
  

 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਕੈਸੀਨ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟ ਾਂ ਕਕਵੇਂ ਬਕੁ ਕਰੀਏ 

ਇਹ ਪੰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਾਂ ਕਕਵੇਂ ਬੁਕ ਕਰੀਏ। 

 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ: 
 12 ਸ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੁਰੱਵਿਅਤ, ਪਰਭ ਵਸ਼ ਲੀ ਅਤੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ 

ਰੱਕਿਆ ਦ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ  ਹੈ। 

 12-17 ਸ ਲ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਿਵ ਨ ਹ ਲਟਨ ਰੀਿਨ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਿ ਾਂ ਸਕੂਲ ਿ ਾਂਦ ੇਹਨ , ਅਤੇ 18 ਸ ਲ ਅਤੇ 

ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਫੌਲ ਕਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਾਂ ਬੁਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੂਨ ਵਵੱਚ ਪਵਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਿੀਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਿੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਾਂ ਕਕਵੇਂ ਬੁਕ ਕਰੀਏ 

 

1. ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਕਨਕ ਵੈੈੱਬਪੇਿ ਤੇ ਜਾਓ। 
 

2. ਨੀਲੇ ਬੈਨਰ ਵਵੱਚ “ਬੁਕ ਯੌਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਓ” ਤੇ ਕਕਲਕ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਫ ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ  

ਲਈ, ਤੁਹ ਨੰੂ ਕ੍ਰੋਮ, ਸਫ ਰੀ, ਫ ਇਰਫੌਕਸ ਿ ਾਂ ਮ ਈਕੋ੍ਰਸੋਫਟ ਏਜ  (ਕਸਰਫ ਕਵੰਡੋਜ਼ 10) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 
 

3. “ਯੋਗਤ ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ “12-17 ਸ ਲ ਦੇ ਬਚੱੇ ਅਤੇ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਗੋ ਕਵਕਦਆਰਥੀ” ਟਾਇਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ 

ਥਲੇ ਵਦੱਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। 
 

4. ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਓ। ਵਕਹੜੀ 

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (1ਲੀ ਅਤੇ 2ਰੀ ਿੁਰ ਕ) ਬ ਰੇ ਸਵ ਲ ਦ  ਿਵ ਬ ਕਦਓ ਅਤ ੇ“ਨੈਕਸਟ” ਕਕਲਕ ਕਰੋ।  

 

 

a. ਜੇ ਤੁਸੀਂ  “ਕਸਰਫ 2ਰੀ ਿੁਰ ਕ” ਬੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਨੰੂ ਪਕਹਲੀ ਿੁਰ ਕ ਦੀ ਵਮਤੀ, ਕਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੱਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਕਹਲੀ ਿੁਰ ਕ ਓਨਟੈਕਰਓ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਕਹ  ਿ ਵੇਗ । 

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus/COVID-19-Vaccines/COVID-19-Vaccination-Clinics


 

5. “ਕਲ ਇੰਟ ਿ ਣਕ ਰੀ” ਦੇ ਥਲੇ, ਸਵ ਲ ਦ  ਿਵ ਬ ਕਦਓ ਿੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮਾਤਾ-

ਕਪਤ /ਸਰਪਰਸਤ ਉਨ੍ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੁਕ ਕਰ ਕਰਹ  ਹੈ। ਨੌਿਵ ਨ ਦ  ਪਕਹਲ  ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਨ ਮ ਕਲੱਿੋ। ਿੇ ਨੌਿਵ ਨ ਕੋਲ ਓਨਟੈਕਰਓ 

ਹੈਲਥ ਕ ਰਡ ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰੋ। ਿੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਓਨਟੈਕਰਓ ਹੈਲਥ ਕ ਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਸ਼ਨ ਿਤ ਦ  ਕਵਕਲਕਪਕ ਰੂਪ 

ਚੁਣਨ ਲਈ “ਨਹੀਂ” ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਨ ਿਤ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰੋ। ਿੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਵਕਲਕਪਕ ਆਈਡੀਆਾਂ 

(IDs) ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਉਹ  “ਹੋਰ” ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਕਲਕਪਕ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਓਨਟੈਕਰਓ ਫੋਟੋ ਕ ਰਡ ਿ ਾਂ 

ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ ਰਡ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਨੌਿਵ ਨ ਕੋਲ ਕਵਕਲਕਪਕ ਸ਼ਨ ਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਸਮ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਰਪ  ਕਰਕੇ 311 ਨੰੂ ਕ ਲ ਕਰੋ। 

 

a. ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਲੰਗ, ਪਤ , ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤ  (ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦ  ਈਮੇਲ ਪਤ  ਕਿਸ ਨੰੂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਭੇਕਿਆ ਿ ਵੇਗ ), ਦਰਿ ਕਰ ੋਅਤੇ ਦੱਸੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਲਟਨ ਰੀਿਨ ਕੋਲੋਂ  ਤੁਹ ਡੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨ ਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। “ਨੈਕਸਟ” ਕਕਲਕ ਕਰੋ। 

 

6. “ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਚੁਣੋ” ਦੇ ਥਲੇ 1ਲੀ ਿੁਰ ਕ ਦ  ਸਥ ਨ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦ  ਸਮ ਾਂ ਚੁਣੋ, “ਨੈਕਸਟ” ਕਕਲਕ ਕਰੋ। 2ਰੀ ਿੁਰ ਕ ਦ  

ਸਥ ਨ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦ  ਸਮ ਾਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ “ਨੈਕਸਟ” ਕਕਲਕ ਕਰੋ। (ਨੋਟ: ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਾਂ ਇੱਕੋ ਸਥ ਨ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 

7. “ਕਰਕਵਊ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਲੇ, ਸਵ ਲ ਦ  ਿਵ ਬ ਕਦਓ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਕਹਲ ਾਂ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਟੈਂਡਬ ਏ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਕਹਣ  ਚ ਹਗੋੇ ਿ ਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਿੇ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਿ ਣਕ ਰੀ ਸਹੀ ਹ ੈਿ ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ “ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰ”ੋ ਤੇ 

ਕਕਲਕ ਕਰੋ। 

8. “ਡਨ ” ਦੇ ਥਲੇ, 1ਲੀ ਅਤੇ 2ਰੀ ਿੁਰ ਕ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥ ਨ, ਕਮਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਕਮਆਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫੇ ਨੰੂ ਕਪਰੰਟ ਕਰ ਸਕਗੋੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਪਤ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤ  ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਾਂ ਦੇ ਨ ਲ 

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੋਗੇ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ 

ਲਈ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 311 ਤੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕ ਰਰਨ ਵਵੱਚ 

ਅਸਮਰਥ ਹੋ। 


