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ے؟ ا �ہ ںن ک�ی کس�ی کووڈ-19 و�ی

لی بار  س کی شناخت پ�ہ ے �ج رس �ہ ک کورونا وا�ئ  کووڈ-19 ا�ی
ک  رس کا ا�ی رس، وا�ئ ی تھی۔ کورونا وا�ئ و�ئ ں �ہ 2019 کے آخر م�ی

کشن کا  د انف�ی لکے سے شد�ی و سانس کے �ہ ے �ج بڑا خاندان �ہ
ں کووڈ-19 شامل  رس م�ی ے( کورونا وا�ئ ے۔ ناول )ن�ئ سبب بنتا �ہ

ے۔ �ہ

ے؟ لتا �ہ سے پھ�ی  کووڈ-19 ک�ی

سے شخص کی سانس کی بوندوں  کووڈ-19 عام طور پر کسی ا�ی
ہ  و۔ �ی رس سے متاثر شدہ �ہ لے سے اس وا�ئ و پ�ہ ے �ج لتا �ہ سے پھ�ی

انے کے  انا کگ نے اور کگ نکنے، بات کرنے، سانس ل�ی ھ�ی کھانسنے، �چ
�ز کو  �ی ا �چ سی سطح �ی ے۔ کووڈ-19 کسی ا�ی ل سکتا �ہ عے پھ�ی ذر�ی

و اور  ود �ہ رس مو�ج س پر وا�ئ ے �ج ل سکتا �ہ ھونے سے بھی پھ�ی �چ
ا آنکھوں کو  اتھوں سے اپنے منہ، ناک �ی ے �ہ و�ئ ے �ہ � دھو�ئ پھر بغ�ی
و  رس سے متاثر �ہ ے۔ اگر آپ وا�ئ ل سکتا �ہ ھونے سے بھی پھ�ی �چ

ل  ہ پھ�ی لے بھی �ی ونے سے پ�ہ ر �ہ ں عالمات ظا�ہ ں، تو آپ م�ی �ی اتے �ہ �ج
ے۔ سکتا �ہ

ں؟ �ی ل �ہ ے کون ا�ہ ںن لگوانے کے ل�ی کس�ی  کووڈ-19 و�ی

ادہ عمر کے لوگ کووڈ-19  ا اس سے ز�ی و کے پانحچ سال �ی  اونٹار�ی
 � وس�ٹ ں۔ �جُ �ی لی اور دوسری خوراک لگوا سکتے �ہ ںز کی پ�ہ کس�ی و�ی

ے بھی  ادہ عمر کے لوگوں کے ل�ی ا اس سے ز�ی ں 12 سال �ی خوراک�ی
ں۔ �ی اب �ہ دست�ی

ادی  ع شدہ بن�ی ک توس�ی ںز کی ا�ی کس�ی ھ افراد کووڈ-19 و�ی  ک�چ
� خوراک )خوراکوں( کے �صے کے طور پر  وس�ٹ ز اور �جُ ��ی س�ی

ہ لگوانے کی  ں �ی �ی ں اور ان�ہ �ی ل �ہ سری خوراک �اصل کرنے کے ا�ہ ت�ی
سپتال  ماری اور �ہ د ب�ی ونکہ ان کی شد�ی ے، ک�ی ی �ہ ا�ت سفارش کی �ج

اد پر ان کی قوت  ے خطرے کی بن�ی و�ئ ونے کے بڑھتے �ہ ں داخل �ہ م�ی
ے۔ ی �ہ ا�ت و �ج ں کمی واقع �ہ مدافعت م�ی

ے،  ں معلومات کے ل�ی ت کے بارے م�ی ل�ی ا�ہ
ں۔ ontario.ca/covidvaccineinfo مال�ظہ کر�ی

ے؟ �ی ا�ہ ی �چ وں لگوا�ن ںن ک�ی کس�ی ھے کووڈ-19 کی و�ی  م�ج

و آپ خود  ے �ج �ز �ہ �ی سا سب سے کام �چ ک ا�ی ںز لگوانا ا�ی کس�ی و�ی
ون�ٹی کو کووڈ-19 اور اس کی  اروں کو اور اپ�زی کم�ی کو، اپنے پ�ی

و  مار �ہ د طور پر ب�ی ہ سے شد�ی نٹس( کی و�ج �ئ ر�ی مختلف �التوں )و�ی
ے کر سکتے  انے کے ل�ی ونے سے ب�چ ں داخل �ہ سپتال م�ی انے اور �ہ �ج

ں۔ �ی �ہ

کشن کا  رس کی انف�ی ں خود کورونا وا�ئ ن�ی کس�ی  کووڈ-19 و�ی
رس کے خالف قوت مدافعت کو  ں۔ وہ وا�ئ ں بنت�ی �ی سبب ن�ہ

ماری  سم اس ب�ی ں، تاکہ آپ کا �ج �ی ی �ہ م کر�ت ں مدد فرا�ہ بڑھانے م�ی
ونے  ہ آپ کو کووڈ-19 ال�ق �ہ ی سے لڑ سکے۔ �ی ادہ آسا�ز سے ز�ی
ے، تو  اتا �ہ و �ج ہ ال�ق �ہ ا اگر آپ کو �ی ے �ی کا خطرہ کم کر سک�تی �ہ

ے۔ لکا کر سک�تی �ہ عالمات کو �ہ

وں، تو  ے �ہ ا ر�ہ ے �ج ب ص�ت عامہ کے اقدامات خ�تم ک�ی  �ج
ے؟ �ی ا�ہ ی �چ وں لگوا�ن ںن ک�ی کس�ی ھے پھر بھی و�ی م�ج

گہ پر �فاظ�تی اقدامات کو خ�تم کرنے  ص�ت عامہ اور کام کی �ج
ی  ا وبا�ئ ے �ی ا �ہ و گ�ی ب �ہ ے کہ کووڈ-19 غا�ئ ں �ہ �ی ہ مقصد ن�ہ کا �ی

ن ت�فظ کے  ��ی �ت ے۔ کووڈ-19 کے خالف ب�ہ و گ�ئی �ہ مرض خ�تم �ہ
ماری پر قابو  ہ ب�ی ے اور �ی اری �ہ ںز لگوانے کا عمل �ج کس�ی طور پر و�ی
ے۔ �تی �ہ ں مدد د�ی ش رفت کو برقرار رکھنے م�ی ماری پ�ی پانے کی �ہ

ں لگوانا  ز کردہ خوراک�ی و�ی نوں کی تمام ت�ج کس�ی کووڈ-19 کی و�ی
اروں  و آپ اپنے آپ کو، اپنے پ�ی ے �ج م کام �ہ سا سب سے ا�ہ ک ا�ی ا�ی

ون�ٹی کو کووڈ-19 اور اس کی مختلف اقسام  کو اور اپ�زی کم�ی
د  ہ آپ کے شد�ی ں۔ �ی �ی ے کر سکتے �ہ انے کے ل�ی نٹس( سے ب�چ �ئ ر�ی )و�ی

ونے اور موت کے  ں داخل �ہ سپتال م�ی انے، �ہ و �ج مار �ہ طور پر ب�ی
ں۔ �ی �تی �ہ خطرے کو کا�زی �د تک کم کر د�ی

ے؟ ر خوراک ضروری �ہ وس�ٹ ا کووڈ-19 کی �جُ  ک�ی

ںز طور پر  ز سنگ�ی ��ی ادی س�ی ک بن�ی ںز کی ا�ی کس�ی ہ کووڈ-19 و�ی اگر�چ
ی مؤثر  ا�ئ ونے کے خالف انت�ہ ں داخل �ہ سپتال م�ی انے اور �ہ و �ج مار �ہ ب�ی

ںز کی تمام  کس�ی ے کہ آپ کووڈ-19 و�ی ہ ضروری �ہ کن �ی ے، ل�ی �ہ
ں، اس کی  �ی ٹ ر�ہ ں �اصل کر کے اپ ٹو ڈ�ی ز کردہ خوراک�ی و�ی ت�ج

ںز لگوانے کے بعد ت�فظ  کس�ی ادی کووڈ-19 و�ی ے کہ بن�ی ہ �ہ ہ �ی و�ج
ے، خاص طور پر  ی �ہ ا�ت ی �ج و�ت کی سطح وقت کے ساتھ ساتھ کم �ہ

نٹس کے خالف۔ �ئ ر�ی ادہ خطرناک و�ی رس کے ز�ی وا�ئ

ادہ عمر کے افراد اپ�زی دوسری خوراک   18 سال اور اس سے ز�ی
ن�ٹمنٹ  � خوراک کی اپوا�ئ لی بوس�ٹ ںز ماہ )84 دن( بعد پ�ہ کے ت�ی

https://ontario.ca/covidvaccineinfo
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ں۔ 12 سے 17 سال کی عمر کے لوگ دوسری  �ی طے کر سکتے �ہ
 � لی بوس�ٹ ھ ماہ )168 دن( بعد اپ�زی پ�ہ خوراک لگوانے کے �چ

ک  ں۔ اس کے عالوہ، بعض افراد ا�ی �ی خوراک �اصل کر سکتے �ہ
د معلومات  ں۔ مز�ی �ی ل �ہ ے بھی ا�ہ � خوراک کے ل�ی دوسری بوس�ٹ

ں۔ ے ontario.ca/covidvaccineinfo مال�ظہ کر�ی کے ل�ی

ک  ں اب ٹھ�ی ے اور م�ی کا �ہ و �چ ی کووڈ-19 ال�ق �ہ لے �ہ ھے پ�ہ م�ج
ے؟ �ی ا�ہ ی �چ ںن لگوا�ن کس�ی ھے پھر بھی و�ی ا م�ج وں۔ ک�ی ا �ہ و گ�ی �ہ

ز کردہ  و�ی ںز کی تمام ت�ج کس�ی اں، آپ کو اب بھی کووڈ-19 و�ی  �ہ
ں داخل  سپتال م�ی ماری اور �ہ د ب�ی ں تاکہ شد�ی �ی ا�ہ ی �چ ں لگوا�ز خوراک�ی

و۔ ں اضافہ �ہ ونے سے ت�فظ م�ی �ہ

ں،  �ی ے �ہ و گ�ئ اب بھی �ہ اں تک کہ اگر آپ کووڈ-19 سے ص�ت �ی �ہ �ی
دا  ماری کے خالف مکمل مدافعت پ�ی ں اس ب�ی تو تب بھی آپ م�ی
ں اور  �ی و سکتے �ہ رس کا شکار �ہ ی اور آپ دوبارہ بھی وا�ئ و�ت ں �ہ �ی ن�ہ

وں اور آپ  ود نہ �ہ ی عالمات مو�ج ں کو�ئ ے کہ آپ م�ی و سکتا �ہ �ہ
الؤ کے  وں۔ ن�ئی قسموں کے پھ�ی ے �ہ النے کا سبب بن ر�ہ ماری پھ�ی ب�ی
نوں کے  کس�ی ے کہ آپ اپ�زی کووڈ-19 کی و�ی ہ ضروری �ہ ساتھ، �ی

ں۔ �ی ٹ ر�ہ ساتھ اپ ٹو ڈ�ی

ا کہ آپ  و کگ ہ �ہ � �ی �ت و، تو ب�ہ وا �ہ ں کووڈ-19 �ہ ی م�ی  اگر آپ کو �ال �ہ
لی خوراک �اصل  ھ ماہ تک اپ�زی اکگ ونے کے بعد �چ کووڈ-19 �ہ

ں۔ آپ کی عمر، آپ کو ملنے والی خوراکوں  کرنے کا انتظار کر�ی
ادہ  ادہ سے ز�ی اد پر ز�ی کی تعداد اور آپ کی ص�ت کی �الت کی بن�ی

 � �ئ تھ ک�ی ل�ی ے اپنے �ہ د معلومات کے ل�ی ں مز�ی وقت کے بارے م�ی
ں۔ ڈر سے بات کر�ی �ی پرووا�ئ

ں؟ �ی و سکتے �ہ ر �ہ م�نی اثرات بھی ظا�ہ ی �ن ں کو�ئ ھ م�ی ا م�ج  ک�ی

ںز کے  کس�ی ھ لوگ اس و�ی ںز کی طرح، ک�چ کس�ی کسی بھی عام و�ی
ربہ کر  م�زی اثرات اور رد عمل کا ت�ج لکے �ز ھ �ہ ساتھ بھی ک�چ

ند  ند گھنٹوں سے لے کر �چ ںز لگوانے کے �چ کس�ی و و�ی ں �ج �ی سکتے �ہ
م�زی اثرات  ہ �ز ں گے۔ �ی �ی ا�ئ و �ج دنوں تک کسی بھی وقت کم �ہ
ںز لگوانے کے بعد کووڈ-19 کے خالف قوت مدافعت  کس�ی و�ی

ں۔ سب  �ی وتے �ہ ار �ہ سم کی کوششوں کا اظ�ہ ے �ج دا کرنے کے ل�ی پ�ی
ں )مثال  �ی اں شامل �ہ ل�ی ں رنگ کی تبد�ی م�زی اثرات م�ی سے عام �ز

ن  ا سو�ج گہ درد �ی �ز بازو پر اس �ج ام�زی(، ن�ی ا �ج کے طور پر، سرخ �ی

وڑوں  کہ لگا تھا، تھکاوٹ، سر درد، پٹھوں اور �ج اں آپ کو ٹ�ی �ہ �ج
ونا۔ لکا بخار �ہ ا �ہ کا درد، سردی لگنا �ی

و آپ کو  وں �ج ے �ہ و�ئ ر �ہ م�زی اثرات ظا�ہ سے �ز ں ا�ی اگر آپ م�ی
ے  و ر�ہ ھ دنوں کے بعد بھی خ�تم نہ �ہ ا ک�چ وں �ی ے �ہ شان کر ر�ہ پر�ی

ں۔ ڈر سے رابطہ کر�ی �ی � پرووا�ئ �ئ لتھ ک�ی �ی وں، تو براہ کرم اپنے �ہ �ہ

ں؟ �ی ں م�فوظ �ہ ن�ی کس�ی ا کووڈ-19 کی و�ی ک�ی

نسی  ں سب سے سخت سا�ئ ا م�ی ڈا کے پاس دن�ی ن�ی لتھ ک�ی �ی اں۔ �ہ  �ہ
ے اور وہ صرف  ود �ہ ک مو�ج ں سے ا�ی نے والے نظاموں م�ی زہ ل�ی ا�ئ �ج
ہ م�فوظ  ب �ی ے �ج تا �ہ ںز کی منظوری د�ی کس�ی ں و�ی اس صورت م�ی

ن  رنگ اور کوال�ٹی کے اعلٰی تر�ی ک�چ نوف�ی و، اور م�ی ی �ہ و، کام کر�ت �ہ
و۔ ی �ہ ارات پر پورا اتر�ت مع�ی

لتھ  �ی ن کی �ہ ں �ج �ی ی �ہ ا�ت ں دی �ج ن�ی کس�ی ی و�ی ں صرف و�ہ و م�ی  اونٹار�ی
و۔ ڈا نے منظوری دی �ہ ن�ی ک�ی

ٹ سے  ب سا�ئ ڈا کی و�ی ن�ی لتھ ک�ی �ی ں �ہ نوں کے بارے م�ی کس�ی  و�ی
ں۔ ان�ی د �ج مز�ی

ونا  ں فکر مند �ہ نوں کے بارے م�ی کس�ی سی و�ی ھے ا�ی ا م�ج ک�ی
ں؟ �ی ار کی گ�ئ لدی ت�ی و ات�نی �ج ے �ج �ی ا�ہ �چ

لتھ  �ی ں �ہ �ی ن�ہ ی �ج ں کگ �ی ا�ئ ں دی �ج ن�ی کس�ی ی و�ی ں، آپ کو صرف و�ہ �ی ن�ہ
ں م�فوظ اور  و م�ی ں اونٹار�ی �ی ے اور ان�ہ ا �ہ ڈا نے منظور ک�ی ن�ی ک�ی

ے۔ ا �ہ مؤثر قرار د�ی

ہ سے  ں اس و�ج نوں کے مقابلے م�ی کس�ی گر و�ی ں د�ی ن�ی کس�ی ہ و�ی �ی
ں اس  ا بھر م�ی ونکہ دن�ی ں ک�ی �ی ار کی گ�ئی �ہ ی سے ت�ی �ز ادہ ت�ی ات�زی ز�ی

سی زبردست  می تعاون اور فنڈنگ کی ا�ی کوشش کے دوران با�ہ
کھی گ�ئی۔ ں د�ی �ی لے کبھی ن�ہ مثال اس سے پ�ہ

ادہ عرصے سے  ںز بھی 10 سال سے ز�ی  اس کے عالوہ، م�قق�ی
لے سے  ے تھے اور ان پر پ�ہ نوں کا مطالعہ کر ر�ہ کس�ی mRNA و�ی
ی کو  کنالو�ج ے کہ mRNA ٹ�ی ہ �ہ ی و�ج �ہ کا تھا، �ی و �چ ی کام �ہ ی کا�ز �ہ
ا  ا �ج ی سے استعمال ک�ی �ز ے ت�ی ار کرنے کے ل�ی ںز ت�ی کس�ی کووڈ-19 و�ی

سکا۔

https://ontario.ca/covidvaccineinfo
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types
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ں،  ار کی گ�ئی تھ�ی ی سے ت�ی �ز ی ت�ی ں کا�ز ن�ی کس�ی وکہ کووڈ-19 و�ی �چ
ے  ے تمام ممکنہ اقدامات ک�ی �زی بنانے کے ل�ی ق�ی ذا اس بات کو �ی ل�ہٰ

وں۔ ے م�فوظ اور مؤثر �ہ ی ص�ت کے ل�ی ں کہ وہ انسا�ز �ی ے �ہ گ�ئ

ا تھا؟ ںن کی منظوری کا عمل ک�ی کس�ی  و�ی

ار کرنے  ںز ت�ی کس�ی ل کووڈ-19 کی و�ی ں بے پناہ وسا�ئ ا بھر م�ی  دن�ی
ںز کی منظوری کے عمل  کس�ی س سے و�ی ے، �ج ے گ�ئ ے لگا�ئ کے ل�ی

ں مدد ملی۔  قے سے آگے بڑھانے م�ی ک کارگر اور مؤثر طر�ی کو ا�ی
قی پروگراموں کے ساتھ موافقت،  ودہ ت�ق�ی ں مو�ج اس م�ی

ںز االقوامی سطح  ان ب�ی نسدانوں اور �کومتوں کے درم�ی سا�ئ
ل کے  کل ٹرا�ئ ن�ی ں اضافہ، کل�ی پر تعاون، مخصوص فنڈنگ م�ی

ے  ر کرنے کے ل�ی � کو ظا�ہ ںز کی تاث�ی کس�ی ی اور و�ی شرکاء کی فوری بھر�ت
ڈا کے  ن�ی ے۔ ک�ی ی سے انعقاد کرنا شامل �ہ �ز لز کا ت�ی نکل ٹرا�ئ کل�ی

ڈا کے  ن�ی نوں کو ک�ی کس�ی نسدانوں نے ان و�ی ن خودمختار سا�ئ ��ی �ت ب�ہ
لے تمام  نے سے پ�ہ ے م�فوظ اور مؤثر قرار د�ی باشندوں کے ل�ی

ں تمام  نوں کی منظوری م�ی کس�ی ے۔ ان و�ی ا �ہ زہ ل�ی ا�ئ ٹا کا بغور �ج ڈ�ی
ے۔ ا �ہ ا گ�ی �فاظ�تی اقدامات پر سخ�تی سے عمل ک�ی

د  ں مز�ی زہ اور منظوری کے عمل کے بارے م�ی ا�ئ نوں کے �ج کس�ی و�ی
ں۔ کھ�ی ٹ پر د�ی ب سا�ئ ڈا کی و�ی ن�ی لتھ ک�ی �ی معلومات �ہ

ں؟ �ی ا �ہ ی مضر اثرات ک�ی ل مد�ت ںن کے طو�ی کس�ی اس و�ی

اری مطالعے سے  م�زی اثرات کے �ج ی �ز ل مد�ت ںز کے طو�ی کس�ی و�ی
ں  �ی م�زی اثرات ن�ہ ںز �ز ی سنگ�ی ے کہ آحج تک ان کے کو�ئ وتا �ہ معلوم �ہ

ے، ان  ی �ہ ںز لگوا�ئ کس�ی ن لوگوں نے مطالعہ کے دوران و�ی ملے۔ �ج
ی  ا�ت ی کی �ج ے مسلسل نگرا�ز م�زی اثرات کے ل�ی ی �ز ل مد�ت کی طو�ی

ے۔ �تی �ہ ر�ہ

ونے والے منفی واقعات کے  شن )AEFIs( کے بعد �ہ ز�ی ونا�ئ  ام�ی
نے  ا کسی AEFI کی اطالع د�ی ے �ی د معلومات کے ل�ی ں مز�ی بارے م�ی
ب صف�ہ پر  ف�ٹی و�ی ںز س�ی کس�ی و کے و�ی تھ اونٹار�ی �ی ے، پبلک �ہ کے ل�ی

ں۔ �ی ا�ئ �ج

لی  م�نی اثرات پ�ہ ر خوراک کے �ن ا بوس�ٹ ا دوسری خوراک �ی  ک�ی
ں؟ �ی وتے �ہ ادہ سخت �ہ سے ز�ی

م�زی  ںز کی دوسری خوراک کے بعد سخت �ز کس�ی ھ لوگ و�ی ک�چ
م�زی اثرات آپ کے  ونکہ �ز ں ۔ �چ �ی ربہ بھی کر سکتے �ہ اثرات کا ت�ج

ک  ذا ا�ی ں، ل�ہٰ �ی وتے �ہ ہ �ہ �ج � کے ت�فظ کا نت�ی مدافع�تی نظام کی تعم�ی
لی خوراک کے ساتھ موافقت  ب آپ کا مدافع�تی نظام پ�ہ بار �ج

ادہ مضبوط  ے ز�ی ے، تو دوسری خوراک کے ل�ی تا �ہ دا کر ل�ی پ�ی
ے  ی �ہ ہ بتا�ت ے اور �ی �ز �ہ �ی ھی �چ ک ا�چ ہ ا�ی ے۔ �ی وتا �ہ مدافع�تی ردعمل �ہ

ے! ی �ہ ںز اپنا کام کر ر�ہ کس�ی کہ و�ی

لی اور دوسری  م�زی اثرات پ�ہ نے کے بعد �ز � خوراک ل�ی وس�ٹ �جُ
ں۔  �ی وتے �ہ ی �ہ لتے �ہ ونے والے اثرات سے ملتے �ج خوراک کے بعد �ہ

ند دن بعد  ا �چ ند گھنٹے �ی ںز لگوانے کے �چ کس�ی م�زی اثرات و�ی عام �ز
لی )مثال کے طور  ں رنگ کی تبد�ی ں اور ان م�ی �ی تک رہ سکتے �ہ

ن شامل  ا سو�ج گہ درد �ی �ز بازو پر اس �ج ام�زی(، ن�ی ا �ج پر سرخ �ی
ے، تھکاوٹ، سر درد،  ی �ہ ںز ل�گ کس�ی اں آپ کو و�ی �ہ ے �ج و سک�تی �ہ �ہ

و سکتا  لکا بخار بھی �ہ ا �ہ وڑوں کا درد، سردی لگنا �ی پٹھوں اور �ج
ے۔ �ہ

ے؟ ھے کووڈ-19 کا شکار کر سک�تی �ہ ںن م�ج کس�ی ا و�ی  ک�ی

ماری  ی اور متعدی ب�ی ا کو�ئ ںز سے آپ کو کووڈ-19 �ی کس�ی ں، و�ی �ی ن�ہ
ں  نوں م�ی کس�ی ڈا کی منظور شدہ و�ی ن�ی لتھ ک�ی �ی ں لگ سک�تی۔ �ہ �ی ن�ہ

ے کہ  ہ �ہ س کا مطلب �ی ے، �ج ں �ہ �ی ںز ن�ہ کس�ی و و�ی �ی ی بھی ال�ئ سے کو�ئ
و کووڈ-19 کا سبب  ے �ج ں �ہ �ی ی ن�ہ ود �ہ رس مو�ج ں وہ وا�ئ ان م�ی

ے۔ بنتا �ہ

و  ںن لگوانے کے بعد بھی کووڈ-19 کا شکار �ہ کس�ی ں و�ی ا م�ی  ک�ی
وں؟ سکتا �ہ

ے،  ی �ہ ںز کووڈ-19 کا شکار بننے کے خطرے کو کم کر�ت کس�ی و�ی
کشن کے خطرے کو  کوں کی طرح، آپ انف�ی گر �فاظ�تی ٹ�ی کن د�ی ل�ی

رس  ں کر سکتے، خاص طور پر اس وا�ئ �ی مکمل طور پر خ�تم ن�ہ
الؤ کے خطرے کو۔ ں پھ�ی ون�ٹی م�ی ہ کم�ی کے �ال�ی

ونے اور  ں داخل �ہ سپتال م�ی ماری، �ہ د ب�ی ںز لگوانا آپ کی شد�ی کس�ی و�ی
ے اور  تا �ہ انے کے خطرے کو کا�زی �د تک کم کر د�ی و �ج موت واقع �ہ
ہ سے  ہ خود کو اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو کووڈ-19 کی و�ج �ی

ے۔ قہ �ہ ن طر�ی ��ی �ت ک ب�ہ انے کا ا�ی ماری سے ب�چ ںز ب�ی سنگ�ی

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety
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ت  ری صال��ی دا کرنے کی م�ی ںن اوالد پ�ی کس�ی ا کووڈ-19 کی و�ی  ک�ی
ا؟ و کگ ا �ہ وں تو ک�ی ں اب �املہ �ہ ے؟ اگر م�ی کو متاثر کر سک�تی �ہ

ے کہ کووڈ-19  ں �ہ �ی ی ثبوت ن�ہ ی الحال اس بات کا کو�ئ �ز
ں۔ �ی ھ پن کا سبب بن�تی �ہ ں بان�ج ن�ی کس�ی و�ی

ونے کے  ا آپ کے �املہ �ہ لے �ی ونے سے پ�ہ قت، �املہ �ہ در�ق�ی
ں لگوا  ز کردہ خوراک�ی و�ی ںز کی تمام ت�ج کس�ی دوران کووڈ-19 و�ی
ے کو �مل کے دوران کووڈ- نا آپ کو اور آپ کے آنے والے ب�چ ل�ی

ا۔ 19 کے خطرے سے م�فوظ رکھے کگ

ے  ے بھی م�فوظ �ہ ںن کے ل�ی ںن ان خوات�ی کس�ی ا کووڈ-19 و�ی ک�ی
ونے کی کوشش  ا �املہ �ہ وں �ی ی �ہ وں، دودھ پال ر�ہ و �املہ �ہ �ج

وں؟ ی �ہ کر ر�ہ

ی  ا �مل کی کسی بھی سہ ما�ہ لے �ی ونے سے پ�ہ اں۔ آپ �املہ �ہ �ہ
ںز لگوا سک�تی  کس�ی قے سے کووڈ-19 و�ی کے دوران م�فوظ طر�ی
ونے کی  ا �املہ �ہ وں �ی ی �ہ وں، دودھ پال ر�ہ ب آپ �املہ �ہ ں۔ �ج �ی �ہ
ںز لگوانا  کس�ی وں، تو اس دوران کووڈ-19 و�ی ی �ہ کوشش کر ر�ہ

 ،)PCMCH( لتھ �ی لڈ �ہ ا�ئ نڈ �چ �نل ا�ی �ٹ نشل کونسل فار م�ی پروو�ی
سٹ  ناکالو�ج ا�ئ نڈ کگ �ز ا�ی �ز ش�ی ��ی �ٹ �ٹی آف آبسٹ�ی و سوسا�ئ اونٹار�ی

سٹ آف  ناکالو�ج ا�ئ ، کگ �ز �ز ش�ی ��ی �ٹ �ٹی آف آبسٹ�ی )OSOG(، سوسا�ئ
شن  ز�ی ونا�ئ �ٹی آن ام�ی زری کم�ی ڈوا�ئ شنل ا�ی ڈا )SOGC(، ن�ی ن�ی ک�ی

ںز االقوامی سط�ی  )NACI( اور ب�ہت سی دوسری قومی اور ب�ی
انب سے نہ صرف م�فوظ اور مؤثر قرار دی  موں کی �ج کی تنظ�ی

ے۔ ے بلکہ اس کی پرزور سفارش بھی کی گ�ئی �ہ گ�ئی �ہ

ںز  کس�ی ے و�ی وں کو روکنے کے ل�ی دگ�ی �ی �چ ں ممکنہ پ�ی �مل م�ی
ں۔ اگر آپ کو  �ی ادہ �ہ ں ز�ی �ی د خطرات سے ک�ہ لگوانے کے فوا�ئ

ے، تو کووڈ-19  اتا �ہ و �ج ونے کے دوران کووڈ-19 ال�ق �ہ �املہ �ہ
ں،  �ی ں �ہ �ی و �املہ ن�ہ ں �ج ںز کے مقابلے م�ی سی مثبت خوات�ی کی ا�ی
ونٹ  داشت کے �ی ی نگ�ہ ا�ئ ونے، انت�ہ ں داخل �ہ سپتال م�ی آپ کو �ہ

و  ادہ خطرہ ال�ق �ہ ف سپورٹ کا ز�ی انے اور ال�ئ ے �ج ں داخل ک�ی م�ی
ا۔ کگ

ی،  ے کگ ا�ئ کشن سے ب�چ ںز نہ صرف آپ کو کووڈ-19 انف�ی کس�ی و�ی
د  کشن سے متعلق شد�ی ہ �مل کے دوران کووڈ-19 انف�ی بلکہ �ی
وں کے خطرے کو بھی خاطر خواہ �د تک کم  دگ�ی �ی �چ ماری اور پ�ی ب�ی
ںز لگوانے کے بعد  کس�ی ے کہ و�ی لتا �ہ ی۔ مطالعات سے پتہ �چ کرے کگ
ا آپ  ں وہ نال اور/�ی �ی ی �ہ و�ت ار �ہ ز ت�ی ن�ٹی باڈ�ی و ا�ی ں �ج سم م�ی آپ کے �ج

و نہ  ی، �ج ں کگ �ی ن�چ ے تک پ�ہ عے آپ کے ب�چ کے ماں کے دودھ کے ذر�ی
ش کے  دا�ئ ے کو بھی پ�ی ونے والے ب�چ صرف آپ کو بلکہ آپ کے �ہ

ں۔ �ی م کر سک�تی �ہ ادہ ت�فظ فرا�ہ بعد کووڈ-19 کے خالف ز�ی

ے  د معلومات کے ل�ی مز�ی
ontario.ca/covidvaccinepregnancy مال�ظہ 

ں۔ کر�ی

ا کووڈ- ے؟ ک�ی �ی ا�ہ ی �چ ا�ن ی �ج وں لگا�ئ ںن ک�ی کس�ی ے کو و�ی رے ب�چ م�ی
ے؟ ں �ہ �ی ماری ن�ہ لکی ب�ی ک �ہ ے ا�ی وں کے ل�ی 19 ب�چ

ل�ی  ے عام طور پر �ہ ونے والے ب�چ ہ کووڈ-19 سے متاثر �ہ اگر�چ
مار  ادہ بھی ب�ی ے ب�ہت ز�ی ھ ب�چ ں، مگر ک�چ �ی عالمات کا سامنا کرتے �ہ
ی  ونا، آ�ئ ں داخل �ہ سپتال م�ی ں �ہ ے م�ی �ج س کے نت�ی ں، �ج �ی و سکتے �ہ �ہ

بکہ  ے۔ �ج و سک�تی �ہ ا موت بھی واقع �ہ ونا �ی ں داخل �ہ و م�ی سی �ی
ربہ کر سکتے  رپا عالمات کا ت�ج ںز اور د�ی ادہ سنگ�ی ے ز�ی بعض ب�چ

وٹ کووڈ-19 سنڈروم  ک�ی ل کووڈ-19، پوسٹ ا�ی ع�زی طو�ی ں )�ی �ی �ہ
و  ے �ج ے درست �ہ وں کے ل�ی ہ بات خاص طور پر ان ب�چ �ہ(۔ �ی وغ�ی

گر  ی د�ی ن کو ص�ت کو�ئ ا �ج ں �ی �ی قوت مدافعت سے م�روم �ہ
ے۔ ل کا سامنا بھی �ہ مسا�ئ

ماری،  ںز ب�ی ں سنگ�ی �ی نے سے ان�ہ ںز د�ی کس�ی وانوں کو و�ی وں اور نو�ج ب�چ
ونے والی موت  رس سے واقع �ہ ونے اور وا�ئ ں داخل �ہ سپتال م�ی �ہ

ںز خاندان  کس�ی ا۔ و�ی کے خالف مضبوط سطح کا ت�فظ ملے کگ
سے کہ وہ  �ی ے، �ج ی �ہ م کر�ت گر افراد کو بھی ت�فظ فرا�ہ کے د�ی

ادہ کمزور  ا ز�ی و �ی ی گ�ئی �ہ ںز نہ لگا�ئ کس�ی ں ابھی تک و�ی �ی ن�ہ لوگ �ج
ف العمر افراد کو۔ ضع�ی

ادہ  ںز کو پانحچ سال اور اس سے ز�ی کس�ی زر و�ی ڈا نے فا�ئ ن�ی لتھ ک�ی �ی �ہ
ھ  ںز کو �چ کس�ی ں استعمال کرنے اور موڈرنا و�ی وں م�ی عمر کے ب�چ

ں استعمال کرنے کی  وں م�ی ادہ عمر کے ب�چ ا اس سے ز�ی سال �ی
ے۔ منظوری دی �ہ

زر کی  وں کو فا�ئ ادہ عمر کے ب�چ  پانحچ سال اور اس سے ز�ی
ک  ے۔ ا�ی ی �ہ ا�ت ںز لگوانے کی سفارش کی �ج کس�ی کووڈ-19 و�ی

�ی  ٹس/پ�ی وکارڈا�ئ �ی ں ما�ئ س م�ی � رضامندی کے ساتھ، �ج باخ�ج
ی شامل  ا�ہ ں آکگ ٹس کے ممکنہ بلند خطرے کے بارے م�ی کارڈا�ئ

ے موڈرنہ کی  ادہ عمر کے ب�چ ا اس سے ز�ی ھ سال �ی ے، �چ �ی ا�ہ ی �چ و�ز �ہ
ں۔ �ی ںز لگوا سکتے �ہ کس�ی کووڈ-19 و�ی

https://ontario.ca/covidvaccinepregnancy
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ںز  کس�ی وں نے کووڈ-19 و�ی ں الکھوں ب�چ کہ م�ی ڈا اور امر�ی ن�ی ک�ی
موعی طور پر، �فاظت کے �والے سے کسی  ے اور م�ج ی �ہ لگوا�ئ

ے۔ ں آ�ئ �ی قسم کے خدشات سامنے ن�ہ

ہ اس وقت  نوں کی طرح، آپ کا ب�چ کس�ی وں کی و�ی مار�ی گر ب�ی د�ی
د  ے۔ مز�ی تا �ہ ٹ ر�ہ ب وہ اپ ٹو ڈ�ی ے �ج تا �ہ ن م�فوظ ر�ہ ��ی �ت ب�ہ

 ontario.ca/covidvaccinekids ے معلومات کے ل�ی
ں۔ مال�ظہ کر�ی

ے؟ ی �ہ و�ت ود �ہ پ مو�ج کرو�چ �ی ی ما�ئ ں کو�ئ ںن م�ی کس�ی ا و�ی ک�ی

ں۔ �ی ن�ہ

سے مختلف  ںن سے ک�ی کس�ی ںن فلو کی و�ی کس�ی  کووڈ-19 کی و�ی
ے؟ �ہ

ں اور ان  �ی ںز ب�ہت مختلف �ہ کس�ی ںز اور فلو و�ی کس�ی کووڈ-19 و�ی
ا سکتا۔ وہ مختلف  ا �ج ں ک�ی �ی ی موازنہ ن�ہ کا براہ راست کو�ئ

رس  ا وا�ئ �ز �ز ، انفلو�ئ ںز کس�ی ں؛ فلو و�ی �ی ی �ہ رسوں کو نشانہ بنا�ت وا�ئ
بکہ کووڈ-19  ے، �ج ی �ہ ک ساتھ نشانہ بنا�ت کی ک�ئی اقسام کو ا�ی

ی نشانہ  رس، SARS-CoV-2 کو �ہ ک وا�ئ ںز صرف ا�ی کس�ی کی و�ی
ے۔ ی �ہ بنا�ت

نا  ی لگوا ل�ی ںز دونوں کو �ہ کس�ی ںز اور کووڈ-19 و�ی کس�ی  فلو و�ی
م  رسوں سے ت�فظ فرا�ہ ں مختلف وا�ئ م�ی ہ �ہ ونکہ �ی ے ک�ی ضروری �ہ

ں  ی وقت م�ی ک �ہ ںز کی طرح، ا�ی کس�ی ں۔ آپ کی کووڈ-19 و�ی �ی ی �ہ کر�ت
ے۔ آپ  ںز لگوانا م�فوظ �ہ کس�ی ی مختلف و�ی ا کو�ئ آپ کا فلو شاٹ �ی

ں 14 دن کے  ا بعد م�ی لے �ی ںز لگوانے سے پ�ہ کس�ی کو کووڈ-19 و�ی
ے۔ ں �ہ �ی انتظار کی مدت درکار ن�ہ

لتھ انشورنس پالن )OHIP( کارڈ  �ی و �ہ رے پاس اونٹار�ی  اگر م�ی
وں؟ ل �ہ ے ا�ہ ںن کے ل�ی کس�ی ں پھر بھی و�ی ا م�ی و، تو ک�ی نہ �ہ

اں کام  �ہ ا �ی ے �ی ے، پڑھتا �ہ تا �ہ ں ر�ہ و م�ی و اونٹار�ی ی بھی شخص �ج  کو�ئ
شن  گر�ی ا ام�ی ت �ی ر�ی ے، ش�ہ و کی وزٹ پر بھی �ہ و اونٹار�ی ا �ج ے �ی کرتا �ہ

ںز �اصل  کس�ی مت کے و�ی � کسی ق�ی ت سے قطع نظر، بغ�ی ث�ی کی ��ی
ے۔ ل �ہ کرنے کا ا�ہ

لتھ کارڈ  �ی و �ہ ے آپ کو کسی اونٹار�ی ںز �اصل کرنے کے ل�ی کس�ی و�ی
ش کے ثبوت  دا�ئ خ پ�ی ے۔ آپ اپنے نام اور تار�ی ں �ہ �ی کی ضرورت ن�ہ

ی بھی دوسری  ز )ID( کی کو�ئ ری شناخ�تی دستاو�ی ے تصو�ی کے ل�ی
ا  گر IDs بھی استعمال کی �ج ا د�ی ں �ی �ی شکل استعمال کر سکتے �ہ

ل  �ڈ م�ی س�ٹ سنس، پاسپورٹ، ر�ج ور کا ال�ئ �ی ں، مثاًل ڈرا�ئ �ی سک�تی �ہ
ا ��تی کہ کسی دوسرے  ک خط، پے اسٹب، اسٹوڈنٹ کارڈ، �ی کا ا�ی

ز  ی شناخ�تی دستاو�ی اری کردہ کو�ئ ار سے بھی �ج رہ اخت�ی دا�ئ
سی سرکاری  گر ا�ی � مل�ی اور د�ی ں غ�ی ی۔ ان م�ی و کگ قابل قبول �ہ

و  ن کی مدت بھی خ�تم �ہ ں �ج �ی و سک�تی �ہ زات بھی شامل �ہ دستاو�ی
و۔ �ی �ہ �چ

ے اور آپ کا پبلک  ود �ہ ں مو�ج �ی لتھ کارڈ ن�ہ �ی اگر آپ کے پاس �ہ
 )PVCC( � کٹ سن�ٹ ںز کانٹ�ی کس�ی نشل و�ی ونٹ پروو�ی لتھ �ی �ی �ہ

ے، تو آپ PVCC کو 1-833-943-3900 پر  استعمال کرتا �ہ
ںز  کس�ی ں۔ آپ سے و�ی �ی ن�ٹمنٹ بک کر سکتے �ہ کال کر کے اپ�زی اپوا�ئ

م کرنے کو  ز فرا�ہ ری شناخ�تی دستاو�ی ی تصو�ی ن�ٹمنٹ پر کو�ئ کی اپوا�ئ
ا۔ ے کگ ا�ئ ا �ج ک�ہ

ے اپنے  ق کے ل�ی ت کی تصد�ی ل�ی ے اپ�زی ا�ہ شن کے ل�ی ن�ی کس�ی آپ و�ی
ں  �ی ونٹ سے بھی رابطہ کر سکتے �ہ لتھ �ی �ی مقامی پبلک �ہ
ں۔  �ی ں مدد �اصل کر سکتے �ہ ن�ٹمنٹ بک کرنے م�ی اور اپوا�ئ

ے  � تالش کرنے کے ل�ی ونٹ اور رابطہ نم�ج لتھ �ی �ی مقامی پبلک �ہ
ں۔ ontario.ca/publichealth مال�ظہ کر�ی

ر کم  ںن کی تاث�ی کس�ی نے سے کووڈ-19 و�ی ہ د�ی ا خون کا عط�ی  ک�ی
ی؟ ے کگ ا�ئ و �ج �ہ

ود  ا ثبوت مو�ج ی بات �ی سی کو�ئ ں ا�ی ق م�ی اب ت�ق�ی ں، دست�ی �ی ن�ہ
 � ںز کی تاث�ی کس�ی نے سے کووڈ-19 و�ی ہ د�ی ے کہ خون کا عط�ی ں �ہ �ی ن�ہ

ی۔ ے کگ ا�ئ و �ج کم �ہ

ں نکل�تی اور اس سے  �ی ںز ن�ہ کس�ی سم سے و�ی ہ کرنے سے �ج عط�ی
ات  م خل�ی سے ا�ہ ود لڑنے والے ا�ی ں مو�ج ی مدافع�تی نظام م�ی سما�ز �ج

ںز کے ردعمل  کس�ی و و�ی ی، �ج وں کگ ں �ہ �ی ز بھی خ�تم ن�ہ ن�ٹی باڈ�ی اور ا�ی
ن بلڈ  ڈ�ی ن�ی ے، براہ کرم ک�ی د معلومات کے ل�ی ں۔ مز�ی �ی ں بن�تی �ہ م�ی

ں۔ سروسز مال�ظہ کر�ی

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf
https://ontario.ca/covidvaccinekids
https://ontario.ca/publichealth
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2
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ھے  �چ ڈول سے پ�ی شن ش�ی ز�ی ونا�ئ ں اپنے باقاعدہ ام�ی  اگر م�ی
ںن  کس�ی ھے پھر بھی کووڈ-19 و�ی ا م�ج ا ؟ ک�ی و کگ ا �ہ وں، تو ک�ی �ہ

ے؟ ا سک�تی �ہ ی �ج لگا�ئ

ںز  کس�ی و و�ی ں �ج �ی ی کرتے �ہ م ان لوگوں کی بھی �وصلہ افزا�ئ اں۔ �ہ �ہ
وں کہ وہ اپ ٹو  ے �ہ ھے رہ گ�ئ �چ ڈول سے پ�ی لگوانے کے اپنے ش�ی

ں۔ ڈر سے رابطہ کر�ی �ی � پرووا�ئ �ئ لتھ ک�ی �ی ے اپنے �ہ نے کے ل�ی ٹ ر�ہ ڈ�ی

ے کون  ل کے �امل افراد کے ل�ی ی کے مسا�ئ ا رسا�ئ معذوری �ی
ں؟ �ی اب �ہ ل دست�ی سے وسا�ئ

ی کس�ٹمر سروس  ںز لگانے والے مقامات کو قابل رسا�ئ کس�ی و�ی
قوں  ی طر�ی م کرنے اور معذور لوگوں کے ساتھ قابل رسا�ئ فرا�ہ

ے۔ اس کے عالوہ، درحج  ا �ہ ا گ�ی ت کرنے کا پابند ک�ی �ی سے بات �چ
ں: �ی اب �ہ ل بھی دست�ی ل وسا�ئ ذ�ی

 	 ، �ز �ز کس�ی عے کووڈ-19 و�ی ConnectABILITY.ca کے ذر�ی
ے معاونت،  کھ بھال کرنے والوں کے ل�ی ل اور د�ی وسا�ئ

د  د مف�ی وز اور مز�ی ڈ�ی ع سے �اصل شدہ و�ی بھروسہ مند ذرا�ئ
می۔ معلومات کی فرا�ہ

�ز 	  بلٹ�ی منٹ ڈس ا�ی ول�چ نڈ ڈ�ی سرحچ ا�ی س ر�ی کس�ی � ا�ی �ئ لتھ ک�ی �ی �ہ
 )www.hcarddcovid.com/info( ٹ ب سا�ئ و�ی

ر  ے/ ز�ی عے آپ کے ب�چ اور vaccinesupport.ca کے ذر�ی
کے  �زی معذوری کے ٹ�ی ا ذ�ہ ان�صار شخص کو نشوونما �ی

گہ  ںز کی �ج کس�ی می )و�ی ں معلومات کی فرا�ہ لگوانے کے بارے م�ی
ارات،  ی، گھر پر وزٹ کے اخت�ی ا�ج پر بھرپور تعاون کی دست�ی

�ہ(۔ وں سے خوف کھانا وغ�ی �ی سو�ئ

شن 	  سوسی ا�ی ون�ٹی سپورٹ ا�ی و کم�ی اونٹار�ی
)www.ontariocommunitysupport.ca( کے 
�ز پروگرام کے بارے  �ز کس�ی و ٹو و�ی �ی ی ڈرا�ئ عے قابل رسا�ئ ذر�ی

کوں کی  ے �فاظ�تی ٹ�ی و معذور افراد کے ل�ی ں معلومات، �ج م�ی
مول نقل  ے، بسش م کرتا �ہ وں سے گھروں تک سواری فرا�ہ گ�ہ �ج

ں م�فوظ نقل و  �ی ن�ہ ل والے بزرگ افراد، �ج و �رکت کے مسا�ئ
ے۔ وں کا سامنا کرنا پڑتا �ہ لن�ج �ی ی کے �چ �مل تک رسا�ئ

ں؟ �ی اں سے مل سک�تی �ہ ھے اضا�نی معلومات ک�ہ  م�ج

د  ں مز�ی نوں کے بارے م�ی کس�ی ں کووڈ-19 کی و�ی و م�ی  اونٹار�ی
ں،  ے ontario.ca/covidvaccine مال�ظہ کر�ی اننے کے ل�ی �ج
ک  سے �جُ ن�ٹمنٹ ک�ی ت، اپوا�ئ ل�ی ںز کی معلومات اور ا�ہ کس�ی مول و�ی بسش

ں  ھ کے بارے م�ی د ب�ہت ک�چ ے اور مز�ی ا�ئ ا توقع کی �ج ے، ک�ی ا�ئ کی �ج
کٹ  ںز کانٹ�ی کس�ی نشل و�ی می۔ آپ پروو�ی د معلومات کی فرا�ہ مف�ی
ر  ا ما�ہ نٹ �ی �ج ربہ کار ا�ی � سے 3900-943-833-1 پر ت�ج سن�ٹ
 TTY( ں �ی ے بھی رابطہ کر سکتے �ہ ص�ت سے بات کرنے کے ل�ی

ی  ا�ئ ا گو�ی ا قوت سماعت �ی ں سکتے �ی �ی و سن ن�ہ ے �ج ان لوگوں کے ل�ی
ادہ  ں: 0007-797-866-1(، 300 سے ز�ی �ی سے م�روم �ہ

فتے کے ساتوں دن صبح 8:00 سے  ے، �ہ اب �ہ ں دست�ی زبانوں م�ی
ے تک۔ شام 8:00 ب�ج

ونے  ا �املہ �ہ وانوں اور �املہ، دودھ پالنے �ی وں، نو�ج ب�چ
ے کووڈ-19 کی  ںز کے ل�ی کی منصوبہ بندی کرنے والی خوات�ی

�ڈ  س�ٹ اٹرک ر�ج ڈ�ی ے، پ�ی ں سواالت کے ل�ی ںز کے بارے م�ی کس�ی و�ی
ن�ٹمنٹ بک کرنے کے  ک رازدارانہ فون اپوا�ئ نرس کے ساتھ ا�ی
ںز کنسلٹ سروس سے  کس�ی ے SickKids کووڈ-19 و�ی ل�ی

عہ  ا بذر�ی عے �ی sickkids.ca/vaccineconsult کے ذر�ی
ہ سروس فون پر زبان  ں۔ �ی 6558-304-888-1 رابطہ کر�ی

ں بھی  ے متعدد زبانوں م�ی و�ئ ی کا استعمال کرتے �ہ ما�ز کی تر�ج
ے۔ اب �ہ دست�ی

نک کو  ٹ ورک SHN( VaxFacts( کل�ی لتھ ن�ی �ی ا، سکار بورو �ہ �ی
 � ں باخ�ج نوں کے بارے م�ی کس�ی ں تاکہ آپ کو کووڈ-19 و�ی کال کر�ی

ک  ے ا�ی ق �اصل کرنے کے ل�ی ے درکار �قا�ئ صلہ کرنے کے ل�ی ف�ی
م کی  � سے فون پر باملشافہ مشاورت فرا�ہ مستند SHN ڈاک�ٹ

ک  ن�ٹمنٹ �جُ ک اپوا�ئ عے ا�ی ا سکے۔ shn.ca/vaxfacts کے ذر�ی �ج
ں۔  نشن 5738 پر کال کر�ی کسٹ�ی ا 2911-438-416 ا�ی ں �ی کر�ی
ے تک  فتے کے ساتوں دن صبح 9 سے شام 8 ب�ج ن�ٹمنٹس �ہ اپوا�ئ

ں۔ �ی اب �ہ ں دست�ی ادہ زبانوں م�ی 200 سے ز�ی
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https://ConnectABILITY.ca
https://www.hcarddcovid.com/info
http://www.hcarddcovid.com/info
https://vaccinesupport.ca
https://www.ontariocommunitysupport.ca
https://ontario.ca/covidvaccine
https://sickkids.ca/vaccineconsult
https://shn.ca/vaxfacts



