ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਸਬੂੰ ਿੀ
ਸਪਹਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਕੋਪਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਹਨ। ਕਈ ਿਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅੱ ਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਵੱ ਚ ਆਿਣੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਅਸਪਿਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਕਲ ਤੋਂ
ਸਪਹਮਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਿੀਨ ਮਨ ਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਪਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਕਸੇ
ਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਕਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਉਹ ਬਾਲਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ:

• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

• ਸਰਿਰਸਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਨਗਰਾਨ

• ਇੱ ਕ ਿਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱ ਲੋਂ ਅਪਿਕਾਰਤ ਹੋਰ
ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲੇ ਸਮੇਂਟ ਪਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਪਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਪਿਆਏ
13.32A ਜਾਂ 13.34 Revised Code of Washington
(RCW, ਵਾਪ ੂੰ ਗਟਨ ਦਾ ਸੋਪਿਆ ਕੋਡ))
• ਇੱ ਕ ਪਵਅਕਤੀ ਪਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਪਿਕਾਰ ਪਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ
• ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਪ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਪਰ ਤੇਦਾਰ

• ਇੱ ਕ ਸਕਲ ਨਰਸ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਸੂੰ ਿਰਕ (ਫੈਡਰਲ
McKinney-Vento Homeless Education Act ਦੇ ਤਪਹਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਵਜੋਂ ਿਪਰਭਾਪ ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ)*

*McKinney-Vento ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਵਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਪਹਤ, ਸਕਲ ਨਰਸਾਂ, ਸਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ,
ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਸੂੰ ਿਰਕ ਇੱ ਕ ਬੇਘਰ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਿਕਾਰਤ
ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਫੈਡਰਲ
McKinney-Vento homeless education act – ਪਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰ ੀ) ਦੇ ਤਪਹਤ ਿਪਰਭਾਪ ਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ - ਜੋ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਹਰਾਸਤ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰੋਤ ਪਲੂੰਕ: National Center for Homeless Education,

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬੇਪਹਸਾਬ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ
ਦੀ ਪਸੱ ਪਖਆ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ, https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ਪਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰ ੀ

• ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵਕਸੇ ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ Mature
Minor Doctrine (ਿਪਰਿੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਸਿਾਂਤ)ਦੇ ਅਿੀਨ ਇੱ ਕ
ਿਪਰਿੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ।**

**Mature Minor Doctrine ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਕੁਝ ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ “Mature Minor Doctrine” ਦੇ
ਤਪਹਤ ਇੱ ਕ ਵੈਿ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਪਦੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਿ ਹਨ।
ਇਹ ਪਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਪਕ ਕੀ ਮਰੀ ਇੱ ਕ ਿਪਰਿੱ ਕ
ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਿਰਦਾਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੁੱ ਿੀ,
ਿਪਰਿੱ ਕਤਾ, ਪਸਖਲਾਈ, ਅਨੁਭਵ, ਆਰਪਿਕ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਜਾਂ
ਇਸਦੀ ਘਾਟ, ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਦੇ ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਆ ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ: COVIDVaccineWA.org ਜਾਂ 1-833-VAX-HELP 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਫਰ ਭਾ ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ # ਦਬਾਓ।

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੁਝ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ੁਬਾਨੀ ਸਪਹਮਤੀ (ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ)
• ਪਲਖਤੀ ਸਪਹਮਤੀ (ਇੱ ਕ ਫ਼ਾਰਮ)

• ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਲਖਤੀ ਅਤੇ ੁਬਾਨੀ ਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਤੋਂ
ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਸਪਹਮਤੀ।

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
□

Vaccine Locator (ਿੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕੇਟਰ) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=pa) 'ਤੇ
ਵਿਲਟਵਰੂੰ ਗ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ
ਸਵਹਮਤੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Vaccine Locator 'ਤੇ ਯਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਫਲਟਪਰੂੰ ਗ ਪਵਕਲਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਕ ਿਰਦਾਤਾ
ਲੱਭਣ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਤੀ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਜਹਾ ਿਰਦਾਤਾ
ਖੋਜੋ ਜੋ ਪਲਖਤੀ ਸਪਹਮਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

□

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਔਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰੋ ਜੋ ਿਾਕ-ਇਨ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਦਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਨੂੰ ਸਪਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨੇ ਲਈ ਕਪਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

□

ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ McKinney-Vento
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਦੇਖੋ।) ਤੁਸੀਂ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਲ ਨਰਸ,
ਸਕਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਸੂੰ ਿਰਕ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

□

ਉਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਹੋਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
□
□

□
□

□

ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਿਰਦਾਤਾ ਪਲਖਤੀ ਸਪਹਮਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਤਾ ਕਰੋ ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਿਰਦਾਨ
ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਿਰੂੰ ਟ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਿਰਾਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਜਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ ਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪਵਆਹ ਮੁਕਤੀ ਿਰਾਿਤ
ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇ ਪਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ McKinney-Vento ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪਹਮਤੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਪਚੂੰ ਪਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਚਤ ਸਪਹਮਤੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਕਾਿੀ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ: RCW 7.70.065- ਪਸਰਫ਼
ਅੂੰ ਗਰੇ ੀ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਪਵ ੇ ਪਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। (ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਪਲੂੰਕ:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ਪਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਗਰੇ ੀ)। ਨੋਟ: ਇਹ ਕੋਈ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Mature Minor Doctrine ਦੁਆਰਾ ਆਿਣੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਪ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਰਦਾਤਾ
ਆਨਸਾਈਟ ਿਪਰਿੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਨਰਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਪਿਛਲੇ ਿਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਪਰਿੱ ਕ
ਨਾਬਾਲਗ ਪਨਰਿਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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