
ውድ ወላጆች/ሞግዚቶች እና ተማሪዎች - 
እንደምታውቁት ጤና ካናዳ ከ12-15 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ ወጣቶች ላይ COVID-19 የፒፊዘር ክትባት መጠቀምን 
አጽድቋል። ይህም ማለት 12 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው ተማሪዎች አሁን ከፈለጉ COVID-19 ክትባት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው. 

የWDG ህዝባዊ ጤና ለመጀመሪያ ጊዜ መድኃኒታቸውን እንዴት መመዝገብና ቀጠሮ መያዝ እንደሚቻል የሚከተሉትን መረጃዎች አቅርቧል 
- 

ብቃቱን የሚያሟሉት እነማን ናቸው? 
• ወጣቶች በቅድመ ምዝገባ ጊዜ ቢያንስ የ12 ዓመት እድሜ ያላቸው መሆን አለባቸው። 
• ወጣቶች 12+ በዌሊንግተን-ዱፈሪን-ጉልፍ ክልል ውስጥ የሚኖሩ, ወይም በWDG ክልል ትምህርት ቤት (የቤት ውስጥ 

ትምህርትን ጨምሮ) የሚማሩ ወይም ከ 16 ሳምንታት በላይ (ማለትም ዓለም አቀፍ ተማሪዎች) ወደ WDG ክልል የሚጎበኙ. 
• ለመጀመሪያ ጊዜ ክትባት ያልተሰጣቸው ዕድሜያቸው 12 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የቤተሰብ አባላትም በእነዚህ ክሊኒኮች ውስጥ 

ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። 
• ወጣቶች 12+ በክሊኒኩ ውስጥ ብቻቸውን ተገኝተው በተሾሙበት ቀን ክትባት ለመውሰድ የራሳቸውን እውቀት ያላቸው ፈቃድ 

ማቅረብ የሚችሉ ይሆናል። የወላጆች ፈቃድ የሚያስፈልገው ወጣቶች ራሳቸው በእውቀት ላይ የተመሠረተ ፈቃድ መስጠት ካልቻሉ 
ብቻ ነው ። 

• የእርስዎን OHIP (የጤና ካርድ) ወደ ቀጠሮው አምጡ. የጤና ካርድ የሌላቸው ግለሰቦች አሁንም ክትባት ማግኘት የሚችሉ 
ሲሆን ሌላ ዓይነት መታወቂያ (ማለትም ፓስፖርት፣ መንጃ ፈቃድ፣ የልደት ምስክር ወረቀት) ማምጣት ይኖርባቸዋል። 

በኢንተርኔት የቅድመ-ምዝገባ 
• ተማሪዎች 12+ በWDGPH ድረ ገጽ ላይ በቅድመ-መመዝገብ ይችላሉ. ወደ ታች ጠቅ ያድርጉ እና "Register Now" የሚለውን ይጫኑ.   
• "Reason for Immunization" የሚለውን ሲመርጡ "ተማሪዎች 12+ እና የቤተሰብ አባላት" የሚለውን ይጫኑ። 
• ከቅድመ-ምዝገባ በኋላ በጥቂት ቀናት ውስጥ የሚፈቅደውን "የመዝገቢያ ኮድ" የያዘ ኢሜይል ይደርሰዎታል 

በየትኛውም የክትባት ክሊኒኮች ውስጥ ቀጠሮ ለመያዝ. 
• ለእያንዳንዱ ሰው የተለየ ቅድመ-ምዝገባ ያስፈልጋል እና እያንዳንዱ ሰው የተለየ የመዝገቢያ ኮድ ይቀበላል. 
ማስታወሻዎች 
• አንዳንድ ተማሪዎች/የቤተሰብ አባላት አስቀድመው ተመዝግበው ቀጠሮ ለመያዝ የሚያስችል የመዝገቢያ ኮድ ተቀብለው ሊሆን 

ይችላል። እንኳን ደስ ይበላችሁ! እባክዎ ይህን ቀጠሮ ይጠብቁ። ዳግመኛ መመዝገብ አያስፈልግም ። 
• የመመዝገያ ኮድ ኢሜይል ለማግኘት የ "Junk/Spam" ኢሜይልዎን ያረጋግጡ። በሶስት የስራ ቀናት ውስጥ የመዝገቢያ ኮድ በኢሜል 

ካልደረሳችሁ በ1-844-780-0202 የክትባት ምዝገባ/ቀጠሮ እርዳታ መስመር ይደውሉ። 
• ኢንተርኔት ላይ መመዝገብ የማይችሉ ተማሪዎች ወይም ቤተሰቦች የክትባት ምዝገባ/የቀጠሮ እርዳታ መስመርን በ1-844-780-0202 

በመደወል ቀጠሮ ለመያዝ እገዛ ማድረግ ይችላሉ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

መጪ ክሊኒኮች 
• ደብልዩ ዲ ጂ የሕዝብ ጤና ክትባት ለማግኘት ብቃት ያላቸውን በርካታ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ተጨማሪ ክትባት 
ክሊኒኮችን ይከፍታል  ። 

• በ Tues ላይ ሰኔ 1 ቀን 2021 ዓ.ም  ከቀትር በኋላ (12 00 00)ላይ የመዝበሪያ ድረ-ገጽ ላይ አዳዲስ ክሊኒኮችይጨመራሉ.   እባክዎን 
ከዚህ በታች ያለውን ሠንጠረዥ መመልከት የምትችዩበትን ቦታና የክሊኒኮች ጊዜ የሚገልጽ ነው። 

ማስታወሻዎች 
• May 31 በቀትር (12 00 pm)ላይ አስቀድሞ በኢንተርኔት ተመዝግበህ እንዳለህ እርግጠኛ ሁን። ስለዚህ ከማክሰኞበፊት በemail 

https://register.wdgpublichealth.ca/
https://register.wdgpublichealth.ca/
https://register.wdgpublichealth.ca/


 

የመመዝገቢያ ኮድ ደርሶብዎታል።*     
• የጊዜ ሰሌዳ በፍጥነት ስለሚሞላ ቀጠሮህን በተቻለ ፍጥነት መመዝገብህን አረጋግጥ።   
•    ለእርስዎ ከሚጠቅም ዝርዝር   ውስጥ ማንኛውንም  ቦታ  እና  የጊዜ  ስሪት ይምረጡ.      የተወሰነ  ተገኝነት   ካለ  እና ወደ ሌላ ቦታ 
መሄድ ከቻልክ እባክዎ 'Back' ይሂዱ እና ሌላ ቦታ ይምረጡ.     

• የምትመዘግበውን የመጀመሪያ ቀጠሮ ለመጠበቅና ወደ አዲስ ክሊኒክ ወይም ጊዜ ከመዘግበሪያ/ሪኪንግ ለመራቅ የተቻለህን ሁሉ አድርግ። 
• የመድኃኒት 1 ክትባት ቀጠሮ ማግኘት ያቃታቸውን ሆኖም ወደ ነዚህ አዳዲስ ክሊኒኮች መግባት የሚችሉ ብቃት ያላቸው የቤተሰብ 
አባላትም መመዝገብ ችለዋል። 

• *ከሞን በኋላ አስቀድሞ የሚመዘገብ ማንኛውም ሰው. ግንቦት 31 ቀትር ላይ አሁንም የመዝገቢያ ኮድ ያገኛል እና ቀጠሮ መያዝ 
ይችላል, ይሁን እንጂ, ክሊኒኮች እና የጊዜ ስሌቶች ውስን ሊሆን ይችላል. 

 
 

አግባብነት, ማረፊያ እና ቋንቋ ድጋፍ 
• WDG ህዝባዊ ጤና በክትባት ክሊኒኮቻችን ውስጥ ማግኘት, ማረፊያ እና የቋንቋ ድጋፍ ይሰጣል. ለበለጠ 

መረጃ እባክዎ ይህን ድረ-ገፅ ይመልከቱ።  
• በተጨማሪም ተጨማሪ ድጋፍ ወይም ልዩ ፍላጎት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎችና ወጣቶች ለክትባት ቀጠሮ 

ለማግኘት በWDG የሕዝብ ጤና ቢሮ ውስጥ እንዲገኙ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ሊያመለክት ይችላል ። 
ፍላጎታቸውን ለማሟላት (ለምሳሌ ረዘም ያለ የቀጠሮ ጊዜ፣ ጸጥታ የሰፈነበት ቦታ፣ ሌሎች ልዩ ፍላጎቶች) ይበልጥ 
በቀላሉ ሊደረስበት የሚችልና እንደ ሁኔታው የሚለዋወጥ መዋቅር ተጠቃሚ መሆን የሚችል ማንኛውም ተማሪ 
ለትምህርት ቤቱ  ርዕሰ መምህሩ ማሳወቅ ይኖርበታል። 

• ርዕሰ መምህራን ለእነዚህ ተማሪዎች አድራሻ መረጃ ይሰበስባሉ፤ እንዲሁም ለተማሪዎቻቸው ቀጠሮ 
ለማመቻቸት ከቤተሰቦቻቸው ጋር በቀጥታ የሚገናኙትን የሕዝብ ጤና አገልግሎት ይሰጣሉ። 

ሁለተኛ መጠን 
• የ COVID-19 የፒፊዘር ክትባት ሁለት መጠን ያስፈልገዋል. በአውራጃ መመሪያ መሠረት በሰኔ ወር የመጀመሪያውን መድኃኒት 

የሚቀበሉ ከ12 እስከ 17 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች በነሐሴ ወር ሁለተኛውን መድኃኒት ለመውሰድ 
ዝግጅት ይደረጋል። 

• ተማሪዎች በክሊኒኩ የመጀመሪያ የመድኃኒት ቀጠሮ ላይ እየተገኙ ለሁለተኛ ጊዜ የመድኃኒት ቀጠሮ ይመደብላቸው።  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የሚከተሉት የክትባት ክሊኒኮች ለወጣቶች 12+ እና ለቤተሰባቸው አባላት ማክሰኞ ሰኔ 1 ቀን 2021 ዓ.ም. ቀትር ላይ ቀጠሮ መያዝ 
ይከፈታሉ። 

 
 

ቦታ ቀን ጊዜ 
University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Mon. June 14 12-7pm 

Linamar Clinic/Skyjack 
201 Woodlawn Rd., Guelph Tues. June 15 10am-6pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Thurs. June 17 12-7pm 

Mount Forest & District Sports Complex 
850 Princess St., Mount Forest Thurs. June 17 12-7pm 

https://www.wdgpublichealth.ca/your-health/covid-19-information-public/covid-19-vaccine-information/accessibility-accommodation-and


 

 

Shelburne Centre Dufferin District High School 
150 Fourth Ave, Shelburne Thurs. June 17 12-7pm 

Palmerston and District Community Centre 
500 Cavan Street, Palmerston Fri. June 18 12-7pm 

Erin Community Centre & Arena 
14 Boland Drive, Erin Fri. June 18 12-7pm 

Centre Wellington Community Sportsplex 
550 Belsyde Ave E., Fergus Sat. June 19 9am-4pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Mon. June 21 12-7pm 

Linamar Clinic/Skyjack 
201 Woodlawn Rd., Guelph Wed. June 23 10am-6pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Thurs. June 24 12-7pm 

West End Community Centre 
21 Imperial Rd. S., Guelph Fri. June 25 5-7pm 

Alder Recreation Centre 
275 Alder Street, Orangeville Sat. June 26 9am-4pm 
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