
Mahal na mga magulang/tagapag-alaga at estudyante: 
Tulad ng maaaring alam mo, health Canada ay inaprubahan ang paggamit ng COVID-19 Pfizer bakuna sa mga 
kabataan 12-15 taong gulang. Ito ay nangangahulugan na ang mga mag-aaral 12 taong gulang o mas matanda na 
ngayon ay makakatanggap na ngayon ng coVID-19 bakuna kung pipiliin nila. 

WDG Public Health ay ibinigay ang sumusunod na impormasyon tungkol sa kung paano magrehistro at mag-
book ng appointment para sa kanilang unang dosis: 

Sino ang karapat-dapat? 
• Ang mga kabataan ay kailangang hindi kukulangin sa 12 taong gulang sa panahon ng pre-rehistrasyon. 
• Kabataan 12+ na nakatira sa Wellington-Dufferin-Guelph rehiyon, o dumalo sa isang paaralan sa WDG 

rehiyon (kabilang ang home school) o bumibisita sa WDG rehiyon nang mahigit 16 na linggo (i.e. 
international students). 

• Ang mga miyembro ng pamilya 12 taong gulang pa lamang na hindi pa nakatanggap ng kanilang unang 
dosis na bakuna ay maaari ding mag-appointment sa mga klinikang ito. 

• Ang mga kabataan 12+ ay magagawang dumalo sa klinika nang mag-isa at magbibigay ng sarili nilang 
informed na pahintulot na tumanggap ng bakuna sa araw ng kanilang appointment. Kailangan lamang ang 
pahintulot ng magulang kung hindi kayang tustusan ng mga kabataan ang kanilang sarili. 

• Dalhin ang iyong OHIP (health card) sa appointment. Ang mga indibidwal na walang health card ay 
may kakayahan pa ring mabakunahan at dapat magdala ng isa pang uri ng ID (i.e. passport, drivers 
license, birth certificate). 

Online pre-registration 
• Mag-aaral 12+ maaari pre-magrehistro   ngayon sa  WDGPH website. Mag-scroll papunta sa ibaba at i-klik ang 

"Magrehistro  Ngayon". 
• Kapag pinili ang "Dahilan ng Pagpapabakuna" i-klik ang "Mga Estudyante 12+ at mga miyembro ng pamilya". 
• Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pre-registering, ikaw ay makakatanggap ng email na may isang "booking 

code" na magpapahintulot samga ito sa libro ng isang appointment sa anumang ng bakuna klinika magagamit. 
• Kailangan ang hiwalay na pre-registration para sa bawat tao at bawat tao ay tatanggap ng hiwalay na code ng 

booking. 
Mga Tala: 
• Maaaring nakarehistro na ang ilang estudyante/kapamilya at nakatanggap ng booking code para mag-

iskedyul ng appointment. Binabati kita! Mangyaring panatilihin ang appointment na ito. Hindi na 
kailangang magrehistro ulit. 

• Siguraduhin na suriin ang iyong "Junk/Spam" email para sa booking code email. Kung hindi ka pa 
nakatanggap ng booking code sa pamamagitan ng email sa loob ng tatlong araw ng negosyo, tawagan ang 
Vaccine Registration/Appointment Help Line sa 1-844-780-0202. 

• Ang mga mag-aaral o pamilya na hindi nakatawag online ay maaaring tumawag sa Vaccine 
Registration/Appointment Help Line sa 1-844-780-0202 para sa tulong sa pag-book ng appointment. 

Paparating na mga klinika: 
• WDG Public Health ay pagbubukas ng karagdagang bakuna upang suportahan ang malaking bilang ng mga 

mag-aaral at kanilang mga pamilya karapat-dapat na tumanggap ng  bakuna. 
• Sa Tues. Hunyo 1, 2021 sa tanghali  (12:00pm),magkakaroon ng mga bagong  klinika na idinagdag sa 

booking website. Mangyaring tingnan ang tsart na nagsasaad ng mga lokasyon at klinika na magagamit mo 
para sa iyo sa libro.  
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Mga Tala: 
• Siguraduhin na ikaw ay may pre-nakarehistro online bago Mon. Mayo 31 sa  tanghali (12:00pm), 

upang ikaw aymakatanggap ng isang booking code sa pamamagitan ng email bago  Martes.* 
• Siguraduhin na libro ang iyong appointment sa lalong madaling panahon  dahil ang oras slots ay punan up  

mabilis. 
• Pumili ng anumang  lokasyon  at  oras  mula  sa  listahan    na gumagana para  sa  iyo. Kung  may    

limitadong kakayahan at maaari  kang    pumunta sa ibang lokasyon, mangyaring pumunta 'Bumalik' at 
pumili ng ibang  lokasyon. 

• Gawin ang iyong pinakamahusay na upang panatilihin ang unang appointment mo libro at maiwasan ang 
pagkansela / rebooking sa isang bagong klinika o oras. 

• Ang karapat-dapat na mga kapamilya na hindi nakakuha ng dosis 1 bakuna sa 1 bakuna ay nakapag-book din 
sa mga bagong klinikang ito. 

• *Sinumang pre-registers pagkatapos ng Mon. Mayo 31 sa tanghali, ay pa rin makakuha ng isang booking 
code at magagawang libro ng appointment, gayunman, klinika at oras slots ay maaaring limitado. 

 
Accessibility, tirahan at mga suporta sa wika 
• WDG Public Health ay nag-aalok ng accessibility, tirahan at wika ay sumusuporta sa aming mga 

klinika sa pagbabakuna. Mangyaring repasuhin ang website na ito para sa karagdagang  
impormasyon. 

• Ang mga mag-aaral at mga kabataan na nangangailangan ng karagdagang suporta o espesyal na 
pangangailangan ay maaari ding tumukoy sa prinsipal ng paaralan na dumalo sa WDG Public Health office 
para sa isang bakuna. Sinumang estudyanteng maaaring makinabang mula sa mas madaling ma-access at 
nababaluktot na istruktura upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan (ibig sabihin, mas 
mahabang oras ng appointment, tahimik na espasyo, anumang iba pang natatanging pangangailangan), ay 
dapat ipaalam sa kanilang paaralan ang prinsipal. 

• Ang mga prinsipal ay kokolektahin ang contact information para sa mga estudyanteng ito at ibibigay 
ito sa Public Health na direktang makikipag-ugnayan sa mga pamilya para sa kanilang estudyante. 

Ikalawang dosis 
• Ang COVID-19 Pfizer bakuna ay nangangailangan ng dalawang dosis. Tulad ng direksyon ng probinsya, 

ang mga mag-aaral na 12-17 taong gulang na tumanggap ng kanilang unang dosis noong Hunyo, ay naka-
iskedyul na tumanggap ng kanilang ikalawang dosis noong Agosto. 

• Mag-aaral ay booked para sa kanilang ikalawang dosis appointment habang sila ay dumadalo sa 
kanilang unang dosis appointment sa  klinika. 
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Ang sumusunod na bakuna ay bubuksan para sa booking appointment para sa mga 
kabataan 12+ at ang kanilang mga kapamilya sa Martes Hunyo 1, 2021 sa tanghali. 

 
 

Lokasyon Mga Petsa Mga 
Panahon 

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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