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اس دستاویز کو کسی اور شکل میں حاصل کرنے کے لئے 0127-525-800-1 پر کال کریں۔ سماعت سے محروم 

یا اونچا سننے والے صارفین، براه کرم 711 (Relay Washington) پر کال کریں یا اس پتے پر ای میل کریں 
.civil.rights@doh.wa.gov

اگر آپ کا کارڈ گم ہو گیا ہے یا کھو گیا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں! آپ اپنی کووڈ19- 
ویکسینیشن کا سرکاری و تصدیق شده ثبوت آن الئن مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ MyIR ویب 

سائٹ ریاست واشنگڻن میں ویکسینیشن کے ثبوت تک رسائی کے لئے ریاست کا سرکاری 
 wa.MyIR.net یا www.MyIRmobile.com ذریعہ ہے۔ اپنی نقل کے حصول کے لئے

پر جائیں اور مفت سائن اپ کریں۔ اگر آپ کا MyIR اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ تیار 
ہیں!

٭براه کرم ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ MyIR کے ذریعے آپ کے ریکارڈز کی تصدیق 
فوری نہ ہو اور فی الحال رسائی صرف انگریزی زبان تک محدود ہے۔

زبان کی معاونت یا ریکارڈز لینے میں اضافی مدد کے لئے آپ ریاست واشنگڻن کے 
Office of Immunization and Child Profile (دفتر برائے مامونیت اور بچوں کی 

waiisre- پروفائل) کو بھی کاروباری اوقات میں 3595-236-360 پر کال کر سکتے ہیں یا
cords@doh.wa.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔

 Centers for Disease Control and اگر آپ کے پاس
Prevention (CDC, مراکز برائے امراض پر قابو اور انسداد) 

کا ویکسینیشن کارڈ مزید موجود نہ ہو تو کیا ہو گا؟

•اسے مت پھینکیں اور نہ ہی گمائیں۔
•اپنا ویکسینشن کارڈ ظاہر کرتے ہوئے کوئی سیلفی آن الئن پوسٹ نہ کریں۔ اس کے بجائے سیلفی لے کر 

vaccinateWA# یا wadoh# سرچ کریں اور ہمارے ڈیجیڻل اسڻیکرز استعمال کریں۔ 
 WADeptHealth@ کو ڻیگ کرنا یاد رکھیں۔

•اپنے اصل کارڈ پر کوئی تہہ نہ چڑھائیں۔ آپ اپنے ساتھ رکھی جانی والی فوڻوکاپی پر کور چڑھوا سکتے 
ہیں۔

اپنے ویکسینیشن کارڈ کے متعلق درج ذیل مددگار تجاویز کو ذہن میں رکھیں:

واشنگڻن کے کئی کاروبار اب مکمل ویکسینیشن کا تصدیق شده ثبوت فراہم کرنے والے افراد کے لئے ترغیبات ال رہے ہیں، جیسے 
ڈسکاؤنٹ، مفت اشیاء یا تقریبات میں ترجیحی نشستیں۔ اپنے ویکسینیشن کارڈ کی حفاظت کریں تاکہ آپ ان خصوصی پیش کشوں سے 

مستفید ہو سکیں۔

جب آپ کو کووڈ19- ویکسین دی جاتی ہے تو اس کے ثبوت کے طور پر ویکسینیشن کارڈ بھی 
دیا جاتا ہے۔ اسے محفوظ رکھیں! آپ کو اسے اس طرح رکھنا چاہیے جیسے اپنے کریڈٹ کارڈ 
ڈرائیونگ الئسنس یا پاسپورٹ کو رکھتے ہیں۔ آپ کے کارڈ کا مقصد محض شیڈول کی یاددہانی 

نہیں ہے: یہ وه سرکاری ریکارڈ ہے جس کی آپ کو سفر، تقریبات میں رسائی اور ممکنہ طور پر 
بعد میں اضافی خوراکوں کے لئے ضرورت ہو سکتی ہے۔

•خوراکوں کے درمیان میں اور ان کے بعد اپنا ویکسینیشن کارڈ اپنے پاس رکھیں۔
•کارڈ کے اگلے اور پچھلے حصے کی تصاویر لیں تاکہ ایک ڈیجیڻل نقل ہمہ وقت آپ کی دسترس میں 

ہو۔ اسے خود کو ای میل کرنے، البم بنانے یا تصویر پر ڻیگ لگانے پر غور کریں، تاکہ آپ کو یہ 
دوباره آسانی سے مل جائے۔

•اگر آپ اپنے ساتھ فوڻوکاپی رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور فوڻوکاپی کروائیں۔


