
ፍቑራት ወለድን ሓለውትን ተማሃሮን - 
ከም እትፈልጦ ጥዕና ካናዳ ኣብ 12-15 ዓመት ዕድሚኦም ነቲ COVID-19 Pfizer ዚብሃል ክትክን ክትጥቀመሉ ኣጽዲቑ እዩ። ከምዚ ኺበሃል 
ከሎ ደቂ 12 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዀኑ ተመሃሮ እንተ ደልዮም ኮቪድ-19 ዚበሃል ክትክን ኪረኽቡ ይኽእሉ ማለት እዩ። 

ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ናይ መጀመርታ ዓቐኖም ብኸመይ ከም ዚምዝግቡን ቈጸራ ኸም ዚምዝግቡን ዚገልጽ እዚ ዚስዕብ 
ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ፦ 

 

መን እዩ ብቑዕ ? 
• መንእሰያት ቅድሚ ምምዝጋቡ እንተ ወሓደ ወዲ 12 ዓመት ክዀኑ ኣለዎም። 
• መንእሰያት 12+ ኣብ ዞባ ዌሊንግተን-ዱፈሪን-ጉልፍ ዝነብሩ ወይ ኣብ ዞባ ዳብሊው. ዲ.  
• እቶም ገና ናይ መጀመርታ ቘጸራ መድሃኒት ዘይተዋህቦም ደቂ 12 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ኣባላት ስድራቤት እውን 

ቈጸራኦም ኣብዘን ክሊኒካታት  እዚኣተን ክምዝግቡ ይኽእሉ ኢዮም። 
• መንእሰያት 12+ በይኖም ናብቲ ክሊኒክ ኪኸዱን ኣብ መዓልቲ ቘጸራኦም ክትክን ኪቕበሉ ፍቓደኛታት ኪዀኑን ይኽእሉ እዮም። 

ወለዲ ፍቓደኛታት ዝዀኑ መንእሰያት ባዕሎም ፍቓደኛታት ኪዀንዎም እንተ ዘይክኢሎም ጥራይ እዮም ። 
• ነቲ OHIP (ካርድ ጥዕና) ናብ ቈጸራ ኣምጽኣዮ። ካርድ ጥዕና ዘይብሎም ውልቀ-ሰባት ገና ክትክዩ ይኽእሉ ኢዮም ካልእ 

ዓይነት መንነት (ማለት ፓስፖርት ፍቓድ መራሕ ማኪና ምስክር ወረቐት ልደት) ድማ ሒዞም ክመጹ ኣለዎም። 
ቅድሚ ምዝገባ ኢንተርነት 
• ተመሃሮ 12+ ሕጂ ኣብ ወብ ሳይት WDGPHቅድሚ ምምዝጋቦም ኪምዝገቡ ይኽእሉእዮም ። ናብ ታሕቲ ጠቕልል እሞ ኣብታ "ሕጂ 

መዝገብ" እትብል ጠውቕ።   
• ነታ "ምኽንያት ስርዓተ ምክልኻል ሕማም" እትብል ቃል ክትመርጽ ከለኻ ኣብታ "ተመሃሮ 12ን+ ኣባላት ስድራ ቤትን" እትብል ጠውቕ። 
• ቅድሚ ምምዝጋብካ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት "ኮድ መዝገብ" ዝሓዘ ኢ-መይል ክትቅበል ኢኻ 

ኣብ ሓንቲ ኻብተንክረኽባ ዝኽእላ ክሊኒካታት ቈጸራ ንኽግበረሎም ። 
• ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቅድሚ ምምዝጋቡ ንበይኑ ኺምዝገብ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ እተፈላለየ ኮድ መቝጸርያ ይቕበል። 
መዘኻኸሪታት ፦ 
• ገሊኦም ተመሃሮን ኣባላት ስድራ ቤትን ኣቐዲሞም ተመዝጊቦም ስለ ዝነበሩ ቈጸራ ንምምዳብ ኮድ መቝጸርያ ተቐቢሎም ኪዀኑ 

ይኽእሉ እዮም። እንቋዕ ሓጐሰኩም! በጃኻ ነዚ ቘጸራ እዚ ሓዞ ። እንደገና ኽትምዝገብ ኣየድልየካን እዩ። 
• ነቲ ኮድ መቝጸርያ እትልእኮ ኢ-መይል ክትርእዮ እንተ ደሊኻ ነቲ "ጐሓፍ/ስፓም" ዚብል ኢ-መይል ርኣዮ። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ናይ 

ስራሕ መዓልትታት ኮድ መቝጸርያ ብኢ-መይል እንተ ዘይተቐቢልካ ኣብ 1-844-780-0202 ናብ መዝገብ ክትክስን/ቈጸራ ሓገዝ መስመር 
ደውል። 

• ብኢንተርነት ኪምዝገቡ ዘይክእሉ ተመሃሮ ወይ ስድራ ቤታት ቈጸራ ኣብ ምዕዳግ ምእንቲ ኺሕግዙ ኣብ 1-844-780-0202 ናብ 
መዝገብ ክትጽውዑ ይኽእሉ እዮም። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣብ ዚመጽእ ዘሎ ክሊኒካታት፦ 
• ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነቶም ብዙሓት ተማሃሮን ስድራቤቶምን ክትክስን ክወሃቦም ብቑዓት ዝዀኑ ንምድጋፍ ተወሳኺ ክሊኒካታት 

ክኸፍተሎም ኢዩ ። 
• ብ1 ሰነ 2021 ድሕሪ ቐትሪ (12 00 ድ. ቐ.) ኣብቲ ወብ ሳይት   መቝጸርያ ሓደስቲ ክሊኒካታት ኪውሰኻ እየን ። ነቲ ኽትምዝግቦ 

እትኽእል ቦታታትን ግዜ ክሊኒክን ዚገልጽ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ ርአ። 
 

መዘኻኸሪታት ፦ 

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


 

• ቅድሚ 31 ግንቦት ፋዱስ (12 00 ድ. ቐ.)ኣቐዲምካ ብኢንተርነት ከም ዝመዝገብካ ኣረጋግጽ፣ በዚ ኸምዚ ድማ ቅድሚ ሰሉስብኢ-
መይል ኮድ መቝጸርያ ተቐበልካ።   

• ግዜኻ ብቕልጡፍ ስለ ዚመልእ ብእተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ  ቘጸራኻ መዝግብ።   
•   ካብቲ   ንዓኻ ዚጠቅም    ዝርዝር  ዝዀነ ይኹን  ቦታን  ግዜን    ምረጽ።     ክትረኽቦ  ዘይትኽእል እንተ ዄንካ እሞ ናብ ካልእ ቦታ 

ኽትከይድ ትኽእል እንተ  ዄንካ  በጃኻ ንድሕሪት ተመሊስካ ኻልእ ቦታ ምረጽ። 
• ነቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝመደብካዮ ቘጸራ ንምዕቃብ ከምኡውን ናብ ሓድሽ ክሊኒክ ወይ ግዜ ኸይትኣቱ ዚከኣለካ ግበር። 
• እቶም 1 ዓቐን ክትክን ክረኽቡ ዘይከኣሉ ብቑዓት ኣባላት ስድራቤት እውን ናብዘን ሓደስቲ ክሊኒካታት ክኣትዉ ይኽእሉ ኢዮም። 
• * ድሕሪ ሰኑይ 31 ግንቦት ፋዱስ ቅድሚ ምምዝጋቡ ዚምዝገብ ዝዀነ ይኹን ሰብ ኮድ መቝጸርያ ኺረክብ ቈጸራ ድማ ኪምዝግብ 

ይኽእል እዩ፣ ክሊኒካትን ግዜን ግና ውሱን ኪኸውን ይኽእል እዩ። 
 
ብቐሊሉ ኽትረኽቦ እትኽእል መሕደሪ ከምኡውን ቋንቋ ዚድግፍ እዩ 
• ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ክሊኒካታትና ብቐሊሉ ኽንረኽቦ መንበሪ ኽንሓድረሉ ከምኡውን ቋንቋ ኽንድግፍ 

የኽእለና። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ርኣዮ። 
• ተወሳኺ ደገፍ ወይ ፍሉይ ነገራት ዘድልዮም ተማሃሮን መንእሰያትን እውን ናብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ዳብሊው. ዲ. ዝዀነ ይኹን 

ተመሃራይ ዜድልዮ ነገራት ንምምላእ ብቐሊልን ተዓጻጻፍን መዋቕር ኪጥቀም ዚኽእል እንተ ዀይኑ (ማለት ንውሕ ዝበለ ግዜ ቘጸራ 
ህዱእ ቦታ ካልእ ፍሉይ ነገራት)  ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤት ትምህርቱ ኺሕብሮም ኣለዎ። 

• ርእሰ-መምህራን ነዞም ተማሃሮ እዚኣቶም ኣድራሻ ሓበሬታ ይእክቡሎም ነቶም ንተመሃሮኦም ቈጸራ ምእንቲ ኺገብሩሎም ብቐጥታ 
ምስ ስድራ ቤታት ዚራኸቡ ህዝባዊ ጥዕና ድማ ይህብዎም። 

ካልኣይ ዓቐን መድሃኒት 
• እቲ ኮቪድ-19 ፒፊዘር ዝበሃል ክትክን ክልተ ዓቐን መድሃኒት ዝሓትት ኢዩ። ብመሰረት እቲ ኣውራጃዊ መምርሒ እቶም ኣብ ሰነ ናይ 

መጀመርታ ዓቐን መድሃኒት ዚቕበሉ ደቂ 12-17 ዓመት ተመሃሮ ኣብ ነሓሰ ኻልኣይ ዓቐን መድሃኒት ኪቕበሉ መደብ ኪግበረሎም 
እዩ። 

• ተመሃሮ ኣብቲ ክሊኒክ ንመጀመርታ ግዜ ቘጸራ ኺገብሩ ኸለዉ ንኻልኣይ ቈጸራኦም ኪሕዙ እዮም። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

እዘን ዚስዕባ ክሊኒካታት ክትክስን ሰሉስ 1 ሰነ 2021 ፋዱስ ንመንእሰያት 12ን ንኣባላት ስድራ ቤቶምን ቈጸራ ኺግበረሎም እዩ። 

 
 

ቦታ ዕለተ ዕለት ግዜ 
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 

https://register.wdgpublichealth.ca/
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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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