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یکسین ٹاسک فورس  (Waterloo)واٹرلو  یجن و سال کے درمیان عمروں کے نوجوانوں اور وہ جن خاندانی ممبروں کے   17اور  12ر

یکسین لگوانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔19-ساتھ رہتے ہیں )جنہوں نےکوِوڈ    کا اپنا پہال ٹیکہ نہیں لگوایا( انہیں و

یکسین لگواناکوِوڈنوجوانوں کا  یادہ محفوظ 19-و کے پھیالؤکو محدودکرنے میں مددکیلئے اور اسکول میں ذاتی طور پر واپس آنےکو ز

 بنانے کیلئے ضروری ہے۔ 

  کون لگوا سکتا ہے؟  یکسین و   یہ اب  

یکسین کیلئے پہلے سے رجسٹر 19-کوِوڈ سال کے درمیان عمروں کے نوجوان اب  17سے 12 کروا سکتے ہیں۔ نوجوان اور وہ خاندانی  و

نوجوانوں  جون کے درمیان اپنے ٹیکےکیلئے ایک وقت کی بکنگ کروا سکیں گے۔  20جون سے  7ممبران جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں،

اس بات کا امکان ہےکہ نوجوان اپنا دوسرا ٹیکہ دوسرے لوگوں  سال کا ہونا چاہئے۔   12کو اپنی اپوائنٹمینٹ کے وقت الزمی طور پر 

پنے دونوں ٹیکے لگوا لیں۔ اس وقت، خاندانی افراد  ء کے تعلیمی سال سے پہلے ا2021سکیں گے، تاکہ وہ  لگواکے مقابلے میں جلد 

   گروپ کا حصہ نہ ہوں۔ اہل ترجیحیاپنا دوسرا ٹیکہ جلد نہیں لگوا سکتے جب تک کہ وہ کسی دوسرے 

 ی؟ جائےگ   ی لگائ   یکسین و   ی کون س 

 دی مزے۔ ہ چکیدے  یمنظور یک   نیکسی و 19-یک کوِوڈٹیو  این بائ -فائزر رفردکیلئے عمر کے ہ زائداس سے  ایسال  12 ڈاینیک  لتھیہ

 ۔ںیکھیدنیچے وسائل  کیلئےمعلومات 

یکسین  19-نوجوانوں کیلئےکوِوڈ  •   و

یکسین کا حقائق نامہ   19-چائلڈ اینڈ یوتھ کوِوڈ  •  و

یکسین اکثر پوچھےگئے سواالت   19-کوِوڈ  •  و

  ؟کروائیں یسےک رجسٹر پہلے سے 

یکسین کیلئے پہلے سے رجسٹرکروانےکیلئے   19-کوِوڈ  یں     و  ۔ یہاں کِلک کر

ی سال کی عمرکے نوجوان"    12-17"براِہ کرم ترجیحی گروپ کے طور پر  •  ں۔کو منتخب کر

  ہے۔ ںیضرورت نہ ی کے افرادکو فارم مکمل کرنےک خاندان ، ںی معلومات کے ساتھ فارم کو مکمل کر یذات یک  نوجوان •

جب نوجوان اپنے بکنگ کوڈ حاصل کر لیتے ہیں، تو ایک ہی گھرکے خاندانی افراد اپنا پہال ٹیکہ لگوانےکی خاطر وقت کی   •

   بکنگ کیلئے وہی بکنگ کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔

رکرنے ماگر آپ کو 
ُ
بانی براہِ  و، توضرورت ہ یمدد ک ںیفارم پ ر   سے ی فارم کو ک  مہر

ُ
ایسے   یکس ای، ں ی کھ ی د   و ی ڈ ی و   ں ی اس بارے م   کرنا ہے پ

یں،  4400-575-519فرد سے مدد کیلئےکہیں جس پر آپ اعتمادکرتے ہیں۔ اگر آپ کو اضافی مددکی ضرورت ہے تو  پرکال کر

بانوں میں دستیاب ہے۔ سماعت سے محروم اور اونچا سنائی دینے والوں کیلئے )ٹی ٹی وائی(:   200مدد   4608-575-519سے زائد ز

یں گے  یں گے تو آپ اپنا بکنگ کوڈ اسی طرح حاصل کر رکر
ُ
بانیبراہِ ا تھا۔ کو کہنےیجس طرح سے آپ نے اسے لجب آپ فارم پ    مہر

  ںیم لیم یسے اپنے ا یباقاعدگ
 
  (SPAM)  میاسپ /(JUNK) نکاپنا ج

 
   ۔ںی کر کیفولڈر چ

بانیبرا وڈ حاصل کرتے ہیں، توجب آپ اپنا بکنگ ک  یجن آف جلد از جلد  ِہ مہر اپنے وقت کیلئے بکنگ کروالیں۔ اگر خاندانی ممبران ر

اپوائنٹمینٹ بنوا سکتے ہیں جو ان واٹرلو پبلک ہیلتھ کے ساتھ پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ اسی بکنگ کوڈ کے ساتھ 

  کے نوجوان کو موصول ہوا تھا اور بعد میں انہیں جو بھی بکنگ کوڈ ملتاہے اسے حذف کر دیں۔

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
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 یں؟ کہاں سے لگوا سکتے ہ   یکہ نوجوان اپنا ٹ 

یکسین کی پیشکش کرتی ہیں۔ براِہ م بانی جب  نوجوانوں کو ایسی کلینک میں وقت بک کروانےکی ضرورت ہوتی ہے جو فائزر و ہر

یں تو نیچے دی  یں:ہوئی  اپوائنٹمینٹ بک کر    کلینکوں میں سےکوئی ایک کلینک منتخب کر

 (Cambridge) کیمبرج پائن بش، کیمبرج •

 (Kitchener)ہیلتھ سائنسز کیمپس، کچنر  •

 (Waterloo)براڈ واک، واٹرلو  •

یلزلی  • یلزلی کلینک، و  (Wellesley)و

یژن ایف ایچ ٹی، کچنر  •  (Kitchener)نیو و

یکسینیشن کلینکس نقشہ  19-ہماراکوِوڈ یہ دیکھنےکیلئےکہ کلینکس کہاں واقع ہیں،  یں۔  و    مالحظہ کر

بانی کوئی  براہِ  ، توہے ںیکارڈ نہ لتھیاگر ان کے پاس ہ النا چاہئے۔ہمراہ کارڈ  لتھیوالے دن اپنا ہ اپوائنٹمینٹ ینوجوانوں کو اپن  مہر

موجود ہو۔ اپنی اپوائنٹمینٹ سے اور اس پر نمبر/کوڈ  ںیوہ کون ہ کرتی ہو کہ  قیتصد یجو اس بات ک  ںیالئدوسری شناخت ہمراہ 

یجن میں کوِوڈ پہلے اور بعد میں کیا کرناہے اس بارے میں معلومات کیلئے  یکسینیشن کلینکس  19-واٹرلو ر یب پی و  ج پر جائیں۔ و

 

[insert name of Board or school]  یکسین لگوانےکیلئے پہلے سے  جو  ان تمام افرادکی حوصلہ افزائی کرتا ہے اپنی و

ین طور پر سیکھنے میں  رجسٹرکروانے  بانی اسکول کے کے اہل ہیں۔ جب ممکن ہو، اور اپنے )بچوں( کو ان کے بہتر مددکیلئے، براِہ مہر

بانی پھر بھی بک   اوقات ذہن میں رکھیں۔ تاہم، اگر آپ صرف اسکول کے دن کے دوران اپوائنٹمینٹ بک کروانےکے اہل ہیں، تو براِہ مہر

  کروالیں۔ ہماری کمیونٹی میں سب کی صحت کو ترجیح دینےکا یہ ایک اہم موقع ہے۔

  ۔ہی شکرکیلئے  آپ کے مسلسل تعاون  ںیمکو سالمت رکھنے کمیونٹی  یہمار

 

 مخلص، 

[person with signing authority for the school] 

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

