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0127-525-800-1   کال کریں: ئیں۔ زبان کی معاونت دستیاب ہے۔ ، پھر # دبا  

ز � مدد، جد�د رسائئ اور طئب مساوات  19-گھر پر دی حا�ن وا� کووڈ  و�کسین�شن اور بوس�ٹ

  
�
ن � تق��با ن �افتہ تصور نہنی ک�ا جاتا۔  ڈیڻا � ظاہر ہوتا   19-ق�صد ر�ا�شیوں کو کووڈ 30ر�است واشنگنٹ � خالف مکمل و�کسنی

۔��   ا�ر آپ کو وائرس لگ جا�ئ تو و�کسین�شن شد�د مرض اور موت کا خطرە گھڻا دیئت �� اور   کہ و�کسین�شن وائرس � بچائت ��
�ز اور بوس�ٹ خورا�  وائرس � متعلقہ ہسپتال م ن س�ی وری �� کہ آپ ابتدائئ و�کسنی ۔  �ن نی داخ� کم � کم کر�ن منی مدد دیئت ��

ز � موجودە تج��ز   19-لگوائنی تا�ہ کووڈ ات � خالف آپ کا مدافعئت ردعمل برقرار رە س�۔ درج ذ�ل چارٹ منی بوس�ٹ � ن�ئ متغ�ی
 :  ظاہر � گئئ ��

�ز منی لگوائئ گئئ    پرائمری س�ی
ن    و�کسنی

ز � ل�ئ مجاز   ن بوس�ٹ و�کسنی
 عمر 

آخری ابتدائئ خورا� (�شمول  
اضا�ن خورا�، جب قابل  

 اطالق ہو) اور بوس�ٹ خورا� 

 خورا�وں � تعداد 

Pfizer-BioNTech  ≤12  1 ماە   5≥  سال 

Moderna 

 

 1 ماە   5≥  سال  18≥ 

Janssen  ≤18  1 ماە   2≥  سال 

ن نہ لگوا  ور�ات � فراہ� منی مدد �    سک�ن والوں � تحفظ منی مدد دیں۔اپ�ن اور و�کسنی گھر منی محصور ا��� افراد روزمرە � �ن
 � لوگ آ�ت ہنی 

گ
ن �افتہ افراد � وائرس کا   ۔ ل�ئ دو�� افراد پر انحصار کر�ت ہنی اور ان � گھروں منی باقاعد� انہنی د�گر غ�ی و�کسنی

۔ سامنا ہو�ن    کا خطرە ر�تا �� �ا نادا�ستہ طور پر کمیونئٹ � وائرس منتقل ہو سکتا ��

ورت �� تو آج � درج   19-ا�ر آپ �ا آپ � جان�ن والوں منی � کوئئ گھر منی محصور �� اور ا� کووڈ ن �ا بوس�ٹ � �ن و�کسنی
 ل کر�ت ہو�ئ اس � درخواست ک��ں: ذ�ل منی � ا�ک اخت�ار استعما 

 محصور افراد � ل�ئ و�کسین�شن � خدمات حاصل کر�ن � ل�ئ اپ�ن مقا� طئب دائرە کار کو فون ک��ں۔ • گھر منی  

ورت   19-• ر�اسئت کووڈ امدادی ہاٹ الئن کو کال کر � بتائنی کہ آپ کو گھر منی محصور فرد � ل�ئ و�کسین�شن � خدمات � �ن
۔   ۔ڈائل ک��ں،   1-888-856-5816�ا   0127-525-800-1�� !  پھر # دبائنی  ز�ائن ترجمہ دست�اب ��

ن ڻ�موں � منسل�   �شن فارم مکمل ک��ں تا�ہ آپ کو دست�اب کاؤنئٹ اور/�ا ر�اسئت م��ائل و�کسنی • ذ�ل منی د�ا گ�ا آن الئن رجس�ٹ
۔   ک�ا جا س�، جو کہ گھر منی محصور افراد � ل�ئ و�کسین�شن � خدمات کا انتظام �ا فراہم کر�ت ہنی

Department of Health  )DOH  :ن � درخواست � �و� کا لنک ، محکمۀ صحت) گھر پر دی جا�ن وا� و�کسنی
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax   (انگ��زی) 

 ۔ covid.vaccine@doh.wa.govا�ر اس �وس � متعلق آپ � سواالت ہنی تو براە مہ��ائن ای م�ل ک��ں: 

 پروگرام � �گزشت 

، محکمۀ صحت) �ن گھر منی محصور افراد کو و�کسین�شن فراہم کر�ن کا آغاز  Department of Health  )DOHمنی    2021مارچ 
ن � درخواست کا �و�کا گھر پر دی جا�ن وا�    DOHک�ا۔   ن � تمام  و�کسنی ن کا احاطہ ک�ا گ�ا    39(انگ��زی) منی ر�است واشنگنٹ کاؤنڻ�ی

۔  عال�ت �  ورت مند افراد کو بن�ادی مامون�ت اور بوس�ٹ خورا�نی فراہم کر�ن � ل�ئ رسائئ اور خدمات � فراہ�  �� ز �ن و�کسینی�ٹ
۔ اضا�ن ز�انوں منی گھر منی محصور افراد � ل�ئ و�کسین�شن � خدمات � درخواست دی�ن � ل�ئ کووڈ   19-جاری رکھ� ہو�ئ ہنی

ز�ان � معاونت � ل�ئ #  ڈائل ک��ں)، پھر   5816-856-888-1�ا   0127-525-800-1 (امدادی ہاٹ الئن کو کال � جا سکئت �� 
۔   دبائنی

  

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Urdu 
0127-525-800-1اس دستاویز کو کسی اور شکل میں حاصل کرنے کے لئے  پر کال کریں۔ سماعت سے محروم یا   

(  711اونچا سننے والے صارفین، براِه کرم  Washington Relay پر کال کریں یا (civil.rights@doh.wa.gov  
 پر ای میل کریں۔

ن � مساوات منی اضافہ  و�کسنی

ن فراہم کرئت ہنی جہاں شا�د    19-گھر منی محصور افراد � ل�ئ و�کسین�شن � خدمات ر�است � ان عالقوں منی کووڈ و�کسی�ن
ان خدمات کا مقصد صحت � مساوات منی اضافہ کرنا �� اور درج ذ�ل حاالت منی مبتال   ہو۔رت د�گر و�کسین�شن دست�اب نہ بصو 

:   19-افراد کو کووڈ ن تک رسائئ فراہم کرتا ��  و�کسنی

، قطار منی کھڑ�  •  ہو�ن �ا چل�ن پھر�ن � قابل نہنی گھر � نکل�ن
 ئن �ا شعوری معذور�وں منی مبتال جسما  •
  ک�ف�ات منی مبتال رسائئ محدود کر�ن وا� ذہئن صحت �  •

۔   ن � صحرا کہا جاتا �� ی الئت ہنی جنہنی و�کسنی ن ر�است � ان عالقوں منی صحت � مساوات منی بہ�ت گھر منی محصور و�کسی�ن
ن کا صحرا وە عالقہ ہوتا �� جہاں درج ذ�ل منی � ا�ک درست ہو:   و�کسنی

ن � مقامات نہ ہوں۔  •  کوئئ و�کسنی
ن نہ لگا ر  •  �� ہوں۔ کوئئ طئب معالج و�کسنی
 نی چند فراہم کنندگان دست�اب ہوں جغراف�ائئ عال�ت اور موجودە آبادی � خدمت م •

عوا� سطح پر موجود و�کسین�شن � خدمات دست�اب نہ ہوں �ا ان مقامات منی ان تک رسائئ مشکل ہو۔  گھر منی محصور افراد  
وں اور آبادی � دور عالقوں منی ر��ن وا� افراد کو پ�ش آ�ن  � ل�ئ و�کسین�شن � �وس ر�است � رسائئ منی مشکل جغراف�ائئ عالق 

۔   وا� رسائئ � مسائل ختم کر دیئت ��

۔ یہ   ن تک رسائئ فراہم کر�ن منی مدد دیئت ہنی ن خدمات افراد کو ان � گھروں منی براە راست جان بچا�ن وا� و�کسنی م��ائل و�کسنی
، جس � ممکنہ طئب عدم �وس براە راست ان عالقوں پر مرکوز �� جنہنی س ما�ب کمزوری � بڑ� اشار�ی � باعث جانا جاتا ��

۔  مساوات ظاہر ہو  ۔ ئت �� ن منی ر�ا�ش � باالتر ہو کر لوگ �و� � ذر�� مامون�ت � درخواست کر سک�ت ہنی  واشنگنٹ

؟  19-ک�ا کووڈ ن � عالوە کوئئ گھر پر دی جا�ن وا� خدمات دست�اب ہنی  و�کسنی

۔مامون  19-الحال م��ائل نرس ڻ�منی �ف کووڈ�ن  ن فراہم کر سکئت ہنی ن اور د�گر ممکنہ   �ت � و�کسنی اس وقت فلو و�کسنی
۔ خدمات، ج�سا کہ لیبارڻر   ی � ل�ئ خون لینا، دست�اب نہنی

ر ہسپتال منی داخ�  � موت او   19-م��ائل ڻ�م �وس ان عالقوں منی طئب مساوات بڑھا�ن منی مدد � ل�ئ دست�اب �� جن منی کووڈ
۔  ن تک رسائئ   19-براە مہ��ائن ک� ا�� شخص � ل�ئ �و� مکمل کر�ن پر غور ک��ں ج� آج کووڈ کا ز�ادە خطرە موجود �� و�کسنی

۔  ورت ��  � �ن

؟   درخواست جمع کروا�ن � بعد ک�ا توقع � جا سکئت ��

DOH  �� مقا� طئب    تا�ہ رسائئ اور کاروائئ ہو س�۔ ہر ہف�ت فارم جمع کرتا �� اور انہنی ر�ا��ش � مقا� طئب دائرە کار کو بھیج دیتا
دف�ت کا عملہ مامون�ت � م��ائل ڻ�م � رابطہ کر� گا۔ ا�ر مقا� عملۀ صحت گھر منی محصور و�کسین�شن � ل�ئ تعاون نہ کر س�  

۔  DOH  تو وە مدد � ل�ئ 
گ

 � تعاون ک��ں �

ورت پوری کر�ن � ل�ئ فاص� � ترج� �  ۔ ترج� � �ن
گ

ا�ر مقا� صحت عامہ کا دف�ت مدد نہ کر س� تو دف�ت   �وس دست�اب ہو �
DOH  ۔ مامون�ت � م��ائل ڻ�م درخواست گزار � رابطہ کر � گھر پر دی جا�ن وا� کووڈ ن �  19-� مدد طلب کر سکتا ��   و�کسنی

۔ 
گ

 مفت �وس کا وقت � کر� �

 


