
 اآلباء األعزاء / أولیاء األمور والطالب:
 وھذا. عاما 15و 12 بین أعمارھم تتراوح الذین الشباب في COVID-19 Pfizer لقاح استخدام على الكندیة الصحة وزارة وافقت تعلمون، كما
 .ذلك اختاروا إذا COVID-19 لقاح على الحصول على اآلن قادرون أكثر أو عاما 12 العمر من یبلغون الذین الطالب أن یعني

 :األولى لجرعتھم موعد وحجز تسجیل كیفیة حول التالیة المعلومات العامة الصحة WDG قدمت

 من ھو المؤھل؟
 .المسبق التسجیل عند األقل على سنة 12 الشباب عمر یكون أن یجب •
 المدرسة ذلك في بما( WDG منطقة يف بمدرسة یلتحقون أو غیلف،-دوفرین-ولینغتون منطقة في یعیشون الذین+ 12 الشباب •

 ).الدولیین الطالب أي( أسبوعا 16 من ألكثر WDG منطقة یزورون أو) المنزلیة
  ھذه في مواعید حجز الجرعة للقاح األول موعدھم بعد یتلقوا لم والذین أكثر أو عاما 12 العمر من یبلغون الذین األسرة ألفراد یمكن •

 .العیادات
 یشترط وال. موعدھم یوم في اللقاح لتلقي الخاصة المستنیرة موافقتھم وتقدیم بمفردھم العیادة إلى الذھاب من+ 12 الشباب سیتمكن •

 .بأنفسھم المستنیرة الموافقة تقدیم على قادرین غیر الشباب كان إذا إال الوالدین موافقة على الحصول
 یجلبوا أن وینبغي التطعیم على قادرین صحیة بطاقة یحملون ال الذین األفراد یزال وال. الموعد إلى الصحیة OHIP بطاقة أحضر •

 ).المیالد وشھادة القیادة، ورخصة السفر، جواز أي( البطاقة أشكال من آخر شكال

 التسجیل المسبق عبر اإلنترنت
 ".اآلن  تسجیل" على وانقر األسفل إلى انتقل .WDGPH موقع على  اآلن مسبقا التسجیل+ 12 للطالب یمكن •
 ".األسرة وأفراد+ 12 الطالب" فوق انقر" التحصین سبب" اختیار عند •
 حسیسم الذي" الحجز رمز" مع إلكتروني برید رسالة تتلقى سوف المسبق، التسجیل بعد یومین غضون في •

 .المتاحةاللقاح عیادات من واحدة أي في موعد لحجز لھم
 .منفصل حجز رمز على شخص كل وسیحصل شخص لكل منفصل مسبق تسجیل یجب •

 تالحظ:
 حاجة ال الموعد بھذا احتفظ رجاء! مبروك. موعد لتحدید حجز رمز على وحصلوا مسبقا سجلوا قد العائلة أفراد /الطالب بعض یكون قد •

 .أخرى مرة للتسجیل
 رمز تتلق لم إذا. الحجز رمز اإللكتروني للبرید" المزعج البرید/  فیھ المرغوب غیر" بك الخاص اإللكتروني البرید من التحقق من تأكد •

 .0202-780-844-1 الرقم على اللقاح موعد/تسجیل في المساعدة بخط اتصل عمل، أیام ثالثة غضون في اإللكتروني البرید عبر حجز
-844-1 الرقم على اللقاح موعد/تسجیل في المساعدة بخط االتصال اإلنترنت عبر الحجز على القادرة غیر العائالت أو للطالب یمكن •

 .موعد حجز في للمساعدة 780-0202

 العیادات القادمة:
 .اللقاح  لتلقي المؤھلین وأسرھم الطالب من الكبیر العدد لدعم للقاحات إضافیة عیادات العالمیة الصحة منظمة وستفتح •
 أدناه البیاني الرسم على االطالع یرجى. الحجز موقع إلى جدیدة عیادات إضافة سیتم ،)ظھرا 12:00(  ظھرا 2021 یونیو 1 الثالثاء یوم في •

 .فیھا  للحجز لك متاحة ستكون التي العیادة وأوقات المواقع یحدد الذي
 تالحظ:

 الحجز رمز تلقیت قد تكون بحیث ،)ظھرا 12:00( ظھرا مایو 31 االثنین یوم قبل اإلنترنت عبر مسبقا بالتسجیل قمت Uأنك من تأكد •
 .*الثالثاء یوم  قبل اإللكتروني البرید عبر

 .بسرعة  تمتلئ فسو الوقت فترات ألن ممكن وقت أقرب في موعدك حجز من تأكد •
 الذھاب یرجى آخر، موقع إلى الذھاب  ویمكنك  محدود    توافر    ھناك  كان إذا   .تناسبك   التي القائمة    من      ووقت  مكان  أي اختر •

 .آخر موقع واختیار" العودة" إلى
 .جدید وقت أو جدیدة عیادة في الحجز إعادة/  إلغاء وتجنب بحجزه تقوم موعد أول على للحفاظ جھدكم قصارى بذل •
 العیادات ھذه في حجز على أیضا قادرون اآلن حتى 1 الجرعة لقاح موعد على الحصول من یتمكنوا لم الذین المؤھلین األسرة أفراد •

 .الجدیدة
 حجز على قادرا ویكون الحجز رمز على یحصل سیظل ، الظھر عند مایو 31 االثنین یوم بعد المسبق بالتسجیل یقوم شخص أي*  •

 .محدودة الزمنیة واألماكن العیادات تكون قد ، ذلك ومع ، موعد
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 إمكانیة الوصول واإلقامة ودعم اللغة
  الموقع ھذا مراجعة یرجى. لدینا التطعیم عیادات في اللغة ودعم واإلقامة الوصول إمكانیة WDG Public Health توفر •

 .المعلومات  من لمزید
 الصحة بمكتب لاللتحاق مدرسة مدیر قبل من خاصة احتیاجات أو إضافي دعم إلى یحتاجون الذین والشباب الطالب إحالة أیضا ویمكن •

 ومرونة سھولة أكثر ھیكل من االستفادة یمكنھ طالب أي على یجب. للقاح موعد على للحصول WDG لمدرسة التابع العامة
 .مدرستھ مدیر  إخطار ،)أخرى فریدة احتیاجات وأي ھادئة، ومساحات للموعد، أطول زمنیة مدة أي( احتیاجاتھم لتلبیة

 مباشرة بالعائالت سیتصلون الذین العامة بالصحة وتزویدھم الطالب لھؤالء االتصال معلومات بجمع المدارس مدیرو سیقوم •
 .لطالبھم موعد لترتیب

 الجرعات الثانیة
 12 بین أعمارھم تتراوح الذین الطالب یتلقى أن المقرر من المقاطعة، لتوجیھات ووفقا. جرعتین COVID-19 Pfizer لقاح یتطلب •

 .أغسطس/آب في الثانیة الجرعة یونیھ/حزیران في األولى الجرعة یتلقون والذین عاما 17و
   .العیادة في األولى الجرعة موعد حضورھم أثناء الثانیة الجرعة لمواعید الطالب حجز سیتم •

 

 1عاما فأكثر وأفراد أسرھم یوم الثالثاء  12ستكون عیادات اللقاح التالیة مفتوحة لحجز المواعید للشباب الذین تتراوح فترة شبابھم 
 ظھرا. 2021یونیو 

 
 تایمز بلح مكان

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 

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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