
ክታበት ኮቪድ-19’ርዅ
ክታበት ውረኒ ግን፧
ክታበት ጅንስ ትሊዅ ግን። መርቢል ወሪ ቅሮረትል እንትሮ 
ገረሰኵ።

ክታበት ውራ እሳኹን፧
ክታበት አድና ሽዅሽትግሪን ተከወኵካ። ናትናቱር ሽዅዳትድ 
ወሪ ዓዱርድ ዓወነው ናቱናቱር ክታበት ህምበኵ። 

ክታባት እውስተው አምንደውማናው፧
የዋ። ሓካይምዲ ሳይንቲስትስዲ ክታባት አምንደው ኣኽሮር 
መታን ደቀብድኖ ከደመነኵ። ክታበት እን አምንዳዅ ካያ ግን 
ካናዲል መንፍዒትል እርግሮ ከለብርሳዅ። አምንድና ክታበትዅ 
ዲማ ግን ኒ መንገድሳዅ። 

ኮቪድ-19 ክታበት ህምበኵመሉ፧
የዋ፡ ኮቪድ-19 ከለላ ክታባት ሓዳይስ ህምበኵሉ። 

ክታበት ኮቪድ-19’ርዅ አምንዳዅማኒ፧ ትክሰ 
አሸሾ ግን ናው ከደምሳዅ። 
የዋ። ሓካይምዲ ሳይንቲስትስዲ ክታበት ኮቪድ-19’ርዅ 
አምንዳዅ ኣኽሮር መታን ደቀብድኖ ከደመነኵ። ክታበት እን 
አምንዳዅ ካያ ግን ካናዲል መንፍዒትል እርግሮ ከለብርሳዅ። 
አምንድና ክታበትዅ ዲማ ግን ኒ መንገድሳዅ።

እን ክታበትልድ ኮቪድ-19’ሲ ሽዅሽትያ ገረሳዅማ፧
ላላ። ክታበትልድ ኮቪድ-19 ካርዶካ ገረሰላኒ። ክታበት፡ ገሮብ 
ይናዅ እን ቫይረስ ኮቪድ-19’ት አለለዮ ዓዲትሮሉ ካበኵሉ።

ክታበት ኮቪድ-19’ርዅ ኣጭጉም ስምጡ 
ህምበኵመሉ፧
እን ክታበትሲ አድሮ ደምቢ፡ ኣጭጉም ስምጡ ተለይድሮልካ 
ገረሰኵ። መርበስ አድሩ ተጝከል ኵዅ ሽዅሽሮካ ገረሰኵ። ሓድ 
እሲሮልካ ወሪ ቂልስጝ ዋስስትሮካ ገረሰኵ። ኒን ይስቱ፡ ገሮብ 
ኵዅ እን ክታበትድ ወንተሳ እወኵ እንኵዅ ይና ግን። እና 
ኣጭጉም ስምጡ ገለ ከለላ ግርጋትድ ካያ ዲዊሮ ገረሰኵ።
ከው በልበልጝ እን ክታበትሲ ከለብረገው ወሪ ኣለርጂ ሻው 
ኣኽድኖ ገረሰነኵ። ድያዳ ውልኢሳ ኣኸው ኣጭጉም ስምጡ 
ተለይድሮሎም ገረሰኵ። እና ነወያ ኣጭጉም ውልኢሲው ዳኣም 
ላዶንትክ ግን ናው ጎፍሳዅ። 

እን እሻራት ወሪ ኣጭጉም ስምጡ ከለላ 
ግርጋትልድ ደኮ ወክት ሺራዅድ ዲወንኻ፧
እን ክታበትሲ አድግሪር ጃብ፡ እን ቫይረስሲ ሻኽራኽር ኣኽቶ 
ገረስረኵ። እን እንቲ ቋሊስረው ኣጭጉም ስምጡ ወሪ እሻራት፡ 
ላሌጛ ኳሪ እንደረድ ዲወን፡ ሽዅዳ ተርሴካ ዋኒሮ ገረሰኵ። 
ኵሹት ዓደግቶ (አሪ-ከወልድ ዓጨጭስሮ ኵቱ ኣኽቶ) ኒሰናኽር 
ኮቪድ-19 ዋነጊንካ መርመርስቶ ሻኽርዅ።

ሰልፍ ክታበት እውስትድኖ ሻው አውረው ግን፧
ማኒቶባትል፡ ሓካይምዲ ነርሳትዲ አሪው ተንቱን ዓፍየትዅ 
እወውዲ፡ እን ክታበትሲ ናድካ-ጃብ አደነኵ፡ 
አሪው እን ክታበትሲ ሰልፍ ጃቢሶ አድሮ ሻው ኮዶ፡ እን ሽዅደድ 
አደይሶ ህምበው ኣኽድኖ ገረሰነኵ። ኒን ይኸ፡ ከው ድክንዲ ከው 
ኮቍርዲት ሓየበኵ። 

እን ክታበትሲ አውን ግን ኣን አድየሉ ሻዅ፧
ከውድ ናድክድ ኣካዅ ክታበት ደለምድና ወክት አድሮ ገረሳዅ 
ግ። እን ክታበትሲ ከው ናትናቱሩ ኒትኒቱር ወክትል አድኖሉ ግን። 
ሜሪታትዲ ግርስ አርደትዲ እና ነወያ ድጛና ወሪ ምንዳእሲ አድኖ 
ላት ከደመነኵ እንኵንዅ። ከው እን ክታበትሲ አደናዅሉ ወክት 
ኣቕቶሰና፡ ሓብረ ኰሳ ኣካዅ እውስትሮ ግን። 

እን ክታበትሲ አዶ ደምቢ፡ ይእማኒሰና ዕማምሲ 
እስናዲ ከው አሪውልድ ሺርናዲት ተለለይድየመሉ 
ሻኹን፧
የዋ። ዕማም እስናዲ ከወልድ ሺርናዲ ኵሹዲ አሪውዲር ደአንሲ 
ተከውኒል ካቢሮ ገረሰኵ።

እን ክታበትሲ አድያ ከፈልያማ ሻዅን፧
ማኒቶቢል፡ እን ክታበት ከውድ እንደወየትድ ግን ኒ እውስታዅ። 

እን ክታበትስኻ አድየመሉ ሻዅን፧
ክታበት ኮቪድ-19’ርዅሲ አድቶ ኵፍሪር ግን። እን ክታበትሲ 
አድቶ ሻኽላኒ። 
እን ክታበትሲ ቋላዅድ ገሪ-ከው ናትናቱር ጋብ ጋበነኵ። እን 
ሓብረታት ላውላው ራትዓን ኣኽገው ወሪ ከቲና ኣኽሮ ገረሰኵ። 
እን ክታበትሲ ቋላዅድ ገሪው አርእቶ ከተብ ዓፍየትዅድ 
አርደትሲ ወጝቀርቶ ገረስረኵ። ናው ሓብረ ዋዲሕዲ ናግይዲ 
ኡድኖካ ግን።

ኒሰናኽር ሓብረ አርቶ እና መገለይ ኒስ ነፍዕስትሮ  
manitoba.ca/COVID19/vaccine ቋልቶ ገረስረኵ።


