
  

 

 ںیہ یبک کروان سےیک نٹسیاپوائنٹم یک کوںیٹ یحفاظت 19-کوِوڈ ینوجوانوں ک

یکسین لگوانےکیلئے اپوائنٹمینٹس کیسے بک کروانی ہیں۔ 19-اس صفحے میں دکھایاگیا ہےکہ نوجوانوں کوکوِوڈ  و

 
 :ںیزیاہم چ کیجاننے

 12یقہ  19-سال یا اس سے زائد عمرکے نوجوانوں کیلئے حفاظتی ٹیکے محفوظ، مؤثر اورکوِوڈ ین طر سے محفوظ رہنےکا بہتر

 ہے۔

 17-12 سال یا اس سے زائد عمرکے طلباء جو  18سال کی عمرکے نوجوان جو ہالٹن میں رہتے اور اسکول میں پڑھتے ہیں، اور

 بک کروا سکتے ہیں۔ ساسکول میں واپس آ رہے ہیں، وہ اپوائنٹمینٹ اس موسم خزاں میں سیکنڈری

 پہال ٹیکہ، اور اگست کے آخر تک ی پہلی خوراک یعنی نوجوانوں کی بھر پور حوصلہ افزائی کی جاتی ہےکہ وہ جون میں اپن 

 دوسرا ٹیکہ لگوائیں۔ دوسری خوراک یعنی

 

 ںیبک کروائ سےیک نٹسیاپوائنٹم شنینیکسیو 19-کوِوڈ ینوجوانوں ک

 
 ۔ںیکھید پیج بیو نکیکل شنینیکسیو 19-اکوِوڈہالٹن ک، ےکیلئےنٹ بک کروانیئنٹمواآن الئن اپ .1

 

یںنٹ بک یئنٹموااپ یاپن ھی"اب ںیم نریب لےین .2 یکسین کی اپوائنٹمینٹ بکنگ کے فارم تک رسائی حاصل  ۔ںیک کر" پرکلِ کر و

ین ورژن استعمال کرنےکی ضرورت 10کرنے کیلئے، آپ کوکروم، سفاری، فائرفاکس یا مائیکروسوفٹ ایج )صرف ونڈوز  (کی تازہ تر

 ہوگی۔

 
 

ٹائل کا والی  "اءواپس آنے والے اہل طلب ںیاسکول م یکنڈریسال عمر کے بچے اور س 17-12"کے تحت  کشنیسکے " تی"اہل .3

بہ معلومات کو مکمل کرنے ںیم لیاور ذ ںیانتخاب کر  ۔ںیسکرول کرا چےینکیلئے مطلو

 

جس پر  ںیسوال کا جواب داس  ۔ںیسے متعلق سوال کا جواب د یزالرج ۔ںیاور پوسٹل کوڈ درج کر دائشیپ خیتار یکن نوجوا .4

  ۔ںیک کر" پرکِل (Next) آگے ( اور "ٹیکہ 2اور  1ہے ) یبک ہو رہ اپوائنٹمینٹ

 

a. " کہا کیلئےبتانے خیتار ے ٹیکےکیآپ سے پہل ، توںیبک کررہے ہ کیلئے اپوائنٹمینٹ" صرف دوسرے ٹیکےاگر آپ

 لگایا گیا تھا۔ ںیم ویاونٹارپہال ٹیکہ  ر آیا کہاو یتھ یگئلگائی  نیکسیو یجائےگا، کون س

 

پرست ان کنیوالد ایرہا ہے روا بک ک اپوائنٹمینٹنوجوان  ایکہ آ ںی" کے تحت، اس سوال کا جواب دشنی"کالئنٹ انفارم .5  ی/ سر

 ، تو اس کاکارڈ ہے لتھیہ ویاگر نوجوان کے پاس اونٹار ۔ںینام درج کر یکا پہال اور آخر نوجوانیں۔ رہے ہنگ کروا طرف سے بک

کسی دوسری شناخت کو منتخب ،  ںی" کو منتخب کرںی"نہ ، توہے ںیکارڈ نہ لتھیہ ویاگر ان کے پاس اونٹاریں۔ نمبر درج کر

یں اگر ان کے پاس فہرست میں دی گئی کسی متبادل شناخت میں سےکوئی بھی نہیں ہے تو وہ  ۔ںینمبر درج کر ی، اور شناختکر

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


یوکا فوٹوکارڈ یا " کو منتخب کر سکتے ہیں (other)"دوسرا  اورکسی متبادل شناخت کا نمبر درج کر سکتے ہیں جیسےکہ اونٹار

اسٹوڈنٹ کارڈ۔ اگر نوجوان کے پاس متبادل شکل میں کوئی بھی شناخت موجود نہیں ہے، تو اپوائنٹمینٹ بک کروانےکیلئے 

یں۔ 311  پرکال کر

 

a. یس )اس فردکا ای م یس جسے اپوائنٹمینٹ کی تصدیق بھیجی نوجوان کی جنس، پتہ، فون نمبر، ای میل ایڈر یل ایڈر

یجن سے اپنی اپوائنٹمینٹ سے متعلق ای میل وصول کرنا چاہتے  یں کہ آیا آپ ہالٹن ر یں اور واضح کر جائےگی( درج کر

یں۔(Next)ہیں۔ " آگے   " پرکِلک کر

 

یں،  .6 یں" کے تحت پہلے ٹیکےکا مقام اور اپوائنٹمینٹ کا وقت منتخب کر " پرکِلک (Next)" آگے "اپوائنٹمینٹ منتخب کر

یں اور " آگے  یں۔ دوسرے ٹیکےکا مقام اور اپوائنٹمینٹ کا وقت منتخب کر یں۔ (Next)کر یہ ضروری نہیں  )نوٹ: " پرکِلک کر

 ۔(ہوںر بک ہےکہ دونوں اپوائنٹمینٹس ایک ہی جگہ پ

"جائزہ" کے تحت، اس سوال کا جواب دیں کہ آیا آپ اسٹینڈ بائی لسٹ میں شامل ہونا چاہیں گے یا نہیں تاکہ ممکنہ طور پر آپ  .7

یں" پرکِلک  یں کہ آیا فراہم کردہ معلومات صحیح ہیں اور "ابھی بک کر قبل از وقت جلد اپوائنٹمینٹ حاصل کرلیں۔ تصدیق کر

یں۔  کر

یں۔ (Done)"ہو چکا  .8 یخوں اور فراہم کردہ اوقات کی تصدیق کر " کے تحت، پہلے اور دوسرے ٹیکےکی اپوائنٹمینٹ کے مقام، تار

یس فراہم کیا ہے، تو آپ اپوائنٹمینٹ کی تفصیالت کے ساتھ گ ںیآپ اس صفحےکو پرنٹ کرسک ے۔ اگر آپ نے ای میل ایڈر

یں گے۔ اپوائنٹمینٹ والے دن کے یں گے۔ ایک توثیقی ای میل موصول کر یب آپ ایک یاددہانی کا ای میل بھی موصول کر    قر

پرکال کر سکتے  311اگر آپ کو اپوائنٹمینٹ بک کروانےکیلئے ان اقدامات پر عمل کرنے میں مشکل در پیش ہو، تو مددکیلئے آپ 

بانی  یں اگر آپ آن الئن بک کروانے سے قاصر ہیں۔ 311ہیں۔ براِہ مہر  پرصرف اس صورت میں فون کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


