

ਕਲੀਵਨਕ ਵਕਥ ੇਹਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਵਨਕਸ ਮੈਪ੍ ਤੇ ਜਾਓ।   

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 

ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਪੀਸ ਵਲਆਓ ਵਜਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
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ਕੌਣ ਹਨ ਅਤ ੇਉਸਤ ੇਇਿੱਕ ਨਿੰ ਬਰ/ਕੋਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਵਨਕਸ ਇਨ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਿਨ  ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ। 

 

[insert name of Board or school] ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-
ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ(ਬਿੱ ਵਚਆਂ) ਦੀ ਲਰਵਨਿੰ ਗ ਦਾ 
ਉੱਤਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਖੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਥਵਮਤਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ।  

ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਜਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧਿੰਨਵਾਦ।  

 

ਵਦਲੋਂ, 

[ਸਕੂਲ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ] 

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
https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv

