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 همکاری نيازهای حسی ، ناحيه واترلو يااضطراب عمومی، رفتارو يا نيازهای ويژه ايی دارد، و/ يا ا سوزن هراسی شديد، چنانچه کودک شم
 . اين شامل واترلو و کمبريج ارايه دهد واقع در لينيک واکسيناسيوندر کويژه ايی را هايی  مکانف و عميتواند حمايت های مضاکيدز ابيليتی 

برای تر  چنين وقت های طوالنی، هم با سروصدا و نور کمتردوستانه محيطی  وفضاهای خصوصی بزرگترانجام واکسيناسيون در کلينيکی با 
.نيازمراجعين ده شدنبرآوربهتر ب  

کادر درمانی مورد اعتماد، يک  که امکان دارد.است محدودی ميباشند، احساس رای امنيت يی که داو کلينيک هاما ويژه  کان هایمرظرفيت د 
، مثل دفتر کار خودشان، هم واکسيناسيون را انجام دهند. در يک محيط آرام و خصوصی داروسازيک دکتر فاميلی، از قبيل   

هم استقبال ميباشند ١٩ -کسن کويد دريافت وا شرايطواجد کهالدين، سرپرستان و ديگر اعضای فاميل و برای هم زمانبه طوروقت گرفتن زا
  ميشود.

زير را با جزييات هر چه ارجاع فرم ، که دارای امنيت احساسی ميباشند از يکی از مکان های ويژه و کلينيک  مالقات برای درخواست وقت
را تان تاييديه وقت مالقات فرستادن درخواستتانبعد از  روز ١-٣بينکامل نماييد. ،يناسيون واکسهنگام ، تانبيشتر در مورد نيازمندی های کودکا

 دريافت خواهيد کرد. 

 ۵١٩ ۵١۴ ١۴٩٩با اين شماره  اگر نياز به حمايت بيشتر برای کامل کردن فرم و يا تغيير زمان وقت مالقاتتان داريد، ميتوانيد با پابليک هلث 
 و يا از طريق ايميل : PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.caبا آنها تماس بگيريد. 

 لينک فرم ارجاع:
https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf 

) +١٢( بزرگساالنواکسن فايزرفقط ، ميباشند که دارای امنيت احساسی یي*خواهشمند است توجه داشته باشيد که مکان های ويژه وکلينيک ها
) را ارايه ميدهد. ۵-١١طفال (افايزر  يا  
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ارند، موجود د را١٩ -ه واکسن کويدبدسترسی  مشکل علت نيازه های ويژهبه سالی که  ۵ -١٧افراد بين واکسيناسيون برایبرنامه مکان ويژه 
را ترتيب داده است تا شما و فرزند شما حس امنيت و  واکسنی کلينيککيدز ابيليتی  همکاری بهداشت عمومی منطقه ی واترلو با. ميباشد

  .تجربه کنيد واکسيناسيونطی حمايت های مضاعف را در
 

استفاده کند؟  دارای امنيت احساسی)چه کسی ميتواند ازبرنامه واکسيناسيون در مکان ويژه (  
 

  با شرايط زير در دسترس ميباشد: ۵ -١٧ اين برنامه برای گروه سنی
 واکسيناسيون فت واکسن در کلينيک های مشکل دريا ويا رفتارهای چالش برانگيز، ليل اختالالت پردازشی حسیبه د اشخاصی که 

  را دارند دسته جمعی
  از سوزن دارند. و ترس شديداضطراب حريم خصوصی و اختياری برای واکسينه شده دارند، شامل افرادی که  نياز بهافرادی که  
  ميباشند استقبال ميشود. ١٩-شامل شرايط دريافت واکسن کويد کهوالدين، سرپرستان، و ديگر افراد فاميل از ثبت نام  هم زمان 

 
  

 ؟ درخواست کنيد)، حساسیدارای امنيت امرکز ويژه واکسيناسون، کلينيک  ( ازيک یميتوانيد وقت مالقات گونهچ
 با ايميل phecovidimms@regionofwaterloo.ca   و درخواست وقت مالقات در مرکز ويژ ۵١٩-۵١۴-٩١۴٩و يا تلفن به 
 برای شما فرستاده خواهد شد تکميل جهتفرم ارجاع لينک و. 
 شد سوال خواهد ،و شرايط مکانی که آنها نياز دارند رم از شما در مورد جزييات نيازهای ويژه ی فرزندتان در اين ف 
  رزور ميکند و ، فرستاده شده از طرف شما اطالعات اساسمکان های کيدز ابيلتی بريکی ازرادر قرار مالقاتی برنامه ريزی ما تيم

 شما هم تاييديه وقت را دريافت خواهيد کرد.
 

ويژه چه انتظاری ميرود؟ با مکان های از کلينيک  
ی را فراهم امنيت حسميباشد که اين شامل کلينيک های ميباشند.  برای کودکان ط مناسبیيمحاز اين مکانها حصول اطمينان از اينکه تعدادی 

برای ميآورد.  بوجود تانکه فضاهايی خصوصی را برای زدن واکسن شما و فرزندی کاهش صدا و نور و هم چنين چيدمان از قبيل می آورد
در که افراد وقت بيشتری جهت واکسيناسيون و سواالت و مشاوره را   ابه اين معن ايی را در نظر ميگيرد هاضاف وقتکلينيک  هر مالقات،

  صورت نياز داشته باشند.
 

 سواالت؟
به وبسايت خود صحبت کنيد. هم چنين ميتوانيد برای اطالعات بيشتر سيول بهداشت مداريد، لطفا با ١٩- چه سواالتی در باره واکسن کويدچنان

  ريجن آو واترلو مراجعه نماييد.
 


