
ጥዕና ደቅና ንሓልው፤ ቤት 
ትምህርታትና ካብ ሕማም ነፃ ንግበር። 

ናይ ቤት ትምህርቲ ክታበት መቆፃፀሪ ዝርዝር 
ደቅኩም ኣብ ኦንታሪዮ ንዝርከብ ቤት ትምህርቲ 
ንኽመሃሩ ናይዞም ዝስዕቡ ተላበድቲ ሕማማት ክታበት 
ክኽተቡ (ክወስዱ) ይግባእ: 

ሕማም መኒንጎኮካል 

ፔርቱሲስ (ትኽትኽታ) 

ቫሪሴላ (ችክን ፖክስ) *2010ን ካብኡ ንድሓርን ዝተወለዱ ህፃናት 

ዲፍተርያ 

ቴታነስ 

ፖሊዮ 

ንፍዮ 

እዞም ክታበታት 
እዚኦም ኣብ ኦንታሪዮ 

ካብ ክፍሊት ነፃ 
ይወሃቡ። 

ጽግዕ 

ንፍዮ ጀርመን (ሩበላ) 

ንተወሳኪ ኣገደስቲ ክታበታት ontario.ca/vaccines ኣብ 
ዝብል ናይ ኦንታርዮ ናይ ክታበት መደብ ይጎብንዩ። 

ኩላትና ነንሕድሕድና ንኽንከላኸል ይገብር። 
ደቆም እንተኽትቡ ደቆምን ኣብ ዙርያ ደቆም ዝርከቡ 
ቆልዑትን ካብ ጎዳእቲ ሕማማት ይከላከልዎም። 

ንናይ ኦንታሪዮ መደብ ክታበት ብጥብቂ ይከታተሉ 
ከም ወለዲ ናይ ደቅኹም ጥዕና ምሕላው ናይ መጀመርታ ትኹረትኩም እዩ። ዕድሚኦም ካብ 4 
ክሳብ 17 ዝኾኑ ኩሎም ህፃናት ተምሃሮ ብመሰረት መደብ ክታበት ኦንታሪዮ ክኽተቡ ይግባእ። 
ክታበት ንቆልዑት ካብ ዝተፈላለዩ ከበድቲን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብቐሊሉዝመሓላለፉ ሕማማት 
ይከላኸል። 

ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ክታበት ተምሃሮ፤ ቆልዑት ትምህርቶም ንኽከታተሉ ናይ ዲፍተርያ፣ ቴታንስ፣ 
ፖሊዮ፣ ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን (ሩበላ)፣ ሕማም መኒንጎኮካል፣ ትኽትኽታ፣ ኣብ 2010ን 
ካብኡ ንደሓር ንዝተወለዱ ቆልዑት ድማ ችክንፖክስ መረጋገፂ ክተባት ክህልዎም ይግባእ። 
ሙሉእ ንሙሉእ ዘይተኸተቡ ቆልዑ፣ ንኽመሃሩ ዘይክፍቀደሎም ይኽእል እዩ። 

ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ነገር 
ደቅኩም እቶም ክታበታት ከምዝተኸተቡ ዘረጋግፅ ካብ ናይ ጥዕና ኣገልጋሎት ወሃብኹም ወይ 
ናይ ከባቢኩም ክፍሊ ክንክን ጥዕና ክህልወኩም ይግባእ። ደቆም እቲ ናይ ክታበት መደብ 
እንተማሊኦም ተወሳኺ ክታበት ኣየድልዮምን። 

ናይ ደቆም ናይ ክታበት ፀብፃብ ናብ ኣብ 
ቀረበኦም ዝርከብ ክፍሊ ክንክን ጥዕና ናይ 
ምፍላጥ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ይፈልጡዶ? 
ጥዕና ወሃብትኩም እቲ ፀብፃብ ኣብ ክንዳኹም 
ኣየቕርቡን፡፡ ናይ ከባቢኩም ክፍሊ ክንክን 
ጥዕና ንምርካብ ወይ ድማ ንዝበለፀ ሓበሬታ 
ክታበት ontario.ca/vaccines ይጎብንዩ። 

ናይ ክታበት ትምህርቲ 

ወለዲ እንድሕር ውላዶም ብዘይ ዝኾነ ሕክምናዊ ዘይኮነ ምኽንያት ካብ ክታበት ዘትርፍዎ 
እንተኾይኖም፤ ወለዲ ናይ ክታበት ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ክውድኡ ይግባእ። ንዝበለፀ ሓበሬታ 
በይዘኦም ምስ ናይ ከባቢኦም ክፍሊ ክንክን ጥዕና ይራኸቡ። 

ontario.ca/vaccines

http://ontario.ca/vaccines
http://ontario.ca/vaccines


ንልዕሊ 200 ዓመታት ክታበታት ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ምትራፍ ፀኒሖምን 
ይርከቡን! ክታበታት ብምውሳድ ቤተሰቦም ካብዞም ዝስዕቡ ሕማማት ይከላኸሉ። 

ፔረቱሲስ (ትኽትኽታ) 
ትኽትኽታ ተላጋቢ ሕማም ኮይኑ ኣብ ቆልዑ፣ ባፅሓትን ዓበይትን ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ሰዓል የስዕብ። 
ትኽትኽታ ኣብ ዕሸላት ከቢድ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ሰዓል እዚ ንዓቐብ ምባል ወይ ድማ ንሓፂር 
ግዜ ምቁራፅ ትንፋስ ከስዕብ ይኽእል። እዚ ድማ ኣብ ቆልዑት ከም እኒ ኒሞንያ፣ ናይ ሓንጎል 
ጉድኣትን ጠጠው ምባልን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ጣጣታት ከስዕብ ይክእል። 

ቫሪሴላ(ችክንፖክስ) 
ችክንፖክስ ተላጋቢ ሕማም ኮይኑ ቁርጥማት፣ ውሱን ቃንዛ ርእሲ፣ ክሳብ 390ሴ ዝበፅሕ ረስኒ፣ 
ቁሪቁሪ ምባል፣ ናይ ጭዋዳን መገጣጠምን ቃንዛ ካብቲ ቀይሕ፣ መሳሐዪ፣ ማይ ዝሓዘ ዝመስል ዕንፉሮ 
ቅድሚ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ቀዲሙ ዘስዕብ እዩ። ብችክንፖክስ ዝመፁ ጣጣታት ከበድት ኮይኖም 
ከም ናይ ቆርበት ባክተርያዊ ረክሲ፣ ናይ እዝኒ ረክሲን ኒሞንያን የጠቓልል። 

ሕማም መኒንጎኮካል 
ረክሲ መኒነጎኮካል ከም እኒ መነንጃይትስ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ሕማማት የስዕብ። መነንጃይትስ ብጣዕሚ 
ከቢድ ሕማም ኮይኑ ካብ ካልእ ሰብ ዝሓለፎምን ካብ ቀጥታ ሕሙም ዝሓለፎምን ከጋጥም ይኽእል። 
ሕማም መኒንጎኮካል ከም ናይ ደም ምምራዝን ናይ ሓንጎል ወይ ድማ ዕትብቲ ዓንዲ ሕቖ ረኽስን 
ከስዕብ ይኽእል። 

ቴታነስ 
ቴታነስ ወይ ቁላፍ ምንጋጋ ከቢድ ሕማም ኮይኑ ኣብ ጓሓፍ ዝርከቡ ናይ ቴታነስ ጀርምታት ናብ 
ኣብ ቆርበትና ዝርከብ ቀዳድ እንትኣቱ ዝክሰት ሕማም እዩ። ምስሕሓብ ጭዋዳታትን ሓደገኛ 
ምንቅጥቃጥን ከስዕብ ይክእል። 

ዲፍተርያ 
እዚ ኣብ ኣፍንጫ፣ ጎሮሮን ቆርበትን ዝኽሰት ከቢድ ሕማም እዩ።ኣብ ጎሮሮ መቁሰልቲ፣ ረስኒን 
ቁሪቁሪ ምባልን የስዕብ። ዲፍተሪያ ከም ናይ ምትፋስ ችግር፣ ድካም ልቢን ጉድኣት መትኒን የስዕብ። 

ፖሊዮ 
ፖሊዮ ከቢድ ሕማም ኮይኑ ደቂሰባት ኣብ እንበልዖምን እንሰትዮምን ነገራት ብዝርከብ ናይ 
ፖለዮ ቫይረስ ዝኽሰት እዩ።ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ዝክእል ሕማም እዩ። ፖሊዮ ናይ መትኒ 
ጉድኣት፣ኣልምሲን ሞትን ከስዕብ ይኽእል። 

ጽግዕ 
ጽግዕ ብቫይረስ ዝመፅእን ከም ረስኒ፣ ቃንዛ ርእሲ፣ ሕብጠት ኣብ ከባቢ ምዕጉርቲ፣ መንከስን 
ክሳድን ዝኣመሰሉ ምልክታት ዘለውዎ ተላጋቢ ሕማም እዩ። ናይ ድምፂ ዘይምስማዕን ሓንጎል 
ሕብጠትን ዝኣመሰሉ ጣጣታት ከስዕብ ይኽእል። 

ንፍዮ 
ንፍዮ ብዝለዓለ ደረጃ ዝላገብን ብቫይረስ ዝመፅእን ረኽሲ እዩ። ዝለዓለ ረስኒ፣ ሰዓል፣ ዕንፉሮ፣ በዝሒ 
ንፋጥን ምቕያሕ ዓይኒን ዘስዕብ እዩ። ንፍዮ ከም ናይ እዝኒ ረኽስን ኒሞኒያን ዝኣመሰሉ ጣጣታት 
የስዕብ። 

ንፍዮ ጀርመን (ሩቤላ) 
ሩቤላ ብቫይረስ ዝመፅእ ተላጋቢ እማም እዩ። ሩቤላ ከም ረስኒ፣ ዕንፉሮ፣ ቃንዛ ርእሲ፣ ውሱን 
ንፋጥን ምቕያሕ ዓይኒ (ኮንጃክቲቪቲስ) ዝኣመሰሉ ምልክታት የስዕብ። ንፍዮ ከበድቲ ጣጣታት ኣብ 
ጥንስቲ ሰበይቲን ዕሸላን፣ ኣርትራይትስ ኣብ ዓበይቲ ከስዕብ ይክእል። 

ጠቃሚ ሓተታ፤ 
ናይ ቀረባ እዋን ክታበት ፀብፃብ ኣብ ናይ ከባቢኦም ክፍሊ 
ክንክን ጥዕናን መዝገብ ዘይብሎም ተምሃሮ እቲ ፀብፃብ 
ክሳብ ዘቕርቡ ካብ ትምህርቲ ክእገዱ ይኽእሉ እዮም። 

ምስ ናይ ከባቢኦም ክፍሊ ክንክን ጥዕና ብምርኻብ ናይ ውላዶም ናይ ክታበት ፀብፃብ የፍልጡ። 

ውላዶም ናይ ክታበት ምቁራፅ ዘድልዮ እንተኾይኑ በይዘኦም ንናይ ከባቢኦም ክፍሊ ክንክን ጥዕና ይዛረቡ። ልቢ በሉ ክታበት ዘቋረፀ ቆልዓ ኣብ እዋን ምልዓል ሕማም ካብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምብራር ዝላዓለ ዕድል ኣለዎ። 
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