
ክታበት ኮቪድ-19 
ንፍሉይ ረድኤት ዘድልዮም (ንህዋሳውዊ ስምዒት 

ዘይርብሽ) መደባት ክሊኒክ  

ምስ ሰራሕተኛ ክትዛረቡ እንትደለኹም ኣብ ቁ. ተሌ. 519-514-1499 ደውሉ።  ምሉእ ሰሙን ናይ 

24 ሰዓታት ብኻብ 200 ዝበዝሑ  ኣገልግሎት ቋንቋታት ኣለዉና።

ናይ ምስማዕ ጸገም እንተለኩም: ኣብ 519-575-4680 ክትድውሉ ትኽአሉ። 
 

 
regionofwaterloo.ca/ChildrenVaccine 

ደቅኹም እንድሕድሪ ደአ ፍርሒ ናይ መርፍአ፣ ሓፈሻዊ ጭንቀት፣ ፍሉይ ናይ ባህሪ/ጠባይ ፈተና፣ ስንክልና ወይ ህዋሳዊ/ስምዒታዊ ስንክልና 
ኣለዎም ኰይኑ፡ ናይ ዋተርሉ ሪጅን፡ ኣገልግሎት ሕዝባዊ ክንክን ጥዕና፡ ምስ ኪድስ ኣቢሊቲ (KidsAbility) ብምሽራኽ፡ ንደቅኹም ተወሳኺ 

ሓገዛትን ምቹእ ቦታን ብምድላው፡ ናይ ኮቪድ-19 ክሊኒክ ክታበት፡ ኣብ ዋተርሉን ኬምብሪጅን፡ ከፊታ ኣላ። እዚ ኸኣ፡ ዓበይቲ ናይ ብሕቲ ናይ 
ክታበት ክፍሊታትን፡ ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ ክሊኒክን፡ ትሑት ድምጽን ዘይድሙቕ ብርሃንን ዘለዎን፡ ነዊሕ ናይ ቆጸራ ሰዓታትን ዘማለአ 
ኢዩ። 

እዚ ፍሉይ ቦታን ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ ክሊኒክን፡ ከአንግዶ ዝኽእል ዓቕሚ ድሩት ኢዩ። ስለዚ፡ ከም ፋሚሊ ዶክቶርን፡ ፋርማቺያታትን 
ዝአመሰሉ እሙናት ማዕከላት ክንክን ጥዕና፡ ኣብ ምቹአ ዝኾነ፡ ብዙሕ ድምጺ ዘይብሉ ክፍሊ ብምዃን (ንኣብነት ኣብ ቤት ጽሕፈቶም)፡ 
ኣገልግሎት ክታበት ክህቡ ይኽእሉ እዮም።  

ወለድን፡ መዕበይትን፡ ካልኦት ክታበት ኮቪድ-19 ክረኽቡ ብቖዓት ዘለዎም ኣባላት ስድራ ቤትን፡ ምስ ደቆም ናይ ክታበት ቆጸራ ብሓደ ክሕዙ 
ይኽእሉ እዮም። 

ኣብዚ ፍሉይ ቦታን፡ ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ ክንሊኒክ ቆጸራ ንምሓዝ፡ ብዛዕባ ደቅኹም ኣብ ግዜ ክታበት ዘድልዮም ክንክን ብምጥቃስ፡ 
ነዚ ዝስዕብ ናይ መወክስ ቅጺ ምልኡ። ናይ ቆጸራኹም ዕለትን ሰዓትን ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ክንሕብረኩም ኢና። 

ነዚ ናይ ቆጸራ ቅጺ ክትመልኡ እንከሉኹም፡ ተወሳኺ ሓገዝ እንተድለየኩም፡ ወይ መዓልቲ ቆጸራ ክትቅይሩ እንተደለኹም፡ ንአገልግሎት 

ሕዝባዊ ክንክን ጥዕና ኣብ 519-514-1499 ብምድዋል፡ ወይ ብኢሜል ኣብ  PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca  
ብምጽሓፍ፡ ክትራኸቡና ትኽአሉ ኢኹም። 

ቆጸራ ንምሓዝ ድማ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ገጽ ብምኻድ ምልአዎ፡ 
https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf 

ኣስተውዕል፥ እዚ ፍሉይ ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ ክሊኒክ፡ ንዓበይቲ ዝወሃብ ክታበት ፋይዘር (12+) ወይ ንቖልዑ ዝወሃብ ክታበት 

ፋይዘር (5-11) ጥራሕ የቕርብ።   

TIGRINYA
Sensory-safe 

Clinic Program
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ክታበት ኮቪድ-19 
ንፍሉይ ረድኤት ዘድልዮም (ንህዋሳውዊ ስምዒት 

ዘይርብሽ) መደባት ክሊኒክ  

ምስ ሰራሕተኛ ክትዛረቡ እንትደለኹም ኣብ ቁ. ተሌ. 519-514-1499 ደውሉ።  ምሉእ ሰሙን ናይ 

24 ሰዓታት ብኻብ 200 ዝበዝሑ  ኣገልግሎት ቋንቋታት ኣለዉና። 
 

 
ናይ ምስማዕ ጸገም እንተለኩም: ኣብ 519-575-4680 ክትድውሉ ትኽአሉ። 
 

 

 

regionofwaterloo.ca/ChildrenVaccine 

 

እዚ ፍሉይ መደብ ናይ ክታበት ቦታ ፡ ንዕድሜኦም ካብ 5-17 ኰይኑ፡ ብሰንኪ ዝዀነ ስንክልና፡ ነቲ ዝውቱር ናይ ኮቪድ-19 ማዕከል ክታበት 
ክጥቀሙ ንዘይክአሉ ኢዩ። ናይ ዋተርሉ ሪጅን፡ ሕዝባዊ ማዕከል ክንክን ጥዕና፡ ምስ ኪድስ ኣቢሊቲ ብምትሕብባር፡  ኣብ ግዜ ክታበት፡ ንህዋሳዊ 
ስምዒታት ዘይርብሽን፡ ተወሳኺ ሓገዛት ከቕርብ ዝኸእልን፡ ናይ ክታበት ክሊኒክ ኣሰናድያ ኣላ። 

 

እዚ ፍሉይ ቦታ (ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ) ናይ ክታበት ማዕከል ንመን ኢዩ? 
 

እዚ መደብዚ፡ ንዕድሜኦም ካብ 5-17 ዝዀኑ ኰይኑ፡ ብተወሳኺ ድማ፥ 

• ነቶም ብሰንኪ ምጉዳል ምቅንብባር ህዋሳዊ ስምዒታት፡ ወይ ብሰንኪ ኣሸጋሪ ፍሉይ ባህሪያት/ጠባያት፡ ኣብ ሕዝባዊ ማዕከላት ክታበት 
ክኸዱ ዘይክአሉ 

• ነቶም ብሰንኪ ሕሉፍ ጭንቀትን፡ ፍርሒ ናይ መርፍአን፡ ፍሉይ ወይ ዕቁብ ናይ ክታበት ቦታ ጥንቃቐን ንዘድልዮም ዝተዳለወ ኢዩ። 

• ወለድን፡ መዕበይትን፡ ካልኦት ክታበት ኮቪድ-19 ክረኽቡ ብቖዓት ዘለዎም ኣባላት ስድራ ቤትን፡ ምስ ደቆም ናይ ክታበት ቆጸራ ብሓደ 
ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። 

 

ኣብዚ ፍሉይ (ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ) ክሊኒክ ክታበት፡ ቆጸራ ብኸመይ ክትሕዙ ትኽአሉ? 

• ብኢሜል ኣብ  phecovidimms@regionofwaterloo.ca  ብምጽሓፍ፡ ወይ ድማ ኣብ ቁ. ተሌ. 519-514-1499 
ብምድዋል፡ ንአገልግሎት ፍሉይ መደብ ክታበት ክትሓቱ ትኽእሉ። 

• ሽዑ፡ ፍሉይ ናይ መወክስ ቅጺ ክለአኸልኩም ኢዩ። 

• እዚ ፍሉይ ቅጺ፡ ብዛዕባ ንደቅኹም ዘድልዮም ፍሉይ ኣገልግሎታትን፡ ዘድልዮም ፍሉይ ክንክንን ቦታን ክትመልኡ ክሓተኩም ኢዩ። 

• ናይ ቆጸራ ሰራሕተኛታትና፡ በቲ ዝሃብክምዎ ሓበሬታ መሰረት፡ ኣብ ሓደ ናይ ኪድስ ኣቢሊቲ ማዕከል ክታበት ቆጸራ ክሕዙልኩም 
ኢዮም። ናይ ቆጸራኹም መዓልትን ሰዓትን ድማ ክለአኸልኩም ኢዩ።  

 

እዚ ፍሉይ ናይ ክታበት ክሊኒክ፡ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣለዎ? 

ብዙሓት ናይ ክታበት ማዕከላት፡ ንድልየታት ቆልዑ ምአንቲ ከማልአ፡ ተዓርየን ተዳልየን ዘላዋ። እዚ ማለት፡ ንህዋሳዊ ስምዒታት ዘይርብሽ፡ 
ብዝሒ ድምጽን፡ ደሚቕ ብርሃንን ዘይብሉ፣ ክኽተቡ ከሉዉ’ውን፡ ወለዲ ምሰኦም ክኾኑ ምአንቲ፡ ስቱርን ዕቁብን ቦታ ዘለዎ ክሊኒክ ኢዩ። 
ብተወሳኺ፡ ንውልቃዊ ክትባት፡ ነዊሕ ናይ ቆጸራ ሰዓት ዝህብ፡ ማለት ብዝሒ ሰባት ዘይብሉን፡ ኣድላዪ እንተዀነ’ውን፡ ንሕቶን ንአገልግሎት 
ምኽርን፡ ዝተዳለወ ኢዩ። 
 
ሕቶታት? 

ብዛዕባ ንኽታበት ኮቪድ-19 ዝምልከት ሕቶታት እንተለውኹም፡ ምስ ፋሚሊ ዶክቶርኩም ተዛራረቡ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ ናይ ዋተርሉ ሪጅን ክትረኽቡ ትኽአሉ ኢኹም።  
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