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ساله و آن دسته از اعضای خانواده که جوانان نزد آنها    17تا   12جوانان  گروه ضربت واکسیناسیون منطقه واترلو به 

کمک می نماید تا واکسن خود را دریافت   خود را دریافت نکرده اند(  COVID-19زندگی می کنند )و دوز اول واکسن 

   کنند.

اهمیت بسزایی داشته و بازگشت ما به مدارس  COVID-19دریافت واکسن برای کمک به محدود ساختن انتشار 

 حضوری را ایمن تر می سازد. 

  االن چه کسانی می توانند واکسن دریافت کنند؟ 

جوانان و آن دسته از   .پیش ثبت نام کنند COVID-19برای دریافت واکسن   توانندساله اینک می  17تا   12جوانان 

ژوئن برای دریافت اولین   20ژوئن تا  7اعضای خانواده که جوانان نزد آنها زندگی می کنند می توانند وقتی را در فاصله 

احتمال زیادی وجود دارد که جوانان   ساله باشند. 12د تعیین نمایند.  جوانان باید در زمان قرار مالقات خود  دوز خو

  2021بتوانند دوز دوم خود را زودتر از سایرین بگیرند تا بتوانند هر دو دوز خود را پیش از شروع سال تحصیلی 

نمی توانند دوز دوم خود را زودتر دریافت کنند مگر اینکه  در این مقطع از زمان، اعضای خانواده دریافت کرده باشند.

 دیگر باشند.   اولویت دار واجد شرایطجزو یک گروه 

 چه واکسنی داده خواهد شد؟

ساله و بزرگتر تأیید کرده   12را برای افراد   Pfizer/BioNTechنوع  COVID-19سازمان بهداشت کانادا واکسن 

 برای اطالعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید.  است.

  برای جوانان COVID-19واکسن  •

 برای کودکان و جوانان COVID-19برگه اطالع رسانی واکسن  •

 COVID-19رسشهای متداول درباره واکسن پ •

  چگونه می توان پیش ثبت نام کرد؟

 کلیک کنید COVID-19 پیش ثبت نام جهت دریافت واکسن اینجا را برای 

را بعنوان گروه اولویت دار   ساله( 17تا  12)جوانان « youth 12-17 years of age»لطفاً گزینه  •

  انتخاب کنید

  فرم را با ذکر اطالعات شخصی جوان تکمیل کنید، اعضای خانواده نیازی به تکمیل فرم ندارند. •

هرگاه فرد جوان کد رزرو خود را دریافت کند، اعضای خانواده که در همان خانه زندگی می کنند می توانند از  •

  جهت دریافت دوز اول خود استفاده نمایند.همان کد رزرو برای گرفتن وقت 

یا از یک شخص مورد  کمیل فرم را تماشا کنیداین ویدیو درباره نحوه ت اگر برای تکمیل فرم نیاز به کمک دارید،

تماس بگیرید، کمک   4400-575-519در صورت نیاز به کمک و حمایت بیشتر با شماره تلفن  اطمینان کمک بخواهید.

 (:TTYشماره تلفن مخصوص افراد ناشنوا یا افرادی که ضعف شنوایی دارند ) زبان در دسترس است. 200به بیش از 

519-575-4608 . 

لطفاً پوشه های  کد رزرو خود را به همان روشی که در زمان تکمیل فرم درخواست کرده بودید دریافت می کنید.

   جانک/اسپم ایمیل خود را بطور مرتب چک کنید.

اگر اعضای خانواده شما قبالً نزد سازمان بهداشت  هروقت کد رزرو خود را دریافت کردید، هرچه سریعتر وقت بگیرید.

طقه واترلو پیش ثبت نام کرده اند، می توانند با همان کد رزرو دریافتی فرد جوان وقت بگیرند و هر کد رزروی  عمومی من

  که بعداً دریافت می کنند را پاک نمایند.
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 جوان ها واکسن خود را کجا دریافت می کنند؟ 

لطفاً موقع گرفتن وقت یکی از کلینیک های  ارائه می کنند وقت بگیرند. Pfizerجوان ها باید از کلینیک هایی که واکسن 

  زیر را انتخاب کنید:

• Cambridge Pinebushکمبریج ، 

• Health Sciences Campusکیچنر ، 

• The Boardwalk واترلو ، 

• Wellesley Clinic ولزلی ، 

• New Vision FHTکیچنر ، 

 رجوع کنید.   COVID-19 نقشه کلینیک های واکسیناسیون برای مشاهده مکان  این کلینیک ها به

ک اگر کارت بهداشت ندارند باید یک مدر جوانان باید در روز وقت مالقات، کارت بهداشت خود را همراه بیاورند.

برای آگاهی از کارهایی که   شناسایی دیگر که هویت آنها را نشان می دهد و دارای شماره/کد است، همراه داشته باشند.

مراجعه  منطقه واترلو COVID-19کلینیک های واکسیناسیون باید قبل و بعد از قرار مالقات خود انجام دهید به صفحه 

 کنید. 

 

برای دریافت واکسن پیش  کنداز تمام افراد واجد شرایط درخواست می  ]نام هیأت آموزش و پرورش یا مدرسه ذکر شود[

در صورت امکان و برای اینکه به بهترین نحو از فرزند)ان( خود و روند یادگیری آنها حمایت کنید، به  .ثبت نام کنند

ی توانستید در طول ساعات کار مدرسه وقت بگیرید، حتماً این کار اما اگر فقط م ساعات کار مدرسه توجه داشته باشید. 

  این فرصتی مهم برای اولویت دادن به سالمتی همه اعضای جامعه است. را انجام دهید. 

  از حمایت های پیوسته شما در حفظ ایمنی جامعه ممنونیم.

 

 با احترام،

 ]شخصی که از جانب مدرسه اجازه امضا دارد[ 
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