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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਅਤੇ ਹਾਲਟਨ  ਪਵੁੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 7-12 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਓ, 
 

ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੂੰਗ੍ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਕਲੀਪਨਕਾਂ (School-based 

Immunization Community Clinics) ਪਵੁੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਪਵਖੇ ਅਿੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਕੇ ਮਹੁੱਤਵਿੂਰਨ ਸਕੂਲ-
ਅਧਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ। ਕਲੀਪਨਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਡਂਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਦਨ 
ਪਵੁੱਚ ਪਵਘਨ ਨਾ ਿਵੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ, 2004-2009 ਪਵੁੱਚ ਿੈਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹਾਲਟਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ  
ਹੈਿੇਟਾਈਪਟਸ ਬੀ, ਪਹਊਮਨ ਿੈਿੀਲ਼ੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਿੀਵੀ), ਅਤੇ ਮੇਪਨੂੰ ਨਜ਼ੋਕ਼ੋਕਲ ACYW-135 ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਜ਼ੋ 
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਵੁੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਪਵੁੱਚ ਪਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਰ ਪਜੂੰਨਹ ਾਂ ਪਵੁੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਵਘਨ ਿੈ ਪਗ੍ਆ 
ਸੀ, ਦੀਆਂ ਖ ਰਾਕਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਪਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਪਬਮਾਰੀ ਪਵਰ ੁੱ ਧ ਪਵਅਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱ ਪਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੁੱਤਵਿੂਰਨ ਪਹੁੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਪਨੂੰ ਨਜ਼ੋਕ਼ੋਕਲ ACYW-135 ਵੈਕਸੀਨ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ (ਇਪਮਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸਕੂਲ ਪਿਊਿਲਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ)। 

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਵੁੱਚ ਕਲੀਪਨਕ ਬੂੰਦ ਹ਼ੋਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਹ਼ੋ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।   
 
 
 

ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤ ਸੀਂ: 
• ਗ੍ਰੇਡ 7 ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੈਬ ਿੇਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ; 
• ਹਾਲਟਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ;(ਉਰਦੂ, ਚੀਨੀ, ਫਰੈਂਚ, ਸਿੈਪਨਸ਼, 

ਿੂੰਜਾਬੀ, ਅਰਬੀ ਪਵੁੱਚ ਵੀ ਉਿਲਬਧ); ਜਾਂ 
• ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ; ਬਾਰੇ ਹਾਲਟਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੌਗ੍ ਿ਼ੋਸਟ ਿੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ   
• 311 ਨੂੂੰ  ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । 

 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੁੱਿ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਿ਼ੋਰਟ ਕਰਨਾ (ਕ਼ੋਪਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਮਹੁੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆਿਣੇ ਿਰਾਈਮਰੀ 

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰੋ। 

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Hepatitis-B-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/HPV-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Meningococcal-Conjugate-ACYW-135-(Men-C-ACYW)-Vacc
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Meningococcal-Conjugate-ACYW-135-(Men-C-ACYW)-Vacc
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Grade-7-Schools-Immunization-Schedules
https://www.halton.ca/getmedia/b50d1e99-6e90-4b4a-831b-8dcfcd046a7f/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-english.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/b50d1e99-6e90-4b4a-831b-8dcfcd046a7f/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-english.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/db6dee34-f753-41e7-9c4a-a3b49d44f570/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-urdu.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/cce7f5bb-864a-4c89-8dfe-a9dcc998d80e/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-chinese.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/1fdce636-bc76-4e06-a7fe-a4dd96d04459/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-french.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/d0cfcb55-cd24-47dd-b062-7e3261d00a7a/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-spanish.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/5c2ceddd-8331-4015-9eae-9e7cf0b37ea4/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-punjabi.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/d626e291-6254-4582-9bea-dc3692fd4d6b/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-arabic.aspx
https://haltonparentsblog.ca/2021/09/29/school-based-vaccines-and-your-child/
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://one.halton.ca/vab/s/sip
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ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਕ਼ੋਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਬੂੰਧ ਕਰ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹ਼ੋ ਤਾਂ ਆਿਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਪਰਕਾਰਡ ਅੁੱਿਡੇਟ ਕਰਕੇ  ਜਾਂ 311 ਨੂੂੰ  ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ  ਿਬਪਲਕ ਹਲੈਥ ਨੂੂੰ  ਸੂਪਚਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, halton.ca/immunize or 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ਨੂੂੰ  ਫ਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ।   
 
  

ਪਦਲੋਂ, 
 
 
 

Dr. Hamidah Meghani (ਡਾ. ਹਮੀਦਾ ਮੇਘਾਨੀ) 
Medical Officer of Health (ਮੈਡੀਕਲ ਔਫੀਸਰ ਔਫ ਹੈਲਥ) 

https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization

