
 

የኮቪድ-19 ክትባት 
ልዩ (ህዋሳዊ ስሜቶችን የማይረብሽ) 
የክትባት ክሊኒክ ፕሮግራም 

ከሰራተኞቻችን በቀጥታ ለመነጋገር ከፈለጋችሁ፡ በስልክ ቁጥር 519-514-1499 መደወል ትችላላችሁ።  
ሁሌ በየቀኑ፡ የ 24 ሰዓት ኣገልግሎት፡ ከ200 በላይ ቋንቋዎች ኣገልግሎት እንሰጣለን። 
መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር ያለባቸው (TTY)በስልክ ቁጥር 519-575-4608 ትችላላችሁ። 
 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

ልጆቻችሁ፡ የመርፌ ፍራቻ፣ ኣጠቃላይ ጭንቀት፣ የባህሪይ/የጸባይ መዛባት፡ ወይም ሌላ የስንክልና ልዩ ፍላጎቶች፣ወይም ህዋሳዊ የስሜት መረበሽ 
ካላቸው፡ የዋተርሉ ርጂን፡ ሕዝባዊ የጤና ኣገልግሎት ማዕከል፡ ከኪድስ ኣቢሊቲ በመተባበር፡ በዋተርሉ እና በኬምብሪጅ፡ ለልጆቻችችሁ 
የሚሆን ተጨማሪ ድጋፎችና ምቹ ቦታ ኣዘጋጅተናል። ይኽ ማዕከል፡ ህዋሳዊ የስሜት መረበሽ የሌለበት፡ ብዙ ድምጽና ደማቅ ብርሃን የሌለበት 
ትልቅ የግል የክትባት ቦታና፡ የደምበኞቻችን ፍላጎቶች የሚያሟላ ረዥም የቀጠሮ ሰዓት ያካትታል። 

ይኽ ልዩ የሆነ፡ ህዋሳዊ የስሜት መረበሽ የሌለበት ክሊኒክ፡ ማስተናገድ የሚችለው ኣቅም በጣም የተወሰነ ነው። ስለዚህ፡ ኣስተማምማኝ የሆኑ 
የጤና ጣብያዎች፡ እንደ ፋሚሊ ዶክቶሮችና መድሃኒት ቤቶች የመሳሰሉ፡ ጸጥታ የተሞላበት የግል ክፍል በመዘጋጀት (ለምሳሌ ጽሕፈት 
ቤታቸው)፡ ክትባት መስጠት ይችላሉ። 

ወላጆች፡ ኣሳዳጊዎችና ሌሎች ቤተሰቦች፡ የኮቪድ-19 ክትባት ለማግኘት ብቃት ያላቸው ከሆነ፡ ከልጆቻቸው ጋራ ተመሳሳይ ቀጠሮ በምያዝ፡ 
ክትባት ማግነኘት ይችላሉ።  

በዚህ ልዩ የሆነ፡ ህዋሳዊ ስሜቶች የማይረብሽ ክሊኒክ ቀጠሮ ለመያዝ ከፈለጋችሁ፡ ስለ ልጆቻችሁ ኣስፈላጊውን መረጃና፡ በክትባት ጊዜ 
የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ፡ በሚከተለው የማጣቀሻ ቅጽ ይሙሉ።  

ቅጹን ለሞምላት ይሁን፡ የቀጠሮ ቀን ለመቀየር፡ ተጨማሪ እርዳታ ካስፈለጋችሁ፡ በስልክ ቁጥር 519-514-1499 በመደወል፡ ወይም በኢሜል 

ኣድራሻችን  PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca  መገናኘት ትችላላችሁ። 

የማጣቀሻ ቅጹን ለማግኘት፡ እዚህ የኢንተርነት ኣድራሻችን መሄድ ትችላላችሁ። 
https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf 

ኣስተውል፥ ይኽ ልዩ የሆነ፡ ህዋሳዊ ስሜቶችን የማይረብሽ ክሊኒክ፡ ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ፡ ላዋቂዎች የሚሰጥ የፋይዘር  (12+) 

ክትባት ያገኛሉ፡ ዕድሜያቸው ክ5-11 ለሆኑ ልጆች ደግሞ፡ ለህጻናት የሚሰጥ የፋይዘር (5-11) ክትባት ብቻ ያገኛሉ። 

AMHARIC
Sensory-Safe 

Clinic Program
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የኮቪድ-19 ክትባት 
ልዩ (ህዋሳዊ ስሜቶችን የማይረብሽ) 
የክትባት ክሊኒክ ፕሮግራም 

ከሰራተኞቻችን በቀጥታ ለመነጋገር ከፈለጋችሁ፡ በስልክ ቁጥር 519-514-1499 መደወል ትችላላችሁ።   
ሁሌ በየቀኑ፡ የ 24 ሰዓት ኣገልግሎት፡ ከ200 በላይ ቋንቋዎች ኣገልግሎት እንሰጣለን። 

 መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር ያለባቸው (TTY)በስልክ ቁጥር 519-575-4608 ትችላላችሁ። 
 

 
regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

ይኽ ልዩ የክትባት ፕሮግራም፡ ዕድሜያቸው ከ5-17 ለሆኑና፡ በጤና ማነስ ምክንያት በሌላ የዘወትር የኮቪድ-19 የክትባት ክሊኒኮች መሄድ 
ለማይችሉ የተዘጋጀ ነው። የዋተርሉ ርጂን፡ ሕዝባዊ የጤና ኣገልግሎት፡ ከኪድስ ኣቢሊቲ (KidsAbility) በመተባበር፡ ልጆቻችችሁ ክትባቱን 
በሚያገኙበት ጊዜ፡ ህዋሳዊ የስሜቶች መረበሽ በሌለበት፡ ደማቅ ብርሃን በሌለብትና፡ ተጨማሪ ድጋፎች ያካተተ፡ ምቹ የክትባት ማዕከል፡ 
ኣዘጋጅታለች። 
 

ይኽ ህዋሳዊ ስሜቶች የማይረብሽ ልዩ የክትባት ፕሮግራም ለማን ነው?  
 

ይኽ ፕሮግራም፡ ዕድሜያቸው ክ5-17 የሆኑ የተዘጋጀ ሆኖ፡  

• በህዋሳዊ የስሜት መዛባት ወይም  የባህሪያት መቀያየር/መዛባት ምክንያት፡ በየዘወትር ሕዝባዊ የክትባት ማዕከሎች ለመሄድ የማይችሉ  

• በጭንቀትና በየመርፌ ፍራቻ ምክንያት፡ የግል ክፍልና ልዩ ጥንቃቄ ለሚያስፈልጋቸው ነው። 

• ወላጆች፡ ኣሳዳጊዎችና ሌሎች ቤተሰቦች፡ የኮቪድ-19 ክትባት ለማግኘት ብቃት ያላቸው ከሆነ፡ ከልጆቻቸው ጋራ ተመሳሳይ የቀጠሮ 
ቀን በመያዝ፡ ክትባት ማግነኘት ይችላሉ። 

 

በዚህ ልዩ ህዋሳዊ ስሜቶች የማይረብሽ የክትባት ማዕከል፡ እንዴት ቀተሮ ለመያዝ ትችላላችሁ? 

• በኢሜል ኣድራሻችን phecovidimms@regionofwaterloo.ca  በመጻፍ፡ ወይ በስልክ ቁጥር  519-514-1499 
በመደወል፡ ልዩ የክትባት ክሊኒክ እንድታገኙ መጠየቅ፡   

• ቀጥሎ፡ የኢንተርነት ኣድራሻችንና፡ ልዩ የማጣቀሻ ቅጽ ለሞምላት ይላክላቿል 

• የማጣቀሻ ቅጽ፡ ስለ ልጆቻችሁ ኣስፈላጊ መርጃዎችና፡ በክትባት ጊዜ የሚስፈልጋቸው ልዩ እንክብካቤዎችና የተለየ ቦታ እንድታሳውቁ 
የጠይቃል 

• በምትሰጡን መረጃዎች መሰረት በማድረግ፡ ቀጠሮ የሚይዙ ሰራተኞቻችን፡ በኣንድ ልዩ የኪድስ ኣቢሊቲ የክትባት ማዕከል፡ ቀጠሮ 
ይይዙላቿል። በሶስት ቀናት ውስጥም፡ የቀጠሮ ቀንና ሰዓት ታገኛላችሁ።  

 

በዚህ ልዩ የክትባት ክሊኒክ፡ ምን ትጠብቃላችሁ? 

ኣንዳንድ የክትባት ክሊኒኮች፡ ለልጆች ተስማሚ እንዲሆኑ ተደርገው ተዘጋጅተዋል። ይኼም፡ ህዋሳዊ ስሜቶች የማይረብሽ፡ ጸጥ ያለና ደማቅ 
ብርሃን የሌለብት ቦታ፣ በክትባት ጊዜ፡ ከልጆቻችሁ እንድትሆኑ የሚይስችሉ የግል ክፍሎች ያካትታል። ክሊኒኮቹ ሰፋ ያለ የቀጠሮ ሰዓት 
ስለሚሰጡ፡ የሕዝብ ብዛት የሌለበት ሆኖ፡ ለግል የክትባት ጊዜና፡ ለጥያቄዎችና ለኣስፈላጊ ምክር የሚሆን ጊዜ፡  ያመቻቸ ማለት ነው። 

 

ጥያቄዎች? 

ስለ የኮቪድ-19 ክትባት ጥያቄዎች ካሏችሁ፡ በቅድሚያ ፋሚሊ ዶክቶራችሁን ኣነጋግሩ። በዋተርሉ ርጂን የኢንተርነት ግጻችንም፡ ተጨማሪ 
መረጃ ለማግኘት ትችላላችሁ።  

 

mailto:phecovidimms@regionofwaterloo.ca

