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ናይ ክታበት ሓይሊ ዕማም ናይ ዞባ Waterloo  ነቶም ኣብ ሞንጎ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዘለው 
መንእሰያትን ከምኡ’ውን ምስኦም ዝነብሩ ኣባላት ስድራቤትን (እቶም ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ናይ 
መጀመርታ ዶዝ ዘይብሎም) ነቲ ክታበት ክረኽቡ ይሕግዝ ኣሎ።.   

ዝርግሐ ኮቪድ-19 ንምግታእ ንምሕጋዝ መንእሰያት ክታበት ክረኽቡ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ቤት 
ትምህርቲ ብኣካል ክንምለስ ከሎና ውሑስ ይገብሮ። 

ሕጂ መን እዩ ክታበት ክረክብ ዝኽእል?  
እቶም ኣብ ሞንጎ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዘለው መንእሰያት ኣብዚ ሕጂ እዋንንክታበት ኮቪድ-19 
ኣቐዲሞም ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። መንእሰያትን እቶም ምስኦም ዝነብሩ ኣባላት ስድራቤትን ነታ 
ናይ መጀመርታ ዶዝ/ዓቐን ኣብ ሞንጎ ሰነ 7ን ከምኡ’ውን ሰነ 20ን ቆጸራ ግዜ ክሕዙ ክኽእሉ እዮም።  ኣብ እዋን 
ቆጸራ መንእሰያት ዕድሚኦም 12ን ካብኡ ንላዕልን ክኾኑ ኣለዎም። መንእሰያት ካብ ዓበይትቲ 
ንላዕሊ ቀልጢፎም እታ ካልኣይቲ ዶዝ/ዓቐን ክወስዱ ተኽእሎ ኣሎ፡ በዚ ድማ ክልቲኤን መርፍእ ቅድሚ 
ናይታ 2021 ዓመተ ትምህርቲ ክወስድወን እዮም። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣባላት ስድራቤት ቀልጢፎም እታ 
ካልኣይቲ ዶዞም ክወስድዋ ኣይክእሉን እዮም፡ እዚ ግን ንሶም ኣካል ካልእ ናይቀዳምነት ዝግበኦም ጉጅለ 
እንተዘይኮይኖም እዩ።   

እንታይ ክታበት እዩ ክውሃብ? 
ክፍሊ ጥዕና ናይ ካናዳ ንዕድሚኡ ካብ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ንፒፋይዘር-ባዮንተክ ኮቪድ-19 
ክታበት/Pfizer-BioNTech COVID-19/ ኣፍቂዱ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ 
ምንጭታት ርኣዩ። 

• ክታበታት ኮቪድ-19 ንመንእሰያት  
• ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ናይ ኮቪድ-19 ናይ ጭብጢ ወረቐት 
• ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ክታበት ኮቪድ-19  

ከመይ ጌርካ ኣቐዲምካ ትምዝገብ?  
 ንክታበት ኮቪድ-19 ኣቐዲምካ ንምምዝጋብ  ኣብ’ዚ ጠውቑ  

• ብኽብረትኩም ከም ናይ ቀዳምነት ጉጅለ “መንእሰያት 12-17 ዓመት ዝዕድሚኦም”  ምረጹ  
• ነቲ ፎርም በቲ ናይ መንእሰያት ውልቃዊ ሓበሬታ ምልእዎ፡ ኣባላት ስድራቤት ፍሮም ምምላእ 

ኣየድልዮምን።  
• መንእሰያት ናይ ቆጸራ ኮድ ምስ ሓዙ፡ እቶም ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዉ ኣባላት ስድራቤት ድማ ነቲ ናይ 

መጀመርታ ዶዝ ቆጸራ ንምሓዝ ነታ ተመሳሳሊት ኮድ እቲኣ ክጥቀሙ ይኽእሉ።  

ኣብ ምምላእ እታ ፎርም ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም፡ ብኽብረትኩም ከመይ ጌርካ ፎርም ከም ትመልእ 
ነታ ቪድዮ ረኣይዋ፡ ወይ ዝኾነ ክሕግዘኩም ትኣምንዎ ሰብ ሕተቱ። እንተድኣ ተወሳኺ ሓገዝ ደሊኹም 
ናብ 519-575-4400 ደውሉ፡ ሓገዝ ድማ ብልዕሊ 200 ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። ጽሙማንን ናይ ምስማዕ 
ጸገም ዘለዎምን (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://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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ነታ ናትኩም ናይ ቆጸራ ኮድ ድማ በታ ነታ ፎርም ክትመልኡ ከለኹም ክትወስዱዋ ዝሓተትኩምላ መገዲ 
ብኣኣ ክትረኽብዋ ኢኹም። ብኽብረትኩም ቀጻሊ ድማ ኣብ ናይ ጃንክ/ስፓም ፎልደር ናይ ኢ-መይልኩም 
ተኸታተሉ ኢኹም።   

ናይ ቆጸራኹም ኮድ ምስ ረኸብኩም፡ ብኽብረትኩም ተቐላጢፍኩም ናይ ሰዓትኩም መቓን ተመዝገቡ 
ግበሩ። እንተድኣ ኣባላት ስድራቤት ድሮ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ዞባ Waterloo ኣቐዲሞም ተመዝጊቦም 
ኮይኖም፡ በታ መንእሰያቶም/ደቆም ዝተዋህብዋ ተመሳሳሊ ናይ ምዝገባ/ቡኪንግ ኮድ ቆጸራ ክገብሩ 
ይኽእሉ እዮም፡ ስለዚ ድማ ዝኾነ ድሓር ዝረኽብዎ ናይ ቡኪንግ/ቆጸራ ኮድ ይድምስስዎ።  

መንእሰያት ኣበይ እዮም ክውግኡ ዝኽእሉ? 
መንእሰያት ናይ ፒፋይዘር ክታበት ኣብ ዝህባ ክሊኒክ ናይ ግዜ ቆጸራ/ቡኪንግ ምግባር የድልዮም። ቆጸራ 
ክትገብሩ ከለኹም ብኽብረትኩም ሓደ ካብዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ክሊኒካት ምረጹ።  

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

እተን ክሊኒካት ኣበይ ከም ዘለዋ ንምርኣይ ናትና ማፕ ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ክሊኒካት ብጽሑ።   

ኣብ ዕለተ ቆጸረኦም መንእሰያት ናይ ጥዕና ካርዶም ከምጽእዋ ኣለዎም። ናይ ጥዕና ካርድ እንተዘይብሎም፡ 
ብኽብረትኩም ካልእ መን ምዃኖም ዘረጋግጽን ቁጽርን/ኮድን ዘለው ዝኾነ ንእሽቶ መለለዪ ኣምጽኡ። 
ቅድምን ድሕርን ቆጸራኹም እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ ዞባ Waterloo ዘለዋ 
ናይ ኮቪድ-19 ክሊኒካት ክታበት  ገጽ ብጽሑ። 

 

እቲ [ስም ናይ ቦርድ ወይ ቤት ትምህርቲ የእትዉ] ንኩሎም ኣቐዲሞም ክታበቶም ክወስዱ ክምዝገቡ 
ብቑዓት ዝኾኑ የተባብዕ።  እንተተኻኢሉ ከምኡ ከኣ ኣብ ምምሃር ንውላድኩም/ንደቅኹም ድማ 
ብዝበለጸ ንምሕጋዝ ብኽብረትኩም ሰዓታት ቤት ትምህርቲ ኣስተብህሉ። እንተኾነ ግን፡ እንተድኣ ኣብ 
እዋን ቤት ትምህርቲ ጥራይ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኴንኩም፡ ብኽብረትኩም  ከምኡ ግበሩ። እዚ ነቲ ኩሉ 
ናትና ሕብረተሰብ ንጥዕንዑ ቀዳምነት ንምሃብ ኣገዳሲ ዕድል እዩ።  

ንሕብረተሰብና ውሕስነቱ ንምሕላው ነቲ ናይ ወትሩ ደገፍኩም ነመስግን።  

 

ምስ ኣኽብሮት፡ 

[ኣብ ክንዲ ቤት ትምህርቲ ክፍርም ስልጣን ዘለዎ ሰብ] 

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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