
COVID-19 खोप कार्ड / MyIR Mobile प्रायः सोधिने प्रश्नहरू  
  

खोप कार्ड भनेको के हो?  

Vax Card(खोप कार्ड) भनेको तपाईंको COVID-19 खोपको आधिकारिक िेकर्ड हो। खोप लगाउने समयमा, तपाईंले CDC(िोग 

ननयन्त्रण ि िोकथाम केन्त्र) बाट आफ्नो COVID-19 को खोप लागउने ममनत(हरू) ि ब्राण्र् भएको एउटा कार्ड प्राप्त गिेको 
हुनुपर्ड। तपाईंले कार्ड प्राप्त नगिेमा वा तपाईंले कार्ड हिाउनु भएमा, तपाईंले खोप लगाउनुभएको र् भन्त्ने कुिा प्रमाणणत गने 

अन्त्य तरिकाहरू र्न ्(प्रश्न तथा उत्तिहरू तल हेनुडहोस)्।     

के कुरालाई खोपको आधिकाररक रेकर्डको रूपमा माननन्छ?  

ननम्न कुिाहरू खोपको आधिकारिक िेकर्डहरूको उदाहिणहरू हुन:्  
  

• आजीवन प्रनतिक्षण िेकर्ड/CDC COVID-19 खोप कार्ड  
• वामसङ्गटन िाज्य Immunization Information System (प्रनतिक्षणको जानकािी प्रणाली) प्रप्रन्त्टआउट  

• MyIR (अंगे्रजी मार) प्रप्रन्त्टआउट (स्क्रिनसट वा प्रनतिक्षण स्क्रथनतको प्रमाणपर)  

• My IR मोबाइल (अंगे्रजी मार) COVID-19 खोपको प्रमाणपर  

• तपाईंको धिककत्सा प्रदायकले ददएको प्रमाणणत प्राप्रवधिक धिककत्सा िेकर्डको प्रप्रन्त्टआउट 
  

यो आधिकारिक िेकर्डको रूपमा रवीकाि नभएकोल ेतपाईंले आफ्नै खोप कार्ड बनाउन सक्नुहुन्त्न। आधिकारिक िेकर्डहरू 

तपाईंको धिककत्सा प्रदायक वा माधथ सिूीबद्ि गरिएका MyIR सवेा पोटडलहरूमार्ड त खोप लगाउने समयमा प्राप्त गरिएको 
प्रमाणणत धिककत्सा कागजातहरू हुन।्    

मैल ेमरेो खोप कार्ड कसरी राखु्नपछड?  

तपाईंल ेआफ्नो खोप कार्ड सिुक्षक्षत रथानमा िाखु्नपर्ड ! तपाईंल ेयसलाई तपाईंको जन्त्मदताड प्रमाणपर वा िाहदानीको रूपमा 
सोच्नुहोस।् तपाईंल ेयसको र्ोटो णखच्न, र्ोटोकपी बनाउन, प्रनतमलप्रपलाई लेममनेट गनड (ति मौमलकलाई होइन) सक्नुहुन्त्र् वा 
तपाईंसँग त्यसको प्रनतमलप्रपहरू उपलब्ि र् भनी सुननस्क्श्ित गनड अन्त्य कदमहरू िाल्न सक्नुहुन्त्र्।     

आफ्नो खोप कार्ड िाम्रोसँग सम्हाल्ने बािे थप उपायका लाधग, यसलाई तपाईंले आफ्नो परिवाि तथा साथीहरूसँग साझा गनड 
सक्नुहुन्त्र्। परािािमा तपाईंको भाषामा स्क्क्लक गनुडहोस:् (हालै अगें्रजी ि रपेननशमा उपलब्ि र्)। 
  

मैल ेमरेो खोप कार्ड राख्न ककन आवश्यक छ?  

तपाईंको खोप कार्ड तपाईंल ेCOVID-19 प्रवरूद्ि खोप लगाइसक्नुभएको र् भन्त्ने कुिाको प्रमाण देखाउने सस्क्जलो तरिका हो। 
तपाईंले यारा गनड, ननस्क्श्ित कायडिमहरूमा उपस्क्रथत हुन ि सम्भाप्रवत रूपमा भप्रवष्यमा बुरटि मारासम्बन्त्िी जानकािी थप्नको 
लाधग सक्षम हुन खोप लगाएको प्रमाण देखाउन आवश्यक हुन सक्र्।     

वामसङ्गटनका ििैे व्यवसायहरूले अदहले पूणड रूपमा खोप लगाएको प्रमाणीत प्रमाण प्रदान गने व्यस्क्क्तहरूलाई प्रोत्साहन पनन 

ददइिहेको र्। यसमा रु्टहरू, ननिःशुल्क वा कायडिमहरूमा मुख्य बरने ठाउँहरू पदडर्न।्   
  

मैल ेमरेो खोप लगाउँदा, खोप कार्ड प्राप्त नगरेमा, मलै ेके गने?  

तपाईंल ेतपाईंको COVID-19 को खोप लगाउँदा, खोप कार्ड प्राप्त नगिेमा, तपाईंले आफ्नो खोप प्रदायकलाई सम्पकड  गनड 
सक्नुहुन्त्र्। तपाईंले तपाईंको COVID-19 खोप िेकर्डहरू www.MyIRMobile.com (अंगे्रजी मार) मा अनलाइन पहँुि गनड ि 
ननिःशुल्क खाता सेट अप गनड सक्नुहुन्त्र्।     

मैल ेमरेो खोप कार्ड हराएँ भने, मलैै के गने?  

तपाईंल ेआफ्नो खोप कार्ड हिाउनु भएमा, तपाईंल ेआफ्नो रवार्यरयाहाि प्रदायकबाट वा www.MyIRMobile.com (अंगे्रजी 
मार) मा खाता सेदटङ अप गिेि COVID-19 खोपको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गनड सक्नुहुन्त्र्।  
  

 
 

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/


MyIR Mobile भनेको के हो?  

MyIR Mobile भनेको माननसहरूलाई उनीहरूको आधिकारिक िाज्यको खोप िेकर्डहरूमा पहँुि गनड अनुमनत ददने 

इन्त्टिनेटमा आिारित प्रवेशमागड हो। तपाईंल ेwww.MyIRMobile.com (अंगे्रजी मार) मा खाता सेट अप गनड सक्नुहुन्त्र्।।  
  

कृपया MyIR Mobile हाल ैअंगे्रजी भाषामा मार सीममत र् भन्त्ने कुिा ध्यानमा िाखु्नहोस।् भाषा सहायताको लाधग वा आफ्ना 
िेकर्डहरू प्राप्त गनडमा अनतरिक्त मद्दतको लाधग, तपाईंले वामसङ्टन िाज्यको प्रनतिक्षण तथा बाल प्रोर्ाइल कायाडलयमा (Office 

of Immunization and Child Profile) ननयममत कायाडलय समयमा (360)236-3595 मा र्ोन गिेि वा 
waiisrecords@doh.wa.gov मा इमले गिेि सम्पकड  गनड पनन सक्नुहुन्त्र्।   

मैल ेमरेो बच्चाको COVID-19 खोपको रेकर्ड कसरी प्राप्त गने?  

तपाईंको बच्िाल ेउहाकँो आफ्नै CDC खोप कार्ड खोप लगाउने समयमा प्राप्त गिेको हुनुपर्ड। तपाईंल ेआफ्नो कार्ड िाख ेजरत ै

समान तरिकाल ेउनीहरूको लाधग यो कार्ड सुिक्षक्षत रूपमा िाख्न ेउपाय िाम्रो हो। संग्रह गने प्रवकल्पहरू माधथ सिूीमा हेनुडहोस।्   
  

तपाईंको बच्िासँग CDC खोप कार्ड नभएमा, तपाईंले उनीहरूको प्रवशेषज्ञ वा खोप प्रदायकबाट आधिकारिक प्रनतमलप्रप प्राप्त 

गनड सक्नुहुन्त्र्। तपाईंल ेwww.MyIRMobile.com (अंगे्रजी मार) मा पारिवारिक खाता पनन सटे अप गनड सक्नुहुन्त्र् ि तपाईंको 
बच्िाको प्रोर्ाइल आफ्नोमा थप्न सक्नुहुन्त्र्।  
  

मैल ेवाससङ्गटन राज्य बहहरा खोप लगाए भने, के हुन्छ?  

तपाईंल ेवामसङ्गटन िाज्यमा खोप लगाउनुभएको धथएन भने, तपाईंको खोपको िेकर्डहरू MyIR Mobileमा प्रनतबबस्क्म्बत हुन 

सक्दैन। कृपया तपाईंले आफ्नो रवार्य रयाहाि प्रदायकबाट आफ्नो CDC खोप कार्ड वा अन्त्य प्रमाणणत िेकर्डहरू जरता 
COVID-19 खोपका अन्त्य प्रमाणणत प्रमाण प्राप्त गनुडभएको र् भनी सुननस्क्श्ित गनुडहोस।्    

तपाईंल ेसंयुक्त िाज्य अमेरिकामा खोप लगाउनुभएको धथएन भने, कृपया आरू्ल ेखोप लगाउनुभएको िाष्रबाट खोप लगाएको 
आधिकारिक प्रमाण बोक्नुहोस।् 
 

मैल ेआफ्नो वा आफ्नो पररवारको लाधग आफ्ना सबै कोप रेकर्डहरू (COVID-19 खोपको मात्र होइन) कसरी प्राप्त 

गने?  
तपाईं वा तपाईंको परिवािका सदरयहरूको लाधग तपाईंको खोप िेकर्डहरूको पूणड सूिीको लाधग, तपाईं आफ्नो प्राथममक 

रवार्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकड  गनड वा wa.MyIR.net (अङ्गे्रजी मार) मा खाता सेटअप गनड सक्नुहुन्त्र्। 
 

भाषा सहायताको लाधग वा आफ्ना िेकर्डहरू प्राप्त गनडमा अनतरिक्त मद्दतको लाधग, तपाईंले वामसङ्टन िाज्यको प्रनतिक्षण तथा 
बाल प्रोर्ाइल कायाडलयमा (Office of Immunization and Child Profile) ननयममत कायाडलय समयमा 360-236-3595 मा 
र्ोन गिेि वा waiisrecords@doh.wa.gov मा इमले गिेि सम्पकड  गनड पनन सक्नुहुन्त्र्।   
 
 

 
 

DOH 348-819 June 2021 

यो कागजातलाई अको ढााँिााामा िअिुरोध िगन, 1-800-525-0127 मा कल िगिुनहोस्। कािा िासिुने्नवा सिुन्नमा कभि ाई हुिााे 

राहकहरूले, कृ पया 711 (Washington Relay (अङ् रेजी)) मा कल िगिुनहोस्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल 

िगिुनहोस्। 

http://www.myirmobile.com/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
http://www.myirmobile.com/
https://wa.myir.net/rorl?next=/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

