
Punjabi 

 
 
ਫੈਿਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

(ਐ�ਫ਼.ਐ�ਸ.ਆਈ.) ਅਤੇ 

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਕੰਪਲੈਕਸ 

ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 

Partnership of Family Support Institute 

(FSI) and BCCH Complex Care program 

 

 
ਿਸੱਕ ਿਕਡਜ਼ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਗਰ�ਟ ਤ� 

ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 

With funding from Sick Kids Community 

Conference Grant

ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ:  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ (ਸੋਮਵਾਰ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਪੀ.ਐ�ਸ.ਟੀ.) 

Summary of:  

Immunization and Children with Special Care Needs (Monday August 29, 2022 12pm PST). 

 

ਸਪੀਕਰ: ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਸਦਾਰੰਗਾਨੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਫੈਿਮਲੀ 

ਇਿਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

 

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਫਸੈੀਲੀਟਟੇਰ: ਡਾ. ਐਸਥਰ ਲੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
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ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਤੱਥ ਅਤ ੇਆਕਂੜੇ  

COVID-19 Facts and Figures  

• ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੱੁਲ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ 4,158,491 ਸੀ। 

• ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੱੁਲ ਮੌਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ 43,797 ਸੀ।  

• ਕੋਿਵਡ -19 ਕਾਰਣ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 

2022 ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਕਾਰਣ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਮੌਤ� ਦਾ ਿਸਖਰ ਦਸੰਬਰ-

ਮਾਰਚ 2021 ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨ�  ਕੋਿਵਡ -19 ਮੌਤ� ਦੀ �ਚੀ ਦਰ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

• ਬੱਚੇ  

o ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ 

ਮਲਟੀਿਸਸਟਮ ਇਨਫ਼ਲੇਮੇਟਰੀ ਿਸੰਡਰੋਮ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ� ਿਵੱਚ ਸੋਿਜਸ਼) ਦੇ 32 ਮਾਮਲੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ । ਹਾਲ�ਿਕ, 20 ਮਈ 2022 ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵ� ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ� 

ਆਇਆ। 

o ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਇਨਫ਼ਕੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।  

ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਅਿਧਐਨ� (ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਤੱਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ) 

ਮੁਤਾਬਕ 30-70% ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫ਼ਕੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 

o ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ 

ਕਾਰਣ� ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਮਈ 2021 ਤਕ 

ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ 544 ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ� 61% ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ, ਅਤੇ 43% ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀ।  

o ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਟ�ਵ�-ਟ�ਵ� ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੁਝ ਿਸਹਤ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 

ਉਸੇ ਅਿਧਐਨ ਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਸੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਮੋਟਾਪੇ, ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਿਨਊਰਲੋੋਜੀਕਲ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਫਫੇਿੜਆ ਂਦੀ ਿਚਰਕਾਲੀਨ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਿਸ਼ਕਾਰ ਹਏੋ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜ ੋਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� 

ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਕਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਸਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਇੱਕ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਮੋਰ�ੀ ਕਰਕੇ ਿਟਊਬ ਭਾਵ ਟ�ੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਘਰੇਲੂ 

ਆਕਸੀਜਨ, ਿਟਊਬ ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ, ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ)।  
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ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ  

COVID-19 Vaccinations  

• ਇਸ ਸਮ�, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨ� ਹੈ ਮੌਡਰਨਾ 

ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨ� ਹੈ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ (ਦੋਵ� ਐ�ਮ.ਆਰ.ਐ�ਨ.ਏ. ਵੈਕਸੀਨ� ਹਨ) 

 

 
• ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ 

• ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਮ ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ� (>~50%) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥ� ’ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, 6 ਤ� 11 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨ�  ਤ� 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ/ਰੋਣਾ 

• ਭਾਵ� ਬੱਚੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ, ਵੈਕਸੀਨ� ਿਫਰ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੱਿਖਆ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ (ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ) ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ (ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤ� 6 ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ)। (9 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਬੂਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ)  

• ਨਵ� ਵੇਰੀਐਟਂ� ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱੁਝੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ �ਚ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  
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• ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ (ਜਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ (ਅਤੇ ਵਾਧੂ) ਵੈਕਸੀਨ� ਨੰੂ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� 

ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨਊਮੋਕੌਕਲ 23 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰੌਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ  

Support for children during immunization  

• ਿਨ�ਕੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ: ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੈਚ, ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 

ਿਧਆਨ ਲ�ਭੇ ਕਰਨਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ ਜ� ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ  

• ਸਕੂਲੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ�ੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰੁਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਡੰੂਘ ੇਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਿਧਆਨ ਲ�ਭੇ ਕਰਨਾ, ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੈਚ ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ �ਦਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।  

• ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤ ੇ

Question and Answer Main Points 

• ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ 

ਿਕ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ� ਘਰੇਲੂ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਕੂਲ� ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ� ਨਾਲ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ) 

• ਜੇ ਕੋਿਵਡ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਤ� ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 

ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 8 ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹਾਲ�ਿਕ 

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਿਹਦਾਇਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ)  

• ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਔਟੀਜ਼ਮ ਜ� ਿਮਰਗੀ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ) ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਣ 

ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ�ਮਾਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨ। 

• ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ 

ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ 

ਇਕੱਿਠਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization


Punjabi 

ਵਸੀਲੇ: 

Resources:  

• 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਕੈਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ�  

o https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster 

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  

o https://immunizebc.ca/reducing-pain-stress-anxiety 

• ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਿਵਖੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ 

o http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization 

• ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਿਵਖੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ  

o https://www.bcchr.ca/vec 

 

ਸਾਿਨਆ ਗਰੋਵਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੂਜਾ ਵਰ�ਾ) ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਲੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ) 

ਦੁਆਰਾ ਸਾਰ�ਸ਼ 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://immunizebc.ca/reducing-pain-stress-anxiety
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
https://www.bcchr.ca/vec

