
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி விவரம் அட்டட/ MyIR Mobile அடி ் டி 

க ட் ப்படும் க ள்வி ள்  

  
தடுப்பூசி விவரம்அடட்ட என்றோல் என்ன?  

ஒரு தடுப்பூசி விவரம் அட்டட(Vax Card) என்பது உங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசியின் பணித்துடைக்குரி பதிவு. 

தடுப்பூசி கபோடும் கேரத்தில், உங்கள் COVID-19 தடுப்பூசி கததி (கள்) மை்றும் பிரோண்டுடன் Centers for Disease 

Control and Prevention {(CDC)கேோய் கட்டுப்போடு மை்றும் தடுப்பு டமயம் } யிலிருே்து ஒரு கோரட்டப் பபை்றிருக்க 

கவண்டும். ேீங்கள் ஒரு கோரட்டப் பபைவில்டல அல்லது அடத இழே்திருே்தோல், உங்களுக்கு தடுப்பூசி 

கபோடப்பட்டடத ேிரூபிக்க கவறு வழிகள் உள்ளன (கீகழ உள்ள ககள்விகள் மை்றும் பதில்கடளப் போரக்்கவும்).   

  

தடுப்பூசியின் பணித்துடற ்குரிய பதிவோ  என்ன இரு ்கிறது?  

தடுப்பூசியின் பணித்துடைக்குரிய பதிவுகளின் எடுத்துக்கோட்டுகள் பின்வருமோறு:  

  

• ஆயுள் கோலம் கேோய்த்தடுப்பு பதிவு /CDC ககோவிட்-19 தடுப்பூசி விவரம் அட்டட  

• வோஷிங்டன் மோேில கேோய்த்தடுப்பு தகவல் அடமப்பு (Immunization Information System) அசச்ு ேகல்  

• MyIR (ஆங்கிலம் மட்டும்) அசச்ு ேகல் (ஸ்கிரீன் ஷோட் அல்லது கேோய்த்தடுப்பு ேிடல சோன்றிதழ்)  

• My IRபமோடபல் (ஆங்கிலம் மட்டும்) COVID-19 தடுப்பூசி சோன்றிதழ்  

• உங்கள் மருத்துவ வழங்குேரிடமிருே்து சரிபோரக்க்ப்பட்ட மின்னணு மருதத்ுவ பதிவுஅசச்ு 

ேகல் 

  

உங்களது பசோே்த தடுப்பூசி விவரம் அட்டடடய உங்களோல் உருவோக்க முடியோது, ஏபனனில் இது 

பணித்துடைக்குரிய பதிவோக ஏை்றுக்பகோள்ளப்படோது. பணித்துடைக்குரிய பதிவுகள் தடுப்பூசி கேரத்தில், 

உங்கள் மருத்துவ வழங்குேர ்மூலமோககவோ அல்லது கமகலபட்டியலிடப்பட்டுள்ள MyIR கசடவ 

இடணயதளங்கள் மூலமோககவோ பபைப்பட்ட மருத்துவ ஆவணங்கள்.  

  

எனது தடுப்பூசி விவரம் அடட்டடய எவ்வோறு கேமி ்  கவண்டும்?  

உங்கள் தடுப்பூசி விவரம் அட்டடடய போதுகோப்போன இடத்தில் டவத்திருக்க கவண்டும்! இது உங்கள் பிைப்புச ்

சோன்றிதழ் அல்லது போஸ்கபோரட்் என ேிடனத்துக் பகோள்ளுங்கள். ேீங்கள் அதன் புடகப்படம் எடுக்கலோம், ஒரு 

ேகடல உருவோக்கலோம், ேகடல கலமிகனட ்பசய்யலோம் (ஆனோல் அசடல அல்ல), அல்லது அதன் ேகல்கள் 

உங்களிடம் உள்ளதோ என்படத உறுதிப்படுத்த பிை ேடவடிக்டககடள எடுக்கலோம்.   

  

உங்கள் தடுப்பூசி விவரம் அட்டடடய முடையோகக் டகயோள்வது குறித்த கூடுதல் உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, 

இடத ேீங்கள் குடும்பத்தினருடனும் ேண்பரக்ளுடனும் பகிரே்்து பகோள்ளலோம். உங்கள் பமோழிக்கோன 

ஃப்டளயருக்கு (Flyer) இங்கக கிளிக் பசய்க: (தை்கபோது ஆங்கிலத்திலும் ஸ்போனிஷிலும் கிடடக்கிைது.). 

  

எனது தடுப்பூசி விவரம் அடட்டடய நோன் ஏன் டவத்திரு ்  கவண்டும்?  

உங்கள் தடுப்பூசி விவரம் அட்டடயோனது, ேீங்கள் COVID-19 க்கு எதிரோக தடுப்பூசி கபோட்டதை்கோன 

ஆதோரத்டதக் கோண்பிப்பதை்கோன எளிய வழியோகும். ேீங்கள் பயணம் பசய்ய, சில ேிகழ்வுகளில் கலே்து 

பகோள்ள, மை்றும் எதிரக்ோலத்தில் பூஸ்டர ்கடோஸ் தகவல்கடளச ்கசரக்்க தடுப்பூசிக்கோன ஆதோரத்டத ேீங்கள் 

கோட்ட கவண்டியிருக்கலோம்.   

  

பல வோஷிங்டன் வணிகங்களும் இப்கபோது முழு தடுப்பூசிக்கோன சரிபோரக்்கப்பட்ட ஆதோரங்கடள 

வழங்குபவரக்ளுக்கு சலுடககடள வழங்குகின்ைன. இதில் தள்ளுபடிகள், இலவசங்கள் அல்லது 

ேிகழ்வுகளுக்கு விருப்பமோன இருக்டக ஆகியடவ உள்படலோம்.   

  

நோன் தடுப்பூசி பபறும்கபோது என ் ோன தடுப்பூசி விவரம் அடட்ட கிடட ் வில்டல என்றோல் நோன் 

என்ன பேய்வது?  

ேீங்கள் COVID-19 தடுப்பூசி (கள்) கபோட்டுக்பகோள்ளும்கபோது உங்களுக்கு ஒரு தடுப்பூசி விவரம் அட்டட 

கிடடக்கவில்டல என்ைோல், உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குேடரத் பதோடரப்ு பகோள்ளலோம். உங்கள் COVID-19 

தடுப்பூசி பதிவுகடள ஆன்டலனில் www.MyIRMobile.com (ஆங்கிலம் மட்டும்) இல் அணுகலோம் மை்றும் இலவச 

கணக்டக அடமக்கலோம்.   

  

எனது தடுப்பூசி விவரம் அடட்டடய இழந்தோல் நோன் என்ன பேய்வது?  

உங்கள் தடுப்பூசி விவரம் அட்டடடய ேீங்கள் பதோடலத்திருே்தோல், உங்கள் சுகோதோர வழங்குேர ்மூலமோககவோ 

அல்லது www.MyIRMobile.com (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்). இல் ஒரு கணகட்க அடமப்பதன் மூலமோககவோ 
COVID-19 தடுப்பூசிகக்ோன அதிகோரப்பூரவ் ஆதோரதட்தப் பபைலோம்.  
  

 

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 Mobileஎன்றோல்என்ன?  

MyIR Mobile என்பது இடணய அடிப்படடயிலோன கபோரட்ல் ஆகும், இது மக்களுக்கு அவரக்ளின் 

பணித்துடைக்குரிய மோேில தடுப்பூசி பதிவுகடள அணுக உதவும். ேீங்கள் www.MyIRMobile.com இல் ஒரு 

கணக்டக அடமக்கலோம் (ஆங்கிலம் மட்டும்).  

  

MyIR Mobile தை்கபோது ஆங்கில பமோழியில் மட்டுகம வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது என்படத ேிடனவில் பகோள்க. 

பமோழி உதவி அல்லது உங்கள் பதிவுகடளப் பபறுவதை்கோன கூடுதல் உதவிக்கு, வழக்கமோன வணிக 

கேரங்களில் (360) 236-3595 என்ை எண்ணில் வோஷிங்டன் மோேில Office of Immunization and Child Profile 

(கேோய்த்தடுப்பு மை்றும் குழே்டத சுயவிவர) அலுவலகத்டதயும் அடழக்கலோம் அல்லது waiisrecords@doh.wa.gov. 

என்ை மின்னஞ்சலில் பதோடரப்ு பகோள்ளலோம்.  

 

எனது குழந்டதயின் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி பதிடவ எவ்வோறு பபறுவது?  

தடுப்பூசி கபோடும்கபோது உங்கள் பிள்டளக்கு அவரக்ளின் பசோே்த CDC தடுப்பூசி விவரம் அட்டட 

கிடடத்திருக்க கவண்டும். ேீங்கள் உங்கள் பசோே்த கோரட்டப் போதுகோத்து டவத்தடதப் கபோலகவ இே்த 

அடட்டடயயும் அவரக்ளுக்கோக போதுகோப்போக கசமிப்பது ேல்லது. கமகல உள்ள பட்டியலில் கசமிப்பக 

விருப்பத் கதரவ்ுகடளக் கோண்க.   

  

உங்கள் பிள்டளக்கு CDC தடுப்பூசி விவரம் அடட்ட இல்டலபயன்ைோல், அவரக்ளின் குழே்டத மருத்துவர ்

அல்லது தடுப்பூசி வழங்குேர ்மூலம் அதிகோரப்பூரவ் ேகடலப் பபைலோம். ேீங்கள் www.MyIRMobile.com (ஆங்கிலம் 

மட்டும்) இல் ஒரு குடும்பக் கணக்டகயும் அடமக்கலோம் மை்றும் உங்கள் குழே்டதயின் சுயவிவரத்டத 

உங்கள் பசோே்தமோகச ்கசரக்்கலோம்.  

  

வோஷிங்டன் மோநிலத்திற்கு பவளிகய என ்கு தடுப்பூசி கபோடப்பட்டோல் என்ன பேய்வது?  

ேீங்கள் வோஷிங்டன் மோேிலத்தில் தடுப்பூசி கபோடவில்டல என்ைோல், உங்கள் தடுப்பூசி பதிவுகள் MyIR 

பமோடபலில் பிரதிபலிக்கோமல் இருக்கலோம் உங்கள் CDC தடுப்பூசி விவரம் கோரட்ு அல்லது உங்கள் சுகோதோர 

வழங்குேரின் மூலம் சரிபோரக்்கப்பட்ட பிை பதிவுகள் கபோன்ை COVID-19 தடுப்பூசிக்கோன சரிபோரக்்கப்பட்ட பிை 

ஆதோரங்கள் உங்களிடம் உள்ளதோ என்படத உறுதிப்படுத்தவும்.  

  

ேீங்கள் அபமரிக்கோவில் தடுப்பூசி கபோடவில்டல என்ைோல், உங்கள் ேோட்டிலிருே்து தடுப்பூசி கபோட்டதை்கோன 

பணித்துடைக்குரிய ஆதோரத்டத எடுத்துச ்பசல்லுங்கள். 

 

என ்க ோ அல்லது எனது குடும்பத்தினரு ்க ோ (COVID-19 தடுப்பூசி மட்டுமல்ல) எனது தடுப்பூசி பதிவு ள் 

அடனத்டதயும் எவ்வோறு பபறுவது?  

உங்களுக்கோக அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கோன தடுப்பூசி பதிவுகளின் முழு பட்டியலுக்கோக, 

உங்கள் முதன்டம சுகோதோர வழங்குேடரத் பதோடரப்ு பகோள்ளலோம் அல்லது wa.MyIR.net இல் ஒரு கணக்டக 

அடமக்கலோம் (ஆங்கிலம் மட்டும்). 

 

பமோழி உதவி அல்லது உங்கள் ஆவணங்கடளப் பபறுவதை்கோன கூடுதல் உதவிக்கு, 360-236-3595 என்ை 

எண்ணுக்கு வழக்கமோன பணி கேரங்களில் வோஷிங்டன் மோேில Office of Immunization and Child 

Profile(கேோய்த்தடுப்பு மை்றும் குழே்டத சுயவிவர அலுவலகம்) என்படதயும் அடழக்கலோம் 

அல்லது waiisrecords@doh.wa.gov ஐ மின்னஞ்சல் மூலம் பதோடரப்ு பகோள்ளலோம்.  
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இேத் ஆவணத்ைத ேவடகோரு வடிவத்தில் ேகோர, 1-800-525-0127 ஐ அைழகக்வும். கோது 

ேகளோதவரஅ்ல்லது ேகட்படத்கு ்ச்ிரமப்படும்வோடிக்ைகயோளரக்ள், தயவுக ய்து 711 அைழகக்வும் 

(Washington Relay (ஆங்கிலம்)) civil.rights@doh.wa.gov முகவரிக்கு மின்னஞ் ல்அனுப்பவும். 

http://www.myirmobile.com/
file:///C:/Users/jdw2303/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TG1LG77G/waiisrecords@doh.wa.govமுகவரிக்குமின்ன்ஞ்சல்அனுப்பவும்
http://www.myirmobile.com/
https://wa.myir.net/rorl?next=/
file:///C:/Users/jdw2303/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TG1LG77G/waiisrecords@doh.wa.govமுகவரிக்குமின்ன்ஞ்சல்அனுப்பவும்
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

