
• आमा/बुवा
• अभििावक वा कानुनी संरक्षक
• फोस्टर अभििावकले वा अदालतले फोस्टर होम (च्याप्टर

13.32A वा 13.34 Revised Code of Washington 
(RCW, वाभसङ्गटनको संशोधित कानुन)) मा िएका बच्चाको 
धचककत्सकीय स्याहारका सम्बन्िमा मन्जुरी ददने अधिकार 
ददएका अन्य व्यक्तत

• अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गरेर तपाईंका लाधग स्वास््य 
सेवासम्बन्िी ननर्णयहरू भलने अधिकार ददइएका व्यक्तत

• तपाईंको स्वास््य सेवाका लाधग क्जम्मेवार आफन्त
• ववद्यालयका नसण, परामशणदाता वा (संघीय McKinney-Vento 

Homeless Education Act * मा उक्ललखित पररिाषाअनुसार 
तपाईं घरबारववहीन ठहर हुने ककशोरककशोरीका हकमा) 
घरबारववहीन ककशोरककशोरीका सम्पकण  व्यक्तत

• तपाईं कानुनी रूपमा बन्धन मुक्त हुनुभएको छ । तपाईं 16 
वषण वा सोिन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ र तपाईंले आफ्ना 
आमाबुवाको ननयन्त्रर्बाट छुटकारा पाऊँ िनी आवेदन 
ददनुिएको छ र सो आवेदन स्वीकृत गररएको छ ।  

• तपाईंले बन्धन मुक्त नाबाललग वा वयस्क व्यक्क्तसँग वववाह 
गनुभुएको छ ।

• सेवा प्रदायकले Mature Minor Doctrine(पररपतव 
नाबाभलगसम्बन्िी भसद्िान्त)** बमोक्जम तपाईं परिपक्व 
नाबाललग िहेको ठहि गिेको छ ।

ककशोिककशोिीका लागग बनाइएको कोलभड-19 ववरुद्धको खोप
मन्जरुीनामाको बारेमा जानकारी

तपाईंको तरु्बाट मन्जुिी ददन 
सक्ने वयस्क व्यक्क्तहरू:

ननम्न अवस्थामा तपाईं आफ्ना
लागग आरै्ले मन्जुिी ददन 
सक्नुहुन्छ:

अब वषणदेखि वषणका ककशोरककशोरीहरूका लाधग कोभिड-19 ववरुद्िका िोपहरू उपलब्ि िएका छन ्। िेरैजसो सेवा प्रदायकले 
18 वषणिन्दा कम उमेरका मान्छेहरूलाई िोप लगाउँदा आमाबुवा वा अभििावकको मन्जुरीनामा माग्छन ्। तथावप, तपाईंको 
उमेर 18 वषण पुगेको छैन तर तपाईं आफ्ना आमाबुवामा आधित हुनुहुन्न िने केही अवस्थामा तपाईं आफैले मन्जुरी ददन 
सतनुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो आमाबुवा वा अभििावकसँग बस्नुहुन्न र तपाईं आवाससम्बन्िी अक्स्थरता झेभलरहनुिएको छ िने 
तपाईं आफ्नो स्कुलबाट मन्जुरीनामा प्राप्त गनण सतनुहुन्छ । यो कागजातमा राज्यको कानुनअन्तगणत मान्य ठहररने 
मन्जुरीनामाका प्रकारहरू, तपाईंलाई सेवा प्रदान गनण सतने सेवा प्रदायक िोज्ने तररका र िोप लगाउने अपोइन्टमेन्टका लाधग 
तयार हुने तररकाका बारेमा जानकारी ददइएको छ ।

**Mature Minor Doctrine का बािेमा थप 
जानकािी:
उपचार पद्िनतका प्रिाव वा महत्त्व बुझ्ने क्षमता 
िएका नाबाभलगहरूका हकमा केही सेवा प्रदायकहरूले 
“Mature Minor Doctrine” बमोक्जम अवस्था हेरेर  
नाबाभलगहरू आफैले ददएको मन्जुरीनामा स्वीकार 
गछणन ्। 
सेवाग्राही पररपतव नाबाभलग हो कक होइन िन्ने कुरा 
ननिाणरर् गने क्रममा सेवा प्रदायकहरूले नाबाभलगको 
उमेर, बौद्धिक क्षमता, पररपतवता, प्रभशक्षर्, अनुिव, 
आधथणक स्वतन्त्रता वा ननिणरता र वयस्कका रूपमा 
उहाँको सामान्य आचारर्लाई ध्यानमा राख्दै उहाँ 
आमाबुवाको िर नपरी स्वतन्त्र रूपमा ननर्णय गनण 
सक्षम हुनुहुन्छ कक हुनुहुन्न िन्ने कुरा मूलयाङ्कन 
गछणन ्।

*McKinney-Vento मा आधारित मन्जुिीनामाका 
बािेमा थप जानकािी:
राज्यको कानुनबमोक्जम घरबारववहीन ककशोरकोशोरी वा 
कम उमेरका वयस्क व्यक्तत (संघीय McKinney-Vento 
homeless education act अन्तगणत पररिावषत 
गररएअनुसार) लाई िोप लगाउनका लाधग ववद्यालयका 
नसण, परामशणदाता वा घरबारववहीन ववद्याथीका सम्पकण  
व्यक्ततले मन्जुरी ददन पाउँछन ्।

स्रोतको लल िंक: National Center for Homeless 
Education, घरबारववहीन एकल ववद्याथीहरूलाई 
भशक्षा हाभसल गनण सहयोग गने,
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf

- अङ्ग्रेजी िाषामा मात्र उपलब्ि छ

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


खोप लगाउन चाहने व्यक्क्तले ध्यान ददनु पने कुिाहरू
□ Vaccine Locator (भ्याक्क्सन लोकेटि) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ne) मा भएका 

कर्ल्टिसम्बन्धी ववकल्पहरू प्रयोग गनुहुोस ्वा आफ्ना सेवा प्रदायकलाई र्ोन गिेि कस्तो खालको मन्जुिीनामा 
चादहन्छ भनी सोध्नुहोस ्। Vaccine Locator मा रहेको ककशोरककशोरी मैत्री नामक कफलटरले तपाईंका लाधग 
उपयुतत सेवा प्रदायक िोज्न मद्दत गछण । उदाहरर्का लाधग, तपाईंका लाधग मन्जुरी ददने अधिकार िएका 
वयस्क व्यक्तत मन्जुरी ददन तयार हुनुहुन्छ तर तपाईंसँग अपोइन्टमेन्टमा जान सतनुहुन्न िने भलखित 
मन्जुरीनामा स्वीकार गने सेवा प्रदायक िोज्नुहोस ्।

□ तपाईंका आमा/बुवा/अभििावक अनलाइन फारम िररददन सतनुहुन्न िने खोप लगाउने स्थानमै गएि वा र्ोन 
गिेि अपोइन्टमेन्ट ललन सककने खोप केन्रहरू खोज्नुहोस ् । िेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट 
भलनका लाधग आमा/बुवा वा अभििावकलाई मन्जुरीनामा फारम िनण लगाउँछन ्।

□ आफ्नो स्कुलमा सम्पकु गिेि सोध्नुहोस ्। तपाईं आवाससम्बन्िी अक्स्थरता झेभलरहनुिएको छ िने तपाईंलाई 
McKinney-Vento प्राविान लागू हुन सतछ । (तपाईं यस सम्बन्िमा थप जानकारी प्राप्त गनण चाहनुहुन्छ िने 
अगाडडको िाग हेनुणहोस ्।) तपाईं स्कुलका नसण, स्कुलका परामशणदाता वा घरबारववहीन ववद्याथीका सम्पकण  
व्यक्ततलाई मन्जुरीनामा ददन आग्रह गनण सतनुहुन्छ ।

□ तपाईंले जुन खालको मन्जुिीनामा ददनु पने हो त्यसका लागग तयाि िहनुहोस:्
□ तपाईंको अपोइन्टमेन्टमा कोही वयस्क व्यक्तत अननवायण रूपमा उपक्स्थत हुनु पछण िने उहाँसँग समन्वय 

गनुणहोस ्।
□ तपाईंको सेवा प्रदायकले भलखित मन्जुरीनामा स्वीकार गछण िने तपाईंका लाधग मन्जुरी ददने व्यक्तत 

फारम वप्रन्ट गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गररददन सतनुहुन्छ कक सतनुहुन्न िन्ने कुरा यककन गनुणहोस ्।
□ तपाईं बन्िन मुतत नाबाभलग हुनुहुन्छ वा तपाईंले बन्िन मुतत नाबाभलग वा वयस्क व्यक्ततसँग वववाह 

गनुणिएको छ िने तपाईंले सम्बक्न्ित कागजपत्र लयाउनु पने हुन सतछ ।
□ तपाईं McKinney-Vento प्राविानका आिारमा मन्जुरी प्राप्त गदै हुनुहुन्छ र सेवा प्रदायकले यस 

सम्बन्िमा प्रश्न सोध्दा के जवाफ ददने िन्ने धचन्तामा हुनुहुन्छ िने तपाईं सुसूधचत 
मन्जुरीनामासम्बन्िी कानुन: RCW 7.70.065 (अङ्गे्रजी िाषामा मात्र उपलब्ि छ) को प्रनतभलवपमा 
स्कुलसँग सम्बक्न्ित िाग हाइलाइट गरेर लयाउन सतनुहुन्छ । (कानुनको भलकं: 
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 –अङ्गे्रजी िाषामा मात्र उपलब्ि छ) । नोट: 
यसो गनै पछण िन्ने छैन ।

□ तपाईं Mature Minor Doctrine का आिारमा आफै मन्जुरी ददने सोचमा हुनुहुन्छ िने तपाईंले तपाईं 
आफ्ना आमाबुवाको अिीनमा हुनुहुन्न िन्ने कुरा प्रमाखर्त गने कागजपत्र र जानकारी प्रदान गनुण पने 
हुन सतछ । सबै सेवा प्रदायकले ती कागजपत्र र जानकारी माग्दैनन ्तर तपाईंले ती कागजपत्र र 
जानकारी प्रदान गनुणियो िने सक्जलो हुन सतछ । केही सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो सेवा केन्रमा 
पररपतव नाबाभलग ननिाणरर् गने कायण गदैनन ्तर पदहलेका सेवा प्रदायकले त्यस्तो ननिाणरर् गरेका छन ्
िने त्यसलाई स्वीकार गछणन ्।

• मौखिक मन्जुरीनामा (फोनमाफण त वा व्यक्ततगत 
रूपमा िेटेर)

• भलखित मन्जुरीनामा (फारम)

• केही सेवा प्रदायकले मौखिक र भलखित दवुै
मन्जुरीनामा माग्छन ्।

• तपाईंका लाधग मन्जुरी ददने वयस्क व्यक्ततले 
व्यक्ततगत रूपमा िेटेर ददने मन्जुरीनामा ।

सेवा प्रदायकहरूले ववलभन्न तरिकाले मन्जुिी स्वीकाि गछुन ्।
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तपाईं यो कागजात कुनै अको ढाँचामा प्राप्त गनण चाहनुहुन्छ िने 1-800-525-0127 मा फोन गनुणहोस ्। कान नसुन्ने 
वा िवर् शक्तत कमजोर िएका सेवाग्राहीहरूले कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनुणहोस ्वा
civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल पठाउनुहोस ्

थप जानकािीको लागग: COVIDVaccineWA.org मा जानुहोस ् वा 1-833-VAX-HELP मा फोन गनुणहोस,् 
अनन िाषासम्बन्िी सहयोगका लाधग # धथच्नुहोस ्।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dne&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7C33a0ce1fd8f74d935d1b08d9ebdcd130%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637800155914242950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WgzCoyuPRZXVXVNNCn3khIo217jG%2FPriNM%2FE3MmJC3c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D7.70.065&data=04%7C01%7Ctara.bostock%40doh.wa.gov%7C1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637626702814173995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

