
Kính gửi phụ huynh/người giám hộ và học sinh: 
Như quý vị có thể biết, Bộ Y tế Canada đã phê duyệt việc sử dụng vắc-xin COVID-19 Pfizer ở thanh thiếu niên 
từ 12-15 tuổi. Điều này có nghĩa là học sinh từ 12 tuổi trở lên hiện có thể chủng ngừa COVID-19 nếu họ chọn. 

WDG Public Health đã cung cấp các thông tin sau đây về cách đăng ký và đặt lịch hẹn cho liều đầu tiên của họ: 

Ai đủ điều kiện? 
• Thanh thiếu niên phải ít nhất 12 tuổi tại thời điểm đăng ký trước. 
• Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sống ở vùng Wellington-Dufferin-Guelph hoặc theo học tại một 

trường học ở khu vực WDG (bao gồm cả trường học tại nhà) hoặc đến thăm khu vực WDG trong 
hơn 16 tuần (tức là sinh viên quốc tế). 

• Các thành viên gia đình từ 12 tuổi trở lên chưa được chỉ định tiêm vắc-xin liều đầu tiên cũng có thể đặt 
lịch hẹn tại các phòng khám  này. 

• Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sẽ có thể tự mình đến phòng khám và cung cấp sự đồng ý thông báo 
của riêng họ để nhận vắc-xin vào ngày hẹn. Sự đồng ý của cha mẹ chỉ được yêu cầu nếu thanh thiếu 
niên không thể tự cung cấp sự đồng ý có thông tin. 

• Mang OHIP (thẻ y tế) của bạn đến cuộc hẹn. Những người không có thẻ y tế vẫn có thể được tiêm 
phòng và nên mang theo một hình thức GIẤY TỜ TÙY THÂN khác (ví dụ: hộ chiếu, bằng lái xe, 
giấy khai sinh). 

Đăng ký trước trực tuyến 
• Học sinh 12+ có thể đăng ký trước ngay  trên trang  web của WDGPH. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào 

"Đăng ký  ngay". 
• Khi chọn "Lý do tiêm chủng", nhấp vào "Học sinh từ 12 tuổi trở lên và các thành viên trong gia đình". 
• Trong vòng vài ngày sau khi đăng ký trước, bạn sẽ nhận được email có "mã đặt phòng" cho phép 

họ đặt lịch hẹn tại bất kỳ phòng khám vắc-xin nào cósẵn. 
• Mỗi người cần đăng ký trước riêng và mỗi người sẽ nhận được một mã đặt phòng riêng. 

Ghi chú: 
• Một số học sinh/thành viên gia đình có thể đã đăng ký trước và nhận được mã đặt chỗ để lên lịch hẹn. 

Chúc mừng! Vui lòng giữ cuộc hẹn này. Không cần phải đăng ký lại. 
• Hãy chắc chắn kiểm tra email "Thư rác / Thư rác" của bạn để biết email mã đặt phòng. Nếu quý vị chưa 

nhận được mã đặt phòng qua email trong vòng ba ngày làm việc, hãy gọi đường dây trợ giúp đăng ký/cuộc 
hẹn vắc-xin theo số 1-844-780-0202. 

• Học sinh hoặc gia đình không thể đặt phòng trực tuyến có thể gọi đường dây trợ giúp đăng ký / cuộc hẹn 
vắc-xin theo số 1-844-780-0202 để được hỗ trợ đặt lịch hẹn. 

Phòng khám sắp tới: 
• WDG Public Health sẽ mở thêm các phòng khám vắc-xin để hỗ trợ số lượng lớn học sinh và gia đình của 

họ đủ điều kiện nhận vắc-xin.   
• Vào thứ Ba ngày 1 tháng 6 năm 2021 vào buổi trưa (12:00 chiều),sẽ có các phòng khám mới được thêm vào 

trang web đặt phòng. Vui lòng xem biểu đồ dưới đây phác thảo các địa điểm và thời gian phòng khám sẽ có 
sẵn để bạn đặt  phòng. 
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Ghi chú: 
• Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký trực tuyến trước Thứ Hai ngày 31 tháng  5 vào buổi trưa (12:00 

tối),để bạnsẽ nhận được mã đặt phòng qua email trước thứ  Ba.* 
• Hãy chắc chắn đặt lịch hẹn của bạn càng sớm càng tốt  vì các khe thời gian sẽ lấp đầy nhanh chóng. 
• Chọn bất kỳ  vị  trí  và khe  thời  gian  nào từ  danh  sách phù hợp với  bạn. Nếu có  hạn  chế  về tình  

trạng sẵn  có  và bạn  có thể đến một địa điểm khác, vui lòng đi 'Quay lại' và chọn một vị trí khác. 
• Cố gắng hết sức để giữ cuộc hẹn đầu tiên bạn đặt và tránh hủy / đặt lại phòng khám hoặc thời gian mới. 
• Các thành viên gia đình đủ điều kiện chưa thể được chỉ định tiêm vắc-xin liều 1 nhưng cũng có thể đặt 

phòng khám mới này. 
• * Bất cứ ai đăng ký trước sau thứ Hai ngày 31 tháng 5 vào buổi trưa, vẫn sẽ nhận được mã đặt phòng 

và có thể đặt lịch hẹn, tuy nhiên, các phòng khám và khe thời gian có thể bị hạn chế. 
 

Hỗ trợ khả năng tiếp cận, chỗ ở và ngôn ngữ 
• WDG Public Health cung cấp hỗ trợ về khả năng tiếp cận, chỗ ở và ngôn ngữ tại các phòng 

khám tiêm chủng của chúng tôi. Vui lòng xem lại trang web này để biết thêm  thông tin. 
• Học sinh và thanh thiếu niên cần hỗ trợ bổ sung hoặc nhu cầu đặc biệt cũng có thể được hiệu trưởng 

nhà trường giới thiệu đến văn phòng Y tế Công cộng WDG để được chỉ định tiêm vắc-xin. Bất kỳ học 
sinh nào có thể hưởng lợi từ cấu trúc linh hoạt và dễ tiếp cận hơn để đáp ứng nhu cầu của họ (tức là 
thời gian hẹn lâu hơn, không gian yên tĩnh, bất kỳ nhu cầu độc đáo nào khác), nên thông báo cho hiệu 
trưởng nhà trường của họ. 

• Hiệu trưởng sẽ thu thập thông tin liên lạc cho những học sinh này và cung cấp cho Bộ Y tế Công 
cộng, những người sẽ liên hệ trực tiếp với các gia đình để sắp xếp một cuộc hẹn cho học sinh của 
họ. 

Liều thứ hai 
• Vắc-xin COVID-19 Pfizer cần hai liều. Theo chỉ đạo của tỉnh, học sinh 12-17 tuổi được tiêm liều đầu 

tiên vào tháng 6, sẽ được lên kế hoạch dùng liều thứ hai vào tháng 8. 
• Sinh viên sẽ được đặt lịch hẹn liều thứ hai trong khi họ đang tham dự cuộc hẹn liều đầu tiên tại 

phòng  khám. 
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Các phòng khám vắc-xin sau đây sẽ mở cửa cho các cuộc hẹn đặt phòng cho thanh thiếu 
niên từ 12 tuổi trở lên và các thành viên gia đình của họ vào Thứ Ba ngày 1 tháng 6 năm 
2021 vào buổi trưa. 

 

vị trí 
 

Ngày lần 
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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