
 
پارە  له معلوماتو  نورو  د  

 DOH.WA.GOV/Coronavirus �ا  COVIDVaccineWA.org :وګورئ
�  # د  وروسته ،0127-525-800-1 :ون��ئ  اړ�که ې  د .ک�کاږئ ت�ڼ� دە موجودە مرسته ژېب . 

 واکسین او پیاوړی کوونکي پھ پرمختللفي السرسي او روغتیایي مساواتو کې مرستھ کوي  19- پھ کور کې ترسره کٻدونکې د کوویډ

معلومات   .پھ مقابل کې پھ بشپړ ډول ندي واکسین شوي  19-سلنھ اوسٻدونکي د کوویډ  30داسې فکر کٻږي چې د واشنګټن ایالت تقریباً 
پھ ویروس د اختھ کٻدو پھ صورت کې واکسین ترسره کول د   .څرګندوي چې واکسین ترسره کول د ویروس پھ مقابل کې ساتنھ کوي 

د   . جدي ناروغۍ او مرګ احتمال راکموي او د ویروس لھ املھ پھ روغتون کې د بستري کٻدو د شونتیا پھ راکمولو کې مرستھ کوي
کې د معافیت سیستم د عکس العمل د ساتلو لپاره اړینھ ده چې د واکسین لومړۍ لړۍ او یو  د نویو فشارونو پھ مقابل  19-کوویډ

 : د پیاوړي کوونکو اوسنۍ سپارښتنھ پھ الندې چارټ کې ښودل شوې ده . پیاوړی کوونکی دوز ترسره کړئ 

د لومړنۍ لړۍ واکسین بشپړ  
 شو  

د واکسین پیاوړي کوونکو  
 لپاره قانوني عمر 

روستي دوز  د لومړنۍ لړۍ د و
د پلي کٻدو پھ صورت کې د  (

او  ) اضافي دوز پھ ګډون
پیاوړي کوونکي دوز ترمنځ 

 واټن

 د دوزونو شمٻر

Pfizer-BioNTech  ≤12  1 میاشتې  5≥  کلونھ 

)Moderna (  ≤18  1 میاشتې  5≥  کلونھ 

Janssen  ≤18  1 میاشتې 2≥   کلونھ 

د ھغو خلکو اکثریت چې لھ کوره نشي وتلی د خپلو   . وکړئ چې واکسین نشي کولید خپل ځان او ھغو خلکو پھ ساتنھ کې مرستھ 
ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پھ نورو خلکو باندې تکیھ کوي، پھ داسې حال کې چې نور خلک پھ باقایده او منظم ډول د ھغوی  

سره مخ دي چې واکسین شوي نھ وي یا پھ ناپوھۍ پھ  دا خلک د ھغو خلکو پھ وسیلھ پھ ویروس د اختھ کٻدو لھ ګواښ   . کور تھ راځي 
 . ټولنھ کې د ویروس لھ انتقال سره مخامخ کٻږي

واکسین یا یو پیاوړي کوونکي تھ اړتیا لري،   19- کھ چٻرې تاسو یا بل داسې کس چې تاسو یې پٻژنۍ لھ کوره نشي وتلی او د کوویډ
 :  غوښتنھ وکړئ نو د الندې اختیارونو څخھ د یوه پھ وسیلھ یې ھم دا نن

 . خپلې محلي د روغتیا ادارې تھ زنګ ووھۍ ترڅو پھ کور کې د واکسین کولو خدمتونھ ترالسھ کړئ• 

ایالتي مرستې شمٻرې تھ زنګ ووھئ او ھغوی تھ خبر وکړئ چې تاسو پھ کور کې د واکسین ترالسھ کولو خدمتونو تھ   19-د کوویډ• 
 !د ژبې ژباړه شتون لري . کٻکاږئ# دایل او بیا   1-888-856-5816یا  1-800-525-0127. اړتیا لرئ

یا د واکسین ایالتي ګرځنده ټیمونو سره د اړیکو نیولو لپاره چې کولی شي پھ کور کې د واکسین  /د موجودې ښاري سیمې ادارې او• 
 . آنالین فورمھ بشپړه کړئ کولو خدمتونھ چمتو یا تنظیم کړي، الندې پیوست شوې د راجستریشن 

:  پھ کورکې د واکسین ترسره کولو د غوښتنې نظرپوښتنې لینک ) ھګان څ ای د روغت  DOH) Department of Health,د
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax )انګلیسي ( 

 . covid.vaccine@doh.wa.gov:  پوښتنې لرئ، نو د مھربانۍ لھ مخې ایمیل واستوئ کھ چٻرې ددې خدمت پھ اړه 

 د پروګرام تاریخچھ 

DOH  د  . کال پھ مارچ کې پیل کړل 2021پھ کور کې د واکسین ترسره کول دDOH  د واکسین ترسره کولو غوښتنې  پھ کور کې
د سیمې واکسین کوونکي د معافیت ترالسره   . ښاري سیمې ترپوښښ الندې راولي 39د واشنګټن ایالت ټولې  ) انګلیسي(  نظرپوښتنھ

کولی شئ چې پھ کور  . دوزونو د چمتو کولو خدمتونو تھ ادامھ ورکويکولو لومړنیو واکسینونو او اړمنو خلکو تھ د پیاوړي کوونکو 
د مرستې لھ   19- کې د واکسین ترالسھ کولو د خدمتونو غوښتنھ پھ نورو ژبو کې وکړئ، ددې کار د ترسره کولو لپاره د کوویډ

 .  کٻکاږئ# مرستې لپاره   سره اړیکھ ټینګھ کړئ او بیا د ژبې د ) ډایل کړئ 5816-856-888-1یا   0127-525-800-1(شمٻرې  
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DOH 821-169 March 2022 Pashto 
ې  د کولو ترالسه د  سند دغه د �ې  فارمټ  بل یوە په ودون�ي  هغه او کا�ه .ون��ئ  اړ�که  �ە 0127-525-800-1 له   پارە  له غوښت�ڼ پ�ي  

ې  ي  کوالی لري، ستونزە اور�دو  د ��
ې  �ش 711 له ��  (Washington Relay)  د �ا  او ون��ي  اړ�که �ە  

civil.rights@doh.wa.gov واستوي  ور برښنال�ک الرې  
 

 د واکسین مساواتو تھ وده ورکول  

واکسین ترسره کوي چې د واکسین ترسره کول پکې    19-پھ کور کې د واکسین ترسره کولو خدمت د ایالت پھ ھغو سیمو کې د کوویډ
 : سرسی دی چې پھ احتمالي ډول واکسین تھ ال  19- د خدمت موخھ د روغتیا پرمخ بیول او د ھغوی خلکو لپاره د کوویډ .شتون نھ لري 

 .  لھ کوره نشي وتلی، پھ لیکھ کې نشي درٻدلی یا پیاده واټن نشي وھلی  •
   . جسمي یا د زیرکتیا لھ معلولیت سره مخ وي •
 . پھ رواني ناروغیو اختھ وي چې واکسین تھ یې السرسی محدودوي  •

ایي مساواتو پرمخ بیولو کې مرستھ کوي چې د واکسین لھ  پھ کور کې د واکسین ترسره کولو خدمت د ایالت پھ ھغو سیمو کې د روغتی 
د واکسین لھ اړخھ د قحطۍ سره مخ سیمې پھ وخت کې شتون لري چې یو لھ الندې  . اړخھ د قحطۍ سره مخ سیمو پھ نوم یادٻږي

 : الملونو څخھ صدق وکړي

 . د واکسین ترسره کولو ھیڅ ځای شتون ونلري  •
 . واکسین ترسره کړيھیڅ داسې روغتیاپاالن شتون نلري چې  •
 .  د جغرافیایي سیمې او موجود نفوس د خدمت لپاره پھ لږ شمٻر کې روغتیاپاالن شتون ولري  •

پھ احتمالي ډول د عامو وګړو لپاره د واکسین ترسره کولو خدمتونھ شتون نلري یا داچې پھ دې ځایونو کې پھ سختۍ سره د السرسي  
خدمت د السرسي ھغھ ستونزه لمنځھ وړي چې اکثره وختونھ د ایالت پھ ھغو سیمو کې د  پھ کور کې د واکسین ترسره کولو  .وړ وي 

 . اوسٻدو پرمھال ورسره خلک مخامخ کٻږي چې د جغرافیې لھ پلوه ورتھ السرسی ستونزمن او لرې پرتې سیمې وي

اکسین پھ چمتو کولو کې مرستھ  د واکسین ګرځنده خدمتونھ خلکو تھ پھ مستقیم ډول د ھغوی پھ کورونو کې د ژوند ژغورونکي و
دا خدمت پھ مستقیم ډول پھ ھغو سیمو باندې تمرکز کوي چې پھ ټولنیز ډول لھ خطر سره د مخامخ کٻدو شاخص یې لوړ وي  . کوي

خلک کولی شي چې ددې نظر پوښتنې پھ مرستھ د معافیت ترالسھ کولو   .چې دا شاخص د بالقوه روغتیایي نابرابرۍ ښکاروندیي کوي 
 . نھ وکړي پرتھ لھ دې چې ھغوی د واشنګټن ایالت پھ کومھ برخھ کې اوسٻږيغوښت 

 واکسین څخھ ورھاخوا پھ کور کې ترسره کٻدونکي نور خدمتونھ شتون لري؟   19-آیا لھ کوویډ 

د انفلونزا   . پھ مقابل کې د معافیت ترالسھ کولو لپاره واکسین چمتو کوي 19- پھ اوس وخت کې د نرسانو ګرځنده ډلھ یواځې د کوویډ
 .  واکسین او نور بالقوه خدمتونھ لکھ پھ البراتوار کې د وینې اخیستل پھ اوس وخت کې شتون نلري 

لھ املھ د مرګ او پھ   19-د ګرځنده ډلې خدمت د ھغو وګړو لپاره روغتیایي خدمتونو تھ پھ السرسي کې مرستھ کوي چې د کوویډ 
د مھربانۍ لھ مخې د ھغھ چا لپاره ددې نظرپوښتنې بشپړول لھ پامھ مھ باسئ   .روغتون کې د بستري کٻدو لھ لوی ګواښ سره مخ دي 

 .  تھ اړتیا لريواکسین   19-چې نن ورځ د کوویډ

 زه د غوښتنې لھ سپارلو څخھ وروستھ د څھ شي تمھ کولی شم؟ 

DOH   د غوښتنو فورمې پھ اونۍ کې یو ځل راټولوي او پھ اړه یې د ګام پورتھ کولو او کتنې لپاره د اوسٻدونکي د روغتیا محلي
کھ چٻرې د روغتیا محلي دفتر  . د روغتیا محلي دفتر کارکوونکي د معافیت لھ ګرځنده ډلې سره اړیکھ نیسي  . ادارې تھ استوي

سره   DOHکولو چارې د ھمغږي کولو لپاره موجود نھ وي، نو ھغوی بھ د مالتړ لپاره لھ   کارکوونکي پھ کور کې د واکسین ترسره
 .  خپلې چارې ھمغږې کړي

کھ چٻرې یو عامھ محلي روغتیایي دفتر مرستھ نشي   .د ژباړې اړتیاو د پوره کولو لپاره پھ کرښھ لھ لرې د ژبې مرستھ شتون لري 
واکسین ترسره کولو د خدمت   19- پھ کور کې د کوویډ. خھ د مرستې غوښتنھ وکړيڅ DOHکولی، نو نوموړی دفتر کولی شي چې لھ  

 . د مھالویش ټاکلو لپاره بھ د معافیت ګرځنده ډلھ لھ غوښتنې کوونکي سره اړیکھ ټینکھ کړي 

 


