
ي   تزويد اللقاحق عمل يفر  يساعد 
اوح أعمارهم بي    الشبانمنطقة واترلو ف   وأفراد األرسة الذين يعيشون   17و 12الذين تتر

ً
عاما

ي الحصول  (19- كوفيدلقاح  عىل أول جرعة من   ا يحصلو   مل  معهم )والذين
 عليها. ف 

ي الحد من انتشارعىل اللقاح مهم للمساعدة الشبان حصول 
  19-كوفيد ف 

 
 .اا عندما نعود إىل المدرسة شخصي  وجعله أكتر أمان

 من يستطيع الحصول عىل اللقاح اآلن؟ 

اوح أعمارهم بي    لشبان ابإمكان   يسجلوا م  سنة اآلن أن  17و 12الذين تتر
 
. وسيكون  91-كوفيد لقاحللحصول عىل ا سبق

ان/يونيو.   حزير   20و 7للحصول عىل جرعتهم األوىل بي   موعد وأفراد عائالتهم الذين يعيشون معهم حجز الشبان بمقدور 

 
 
ي وقت موعدهم   الشابة/ مر الشابيجب أن يكون ع

 
من الحصول عىل جرعتهم  الشبان رجح أن يتمكن ومن الم   سنة.  12ف

هم من الناس لكي يحصلوا عىل جرعتيهم قبل بدء عام  ، ال  2021الثانية أرسع من غت  ي الوقت الحاىلي
. ف  يستطيع  الدراسي

 . مؤهلة من فئات األولويةا من مجموعة أخرى أفراد األرسة الحصول عىل جرعتهم الثانية برسعة أكتر ما لم يكونوا جزء  

 عىط؟ ما هو اللقاح الذي سي  

شخص يبلغ    ألي COVID-19 Pfizer-BioNTechبيونتك- فايزر 19-لقاح كوفيدإعطاء وافقت وزارة الصحة الكندية عىل 

 .أدناه للحصول عىل مزيد من المعلومات صادر انظر الم ق.  سنة فما فو  12من العمر 

 للشبيبة 19-لقاحات كوفيد •

 انلألطفال والشب 19-صحيفة وقائع لقاح كوفيد •

 19- عن لقاح كوفيد شائعةأسئلة  •

 سبق؟كيف يتم التسجيل الم  

 19-للحصول عىل لقاح كوفيد سبقللتسجيل الم    انقر هنا 

ي  فئة كال  من العمر" 17  –  12  ان"الشب فئة يرجر اختيار  •
 لها األولوية. التر

 . استمارةالشاب/الشابة الشخصية، وال يحتاج أفراد األرسة إىل ملء ببيانات  االستمارةأكمل  •

ل ذاته استخدام نفس رمز الحجز لحجز   • ي المت  
عندما يحصل الشاب/الشابة عىل رمز حجزه، يستطيع أفراد األرسة ف 

 وقت للحصول عىل جرعتهم األوىل. 

ي  إذا كنت بحاجة إىل مساعدة 
شخص  من  طلب ا، أو االستمارةيرجى مشاهدة الفيديو حول كيفية ملء ملء االستمارة، ف 

، يرجر االتصال عىل الرقم  إذا كنت بحاجة إىل ك. مساعدت موثوق ي
، حيث يتوفر الدعم بأكتر  519-575- 4400دعم إضاف 

ي صعوبة  يعانون منالذين  لصم و ل  لغة.  200من 
رجر االتصال عىل الرقم: )القارئ(  عالسمف   . 519-575- 4608ي 

يد غت    يرجر  .ي طلبت الحصول عليه عندما مألت االستمارةذال حجزك عىل الشكلوف تحصل عىل رمز س د ملف التر
ُّ
تفق

ي  
يد العشوائ  ي بشكل منتظمالمرغوب فيه/التر

وئ  ي بريدك اإللكتر
 . ف 

ي أقرب وقت ممكاليرجر حجز   حجزك،عندما تحصل عىل رمز 
وإذا كان أفراد األرسة قد سبق   ن. وقت الخاص بك ف 

ي تسجيلهم لدى 
 منطقة واترلو، فيمكنهم أن ي  دائرة الصحة العامة ف 

 
  حصل عليها بنفس رمز الحجز الذي حددوا موعد

ي وقت الحقيصلهم وأن يحذفوا أي رمز حجز شبانهم 
 .ف 

 هم؟جرعتالحصول عىل  نللشبا أين يمكن

رجر اختيار واحدة من العيادات أدناه عند حجز موعد  الشبانيحتاج  قدم لقاح فايزر. ي 
 
ي عيادة ت

   : إىل حجز وقت ف 

يدج  • يدج باينبوش، كامتر  Cambridge Pinebush, Cambridgeكامتر
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  Health Sciences Campus, Kitchener مجمع العلوم الصحية، كيتشت   •

 The Boardwalk, Waterlooذا بوردووك، واترلو  •

، ويلزىلي  •  Wellesley Clinic, Wellesleyعيادة ويلزىلي

، كيتشت   • ي
  New Vision FHT, Kitchenerنيو فيجن إف إتش ئر

رجر زيارة    ات. العياد تقعلمعرفة أين   19-كوفيد عيادات تطعيمل  تنا خريط ي 

ي 
وا بطاق الشبانعىل ينبغ  ي تهم الصحية اأن يحض 

إحضار بطاقة   رجر لديهم بطاقة صحية، ي  كن  ت. وإذا لم  موعدهميوم ف 

رجر لمعرفة المزيد عما يجب فعله قبل وبعد  . هوية أخرى تؤكد هويتهم وتحتوي عىل رقم/رمز  صفحة زيارة  موعدك ي 

ي منطقة واترلو 19-كوفيد عيادات تطعيم
 
 .ف

وعند  . لقاحهم من أجل الحصول عىلسبق للتسجيل الم  جميع المؤهلي    إدراج اسم المجلس أو المدرسة[الرجاء ]شجع ي  

لك  تسنَّ لم ييرجر مراعاة ساعات الدراسة. ومع ذلك، إذا اإلمكان، ولكي تدعم طفلك )أطفالك( عىل أفضل وجه بتعلمهم،  

، يرجر القيام بذلك.  ي مجتمعناحجز موعد سوى خالل اليوم الدراسي
 .هذه فرصة هامة إلعطاء األولوية لصحة الجميع ف 

ي الحفاظ عىل سالمة مجتمعنا 
 .أشكركم عىل دعمكم المتواصل ف 

 

 ، مع خالص التحية

 المدرسة[  عن ابةني  خول بالتوقيع]الشخص الم  
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https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
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