ክታበታት COVID-19 ንመንእሰያት
ንኣብ ማሕበረሰብ-መሰረት ጌሮም ንመንእሰያት ዘገልግሉ ውድባት
ፍቓድ ምርዳእ
ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 12 ክሳብ 17 ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ክታበታት COVID-19 ኣለዉ እዮም። ኣብ ትሕቲ ሕጊ መንግስቲ ዋሽንግተን
እተፈላለየ ዓይነት ፍቓድ ሕጋዊ እኳ እንተኮነ፣ ብዙሓት ኣቕረብቲ ክታበት ንመንእሰያት ክታበት ንክህብዎም ፍቓድ ወላዲ/ሓለዊ የድልዮም
እዩ። እዚ ኣብ ትሕቲ ሕጊ መንግስቲ እተፈቕደ ዓይነት ፍቓድ፣ ከምኡውን ማሕበርካ ንመንእሰያት (ብፍላይ ቤት ዘይብሎም መንእሰያት) ኣንጻር
COVID-19 ክኽተቡ ዝኽእልሉ መገዲ ዝገልጽ ሰነድ እዩ።

ንመንእሰያት ፍቓድ ክህቡ
ዝኽእሉ በጽሕታት:• ወላዲ
• ኣላዪ ወይ ሕጋዊ ሓላዊ
• መዕበዪ ወላዲ ወይ ካልእ ሰብ ን ኣብ ካብ ቤት ንዝወጸ ቖልዓ
መጽንሒ ዘሎ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ፍቓድ ክህበሉ ብቤት
ፍርዲ እተፈቕደሉ (ምዕራፍ 13.32A or 13.34 RCW)
• ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ውሳነ ንክገብሩ እተፈረመ ፍቓድ እተዋህቦ
ሰብ
• ንክንክን ጥዕነኦም ሓላፍነት ዘለዎ ዘመድ
• ነርስ ቤት ትምህርቲ፣ ኣማኻሪት፣ ወይ ተማጓታይ ግዳም ሓደር
(ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ ሕጊ ግዳም ሓደር ከምዝኾኑ
ንዝተገለጸሎም መንእሰያት McKinney-Vento Homeless
Education Act)*

መንእሰያት ንባዕሎም ፍቓድ
ክህቡ ይኽእሉ እዮም፤ ከምዚ
ዝስዕብ ምስ ዝኸዉን:-

• ብሕጋዊ መገዲ ነፃ ዝኮኑ እዮም። ደቂ 16 ወይ ካብኡ ንላዕሊ
እዮም ከምኡዉን ሕቶ ኣቕሪቦም ካብ ወለዶም ነጻ ንክወጹ
ተፈቂድሎም እዩ።
• ነፃ ንዝኮነ ትሕቲ ዕድመ ወይ በጽሒ ተመርዖም እዮም።
• ሓደ ኣቕራቢ ኣብ ትሕቲ Mature Minor Doctrine (ብሱላት
ንኣሽቱ ሰረተ-እምነት) ብሱላት ትሕቲ ዕድመ ምኳኖም
ይዉስን።**

*McKinney-Vento ተጠቒምካ ብዛዕባ ፍቓድ

**ብዛዕባ Mature Minor Doctrine ዝያዳ

ዝያዳ ሓበሬታ፦

ሓበሬታ:-

ኣብ ትሕቲ ሕጊ መንግስቲ ነርስ ቤት ትምህርቲ፣ ኣማኸርቲ ቤት
ትምህርቲ፣ ከምኡውን ሕብረት ግዳም ሓደር ዝዀኑ ተማሃሮ
ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መንእሰያት ወይ ንኣሽቱ በጽሕታት
(ከምቲ ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ ሕጊ McKinney-Vento ግዳም
ሓደር ትምህርቲ - እንግሊዝኛ ጥራይ) ኣብ ትሕቲ ኣካላዊ ክንክን
ወላዲ ወይ ኣላዪ ዘይኰነ ሰብ ፍቓድ ክታበት ንክህቡ ስልጣን
ተዋሂብዎም እዩ።

ገሊኦም ኣቕረብቲ ንትሕቲ ዕድመ ብመሰረት ኣብ ትሕቲ
"Mature Minor Doctrine" ናይ ኣሰራርሓ ሕክምና ክርድኡ
ወይ ከድንቑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ቕቡል ፍቓድ ንክህቡ
ይፈቕዱሎም እዮም።

ምንጪ ሊንክ፦ እቲ National Center for Homeless
Education፣ነቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ መገላግልቲ ንዘይብሎም

እቲ ሕሙም ብሱል ትሕቲ ዕድመ ምኻኑ ንምዉሳን እቶም
ኣቕረብቲ ናይቲ ትሕቲ ዕድመ ዕድሚኡ፣ ኣስተውዕሎ፣ ብስለት፣
ስልጠና፣ ተሞክሮ፣ ቍጠባዊ ናጽነት ወይ ዘይምህላዉ፣ ሓፈሻዊ
ኣካይዳኡ ከምኡውን ናጽነት ካብ ቍጽጽር ወለዲ ክግምግሙ
እዮም ።

ተመሃሮ ዝወሃብ ትምህርቲ ዝድግፍ ፣
https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - እንግሊዘኛ ጥራህ

ንዚያዳ ሓበሬታ:- ን COVIDVaccineWA.org ወይ 1-833-VAX-HELP ምብጻሕ ግበር፤ ቐጺልካ ሓገዝ ቛንቋ እንተ ደሊኻ ነዚ # ጠውቖ።

ኣቕረብቲ ፍቓድ ብዉሑድ እተፈላለየ መንገዲ ይቕበልዎ እዮም።
• ናይ ቓል ፍቓድ (ብቴሌፎን ወይ ብኣካል)
• ናይ ጽሑፍ ፍቓድ (ፎርም)

• ገሊኦም ናይ ጽሑፉን ናይ ቓልን ፍቓድ እሓቱ።
• ናይቲ ፍቓድ ዝህበሎም ዘሎ ብኣካል ምምጻእ።

መንእሰያት ክታበቶም ንክረኽቡ ብኸመይ ከምትሕግዞም
□

ነቲ ኣብ Vaccine Locator (ክታበት መርከቢ) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ti) ወይ እቲ አቅራቢ እንታይ
ዓይነት ፍቓድ ከም ዝቕበል ንምፍላጥ ነቲ ኣቅራቢ ደዉለሉ። እቲ ኣብ Vaccine Locator ዘሎ ምስ መንእሰያት ዝሳነ መጻረዪ ኣማራጺታት
ንዓኻን ንመንእሰያትን መንእሰያት ክህብዎ ዝኽእሉ ዓይነት ፍቓድ ዝቕበል ቦታ ኣብ ምርካብ ክሕግዘኩም ኢዩ። "ንመንእሰያት ነቲ ክህብዎ
ንዘለዎም ፍቓድ ንኺዳለዉ ሓግዞም" ኣብ ትሕቲ ዘሎ ምኽርታት ንቖጸራ ኣብ እትዳለወሉ ተመልከት።

□

ብዘይ ቖጸራ ምኻድ ዝቕበሉ ናይ ክታበት ቦታታት ድለ ወይ ቈጸራ ንምሓዝ ደዉል። ብዙሓት ኣቕረብቲ ብኢንተርነት ቈጸራ ንምሓዝ ፍቓድ
ወለዲ ወይ ሓላዊ ይሓቱ እዮም።

□

ካብን ናብን ክታበት ቈጸራ መጓዓዝያ ኣቕርብ። መጓዓዝያ ክትቕርብ እንተ ዘይክኢልካ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ጥዕና ስልጣን ወይ ናይ
Department Of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ናይ COVID-19 ክታበት ኣረጋግጽ፦ ምንጪታት መጉዓዝያ – እንግሊዘኛ ጥራሕ።
(ሊንክ፦ https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

ብዛዕባ ፍቓድ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ተራኸብ። እቲ እትሰርሓሉ ዘለኻ መንእሰይ ምስቲ ናይ McKinney-Vento መለክዒታት ዝሰማማዕ
እንተ ኾይኑ (ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ቅድሚት ርአ) ፍቃድ ንምሃብ ምስ ነርስ ቤት-ትምህርቲ፣ ኣማኻሪ ቤት ትምህርቲ፣ ወይ ምስቶም ትማጓቲ
ግዳም ሓደር ዝዀኑ ተመሃሮ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ገሊኦም ኣቕረብቲ ሓደ ዓብዪ ሰብ ኣብቲ ክታበት ንክህሉ ይሓቱ እዮም። ነቲ ተመሃራይ
ናብ ቈጸራኦም ከሰንዮም ዝኽእል መን ምዃኑ ንምውሳን ኣቐዲምካ ምስ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ኣረጋግጽ ወይ ተሓባብር።

□

ናይ ገዛእ ርእስኻ ተንቀሳቓሲ ክታበት ኣአንግድ ወይ ንመንእሰይ ናብ ህሉው ክሊኒክ መርሓዮም።

□

□

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ መደብ ንምክያድ፣ COVID-19 Vaccine Resource Guide (መመርሒታት
ምንጭታት ክታበት COVID-19) ነቲ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ጻዕርታት ክታበት ንምድጋፍ ስጳንኛ (PDF) (እንግሊዝኛ ሊንክ፦
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf)(ስጳንኛ ሊንክ: https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEffortsSpanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/) ተመልከት

□

ሓደ ፍጻመ Care-A-Van ኺሓትት – እንግሊዘኛ ጥራሕ። እቲ WA State Department of Health Care-A-Van
(doh.wa.gov/CareAVan) ክታበታት ናባኻ ከቅርበልካ ይኽእል እዩ። ንብቑዓት ዘአንግዱ ውድባት ማሕበረሰብ ደገፍ ገንዘብ
ኣሎ። እቲ Care-A-Van ንዅሉ እቲ ኣብ ቅድሚት ናይቲ ሰነድ ተገሊጹ ዘሎ ፍቓድ እንተላይ ነቲ ካብ ብሱላት ንኣሽቱ እተዋህበ
ፍቓድ ይቕበሎ እዩ።

ንመንእሰያት ነቲ ክህብዎ ንዝደልዩ ፍቓድ ንኽዳለዉ ሓግዞም፦
□

ሓደ በጽሒ ኣብ ቈጸራ ናይቲ መንእሰይ ክርከብ እንተ ኣልይዎ፣ ምስኣቶም ተተሓሓዝ።

□

እቲ ኣቅራቢ ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ዝቕበል እንተኾይኑ እቲ መንእሰይ ነቲ ፎርም ተሓቲሙ ተፈሪሙን ንክረኽቦ ሓግዞ።

□

ሓራ ዝወጹ ትሕቲ ዕድመ ወይ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ንሓራ ዝወጸ ትሕቲ ዕድመ ዝተመርዓዉ እንተ ኾይኖም ግቡእ ሰነድ ንክረኽቡ
ሓግዞም።

□

ብMcKinney-Vento ተጠቒሞም ፍቓድ ዝቕበሉ እንተ ዀይኖም፣ ቅዳሕ እቲ እተሓበረ ፍቓድ ዝገልጽ ሕጊ ኣምጽኡ፦ Revised
Code of Washington (RCW፣ እተኣረመ ኮድ ዋሽንግተን) 7.70.065- እንግሊዘኛ ጥራህ ከምኡዉን ነቲ ንኣብያተ - ትምህርቲ
ጥራይ ዝከውን ክፋል አጉልሃዮ። (ሊንክ ናብ ሕጊ:- https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

በቲ ብሱል ንእሽቶ ሰረተ-እምነት ኣቢሎም ፍቓድ ክህቡ ይደልዩ እንተሃልዮም ካብ ወለዶም ናጻ ምዃኖም ዘርኢ ሰነዳትን ሓበሬታን
ንከዳልዉ ሓግዞም። እዚ ብኹሎም ኣቕረብቲ ዝሕተት ኣይኮነን ግን ክሕግዝ ይኽእል እዮ። ገሊኦም ኣቕረብቲ ኣብቲ ቦታ እቲ ናይ
ብሱላት ንኣሽቱ ውሳነ ኣይገብሩን እዮም የግዳስ ነቲ ኻብቶም ኣቐዲሞም ዝበነሩ ኣቕረብቲ ዝገበርዎ ብሱል ውሳነ ይቕበልዎ እዮም።

DOH 825-017 December 2021 Tigrinya
እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ ናብ 1-800-525-0127 ደውል። ምስማዕ ንዝተስኣኖም ወይ ዝጻንዖም ዓማዊል
ብኽብረትኩም ናብ 711 (Washington Relay) ደዉሉ ወይ ድማ ናብ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ግበሩ።

