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 دعم  لطفكالعيادات هذه  فيوتقدم   واقع في واترلو وكامبريدج.العديد من املفي  عيادات لقاح ،مؤسسة كيدزابيليتي منطقة واترلو للصحة العامة بالشراكة معتقدم 
 
 ا

 يراعي إضافي
 
االحتياجات الخاصة  من ذوي  كان أوية سلوك اتاضطرابفي حال حدوث أو ، ةعامبصفة ه  توتر   وأشديد من اإلبر، ه الخوففي حال ت خاصةال هاحتياجاتا

 االحتياجات الحسية.  من ذوي  األخرى، و / أو
 
تقليل الضوضاء وتقليل  مراعاة  مريحة للحواس مثلو  أكبر الخصوصية بشكلتوفر  للقاحاتأماكن وتتيح العيادات أيضا

 أطول لتلبية احتياجات عمالئنا بشكل أفضل.   لوقت  واعيد حجز املاألضواء الساطعة، باإلضافة إلى 

مثل عتمدين الرعاية الصحية امل يمقدمبعض لدى  من املمكن أن تتوفر نفس هذه الخدمة و محدودة.    ن الحس ياسعة هذه العيادات التي تقدم املراعاة الخاصة واألم

  حيث يمكنهم طبيب األسرة أو الصيدلي،
 
 . في عياداتهم ومكاتبهم الخصوصية  تعزز و في بيئة هادئة  توفير اللقاح أيضا

 
 
. ألبنائهم املحدد  وعد خالل نفس امل موعد لهم حجز حيث يمكنهم ١٩-كوفيد  باآلباء ومقدمي الرعاية وغيرهم من أفراد األسرة املؤهلين لتلقي لقاحات  نرحب أيضا

.  ن الحس ياالعيادات التي تقدم املراعاة الخاصة واألم في   له  موعد  حجزلاحتياجات طفلك أثناء اللقاح مع توضيح يرجى تعبئة نموذج اإلحالة التالي بالتفصيل قدر اإلمكان 

 قديم.  التيوم أيام من  ٣-١ من في خاللسوف تتلقى تأكيدا لتاريخ ووقت املوعد 

أو عبر البريد اإللكتروني على    1499-514-519 االتصال بالصحة العامة علىالنموذج أو تغيير موعدك، يمكنك  تعبئةإذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي في 

PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca 

 رابط نموذج اإلحالة:  

https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf

( فقط.١١-٥لألطفال ) Pfizer فايزر  لقاحأو  (١٢+)ين بالغلل  Pfizer فايزر  لقاحتقدم  ن الحس ي االعيادات التي تقدم املراعاة الخاصة واألم*يرجى مالحظة أن 
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  همأخر بسبب احتياجات مكانفي  ١٩-كوفيد  صعوبة في الحصول على لقاح ون يواجه ممن عاما  ١٧- ٥أي شخص يتراوح عمره بين راعاة الخاص بامل  لقاحبرنامج اليتضمن 

ضافي أثناء اإل دعم الو  حس يتوفر األمان اليمكن أن توفر لك ولطفلك تجربة   لقاح اتلتقديم عياد مؤسسة كيدزابيليتي الخاصة. تعاونت منطقة واترلو للصحة العامة مع

 .  لقاحال

ن الحس ي(؟ام)ال  ةالخاص عيادات اللقاح التي تقدم املراعاةمن يمكنه استخدام برنامج 

سنة وهم:   ١٧-٥بين  البرنامج متاح ملن تتراوح أعمارهم  

 الحسية أو السلوكيات الصعبة. ضطرابات اال  أمراض بسببالعامة  لقاحاألفراد الذين يجدون صعوبة في الحصول على اللقاح في عيادات ال •

من اإلبر.   املفرط الخوف  التوتر الزائد أو، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من املراعاة أثناء اللقاحالخصوصية أو أماكن تعزز األفراد الذين يحتاجون إلى  •

حيث يمكنهم حجز موعد لهم خالل نفس املوعد املحدد  ١٩-يد باآلباء ومقدمي الرعاية وغيرهم من أفراد األسرة املؤهلين لتلقي لقاحات كوف  نرحب أيضا  •

. ألبنائهم

عيادات اللقاح التي تقدم املراعاة الخاصة )المان الحس ي(؟  كيف يمكنك طلب موعد في

 . ةخاصال املراعاة يشمللطلب موعد  519-514-1499  أو االتصال على  phecovidimms@regionofwaterloo.ca على بريد إلكتروني ارسال  •

   اإلحالة.نموذج لتعبئة سيتم إرسال رابط  •

 التي يحتاجها.   طبيعة املراعاة الخاصةوما هي   بالتفصيل حول االحتياجات الخاصة لطفلك  أسئلة النموذج تضمنسي •

استنادا إلى املعلومات املقدمة وسوف تتلقى تأكيدا للموعد.  KidsAbility مؤسسة كيدزابيليتي بحجز املوعد في أحد مواقع  حجز املواعيد سيقوم فريق  •

الخاصة؟    ملراعاةعيادة امن  ما الذي يمكن توقعه  

مثل تقليل الضوضاء وتقليل األضواء   تعزز األمان الحس ي اتعيادل متعددة ضمن بيئة مالئمة لألطفال. ويشمل ذلك توفير خياراتالتي تسيتم تخصيص عدد من املواقع 

م زدحايقلل من اال مساحات خاصة حتى تتمكن من البقاء مع طفلك عندما يتلقى اللقاح. تسمح العيادة بوقت إضافي بين املواعيد مما   بها عيادات توفير الساطعة، و 

 لزم األمر. املشورة إذا  الحصول علىو األسئلة طرح و  قاحلكل فرد لتلقي ا وقت أكبر لب حسميو 

االسئله؟

  ياإللكترون  وقعامل. يمكنك أيضا العثور على مزيد من املعلومات على الصحية الخاص بك ، يرجى التحدث مع مقدم الرعاية١٩-كوفيد  أسئلة حول لقاحأي إذا كانت لديك  

 نطقة واترلو. مل




