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Deaf and hard of hearing (TTY): 519-575-4608 
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Eğer çocuğunuzun, şiddetli iğne korkusu, genel endişe, davranış, ya da diğer özel veya hissi ih=yaçları varsa, 
Waterloo Halk Sağlığı Merkezi ve Kidsability ortaklığı ile, Waterloo ve Cambridge bölgelerinde, çocuğunuzun, 
ilave destek ve özel ih=yaçlarına cevap verebilecek aşı klinikleri hazırlanmışFr. Buna çocuğunuzun, hissi        
ih=yaçlarına cevap verebilecek, az gürültülü ve parlak ışık olmayan klinik ortamı ve hastalarımızın ih=yaçlarına 
daha iyi cevap verebilecek, daha uzun süreçli randevu zamanları da, dahildir. 
Özel Uyum ve Hissiyat Güvenli Kliniklerimizin kapasitesi, sınırlıdır. Aile doktoru veya Eczacı gibi, güvenilir bir 
sağlık uzmanı da, muayenehane veya ofis gibi sessiz ve özel ortamda, bu aşıyı yapabilir. 
COVID-19 aşisi olmaya hakkı olan, ebeveyn, bakıcı ve diğer aile fertleri de, ayni randevu zamanında, randevu 
almaya, davet edilmektedirler. 
Özel Uyum ve Hissiyat Güvenli Kliniklerimizden randevu alabilmek için; Çocuğunuzun aşı esnasında olabilecek  
ih=yaçlarını, mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde açıklayarak, takibeden müracaat formunu tamamlayınız. 
Tamamladıktan sonraki 1-3 gün içinde, randevu zaman ve tarihiniz size bildirilecek=r. 
Eğer bu formu tamamlayabilmek veya randevuyu değiş=rmek için ilave yardıma ih=yacınız varsa Public Health 
(Halk Sağlığı) ile  519-514-1499 telefon numarası veya PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca e-mail adresi  
aracılığında temasa geçebilirsiniz. 
Müracaat formuna BağlanF: 
hbps://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e4131927ebdd502cbbcf 

* Lüien not alınız. Özel Uyum ve Hissiyat Güvenli Kliniklerinde, sadece ye=şkin Pfizer (12+), ya da pediatric
(çocuk) Pfizer (5-11) anisi sunulmaktadır.
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Özel Kolaylık Aşı Programı, 5-17 yaş arası, normal şartlarda Covid 19 aşı ortamında zorlanacak, özel ihEyaçlı 
kimseler içindir. Waterloo Halk Sağlığı Merkezi ve Kidsability ortaklığı ile, sizin ve çocuğunuzun, ilave destek ve 
özel ihEyaçlarına cevap verebilecek aşı klinikleri hazırlanmışNr. 

Özel Kolaylık Aşı Programı (Hassasiyet güvenli) nı kimler kullanabilir? 

Bu program, yaşı 5-17 arası kimselere açık olup: 
* Hassasiyet İşlem Düzensizliği veya Davranış Bozukluğu olan ve Toplu Aşı Klinikleri ortamında zorlukla

karşılaşanlar. 
* Aşı olabilmeleri için, sessiz ve özel ortama ihEyacı olanlar: Bunlara, büyük endişe sorunu ve iğne

korkusu olanlar da dahildir. 
* COVID-19 aşısı olmaya hakkı olan, ebeveyn, bakıcı ve diğer aile fertleri de, ayni randevu zamanında,

randevu almaya, davet edilmektedirler. 

Özel Kolaylık Aşı Programı (Hassasiyet güvenli) ndan ne şekilde randevu alabilirsiniz? 
* PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca  e-mail adresi  veya 519-514-1499 telefon numarası

aracılığında temasa geçebilirsiniz. 
* Müracaat Formunu tamamlamanız için, size bir bağlanN gönderilecekEr.
* Formda, çocuğunuzun özel ihEyaclarının ne olduğu ve ne şekilde bir kolaylık sağlanabileceğine 

değinen sorular olacakNr. 
 * Zamanlama ekibimiz, verilen bilgiye dayanarak, çevredeki Kidsability kliniklerlerinden birinde, size 
randevu verecek ve bu bilgi size gönderilecekEr. 

Özel Kolaylık Kliniğinde beklen]leriniz ne olabilir? 
Bu çeşitli  ortamlar, çocuğa, uygun bir çevre olarak ayarlanacakNr Buna, gürültüsüz az ışıklı, hassasiyet uyumlu 
klinik olasılığı da dahildir. Klinikte, çocuğunuzun rahatlıkla aşısını olabileceği, özel yerler hazırlamışNr  Ayrıca, 
daha yavaş harekete uyum sağlanması, şahsa uygun aşı yapılabilmesi, sorularınız ve danışmanlık için, 
randevular arasında, yeterince zaman ayırılmışNr. 

Sorular? 
Covid-19 aşısı ile ilgili sorularınız varsa, lü_en sıhhi mütehassınıza danışınız Waterloo Halk Sağlığı Merkezi 
websitesinden de, bu konu ile ilgili bilgi temin edebilirsiniz.
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