
COVID-19  ویکس کارڈ / MyIR Mobile  عمومی سوا�ت 
 

 ویکس کارڈ کیا ہے؟ 
Vax Card  ویکسینیشن کا سرکاری ریکارڈ ہے۔ ویکسینیشن کے وقت آپ کو  19-)ویکس کارڈ( آپ کی کووڈCDC   مراکز برائے(

ویکسینیشن کی تاریخ/تاریخیں اور برانڈ موجود ہو گا۔   19-امراض پر قابو و انسداد( کی جانب سے ایک کارڈ م��ہو گا جس پر آپ کی کووڈ
رڈ کھو گیا ہے تو آپ کی ویکسینیشن ثابت کرنے کے دیگر طریقے موجود ہیں )ذیل میں ���ت و  اگر آپ کو کارڈ نہیں م��یا آپ کا کا

 جوابات دیکھیے(۔ 
 

 کس شے کو ویکسینشن کا سرکاری ریکارڈ سمجھا جاتا ہے؟ 
 ویکسینیشن کے سرکاری ریکارڈز کی مثالیں درج ذیل ہیں:

 
 کارڈ ویکس  19-کووڈ CDCعرصۂ حیات کی مامونیت کا ریکارڈ/ •
•  Immunization Information System   مامونیت کا معلوماتی نظام( برائے ریاست واشنگٹن کا پرنٹ آؤٹ( 
• MyIR  )صرف انگریزی( کا پرنٹ آؤٹ )اسکرین شاٹ یا مامونیت کی حیثیت کا سرٹیفیکیٹ( 
• My IR ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ   19-)صرف انگریزی( کووڈ موبائل 
 تصدیق شدہ طبی ریکارڈ کا پرنٹ آؤٹ  آپ کے طبی معالج کی جانب سے •

 
یکسینیشن کے وقت آپ کے طبی معالج  و آپ اپنا ویکس کارڈ نہیں بنا سکتے کیوں کہ اسے بطور سرکاری ریکارڈ قبول نہیں کیا جائے گا۔

 سروس پورٹلز کے ذریعے حاصل کردہ تصدیق شدہ طبی دستاویزات سرکاری ریکارڈ ہیں۔  MyIR یا درج ��
 

 میں اپنا ویکس کارڈ کیسے محفوظ رکھوں؟ 
آپ اس کی تصویر لے   پاسپورٹ سمجھیں۔آپ کو اپنا ویکس کارڈ کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے! اسے اپنی پیدائش کا سرٹیفیکیٹ یا 

سکتے ہیں، فوٹوکاپی کروا سکتے ہیں، نقل پر پ�سٹک چڑھوا سکتے ہیں )لیکن اصل پر نہیں( یا دیگر اقدامات لے کر یقینی بنا سکتے ہیں  
 کہ آپ کے پاس اس کی نقول دستیاب ہوں۔ 

 
لئے آپ اسے اپنی فیملی اور دوستوں تک پہنچا سکتے   اپنے ویکس کارڈ کو مناسب طریقے سے رکھنے کے متعلق مزید تراکیب کے

 زبانوں میں دستیاب ہے(۔  ہسپانویاور  انگریزی )فی الحال  :اپنی زبان میں اشتہار کے لئے یہاں کلک کریں ہیں۔
 

 مجھے اپنا ویکس کارڈ سنبھال کر رکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ 
ویکسین لگوائی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ سفر   19-نے کووڈآپ کا ویکس کارڈ آپ کے لئے یہ ثبوت دکھانے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ 

کرنے، مخصوص تقریبات میں شرکت کرنے اور ممکنہ طور پر مستقبل میں اضافی خوراک کی معلومات لینے کے لئے آپ کو  
 ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے کی ضرورت پڑے۔ 

 
اس میں   کرنے والوں کے لئے ترغیبات پیش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے کئی کاروبار اب مکمل ویکسینیشن کا تصدیق شدہ ثبوت فراہم
 ڈسکاؤنٹ، مفت اشیاء یا تقریبات میں ترجیحی نشستیں شامل ہو سکتی ہیں۔

 
 اگر ویکسین لگواتے ہوئے مجھے ویکس کارڈ نہیں م��و میں اب کیا کروں؟ 

آپ   ن فراہم کنندہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ویکسین لگواتے ہوئے ویکس کارڈ نہیں م��تو آپ اپنے ویکسی 19-اگر آپ کو کووڈ
 www.MyIRMobile.com )ویکسین کے ریکارڈز تک ���ئن رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور   19-پر کووڈ)صرف انگریزی

 مفت اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔
 

 کروں؟ اگر میرا ویکس کارڈ کھو جائے تو میں کیا 
پر اکاؤنٹ بنا کر   )صرف انگریزی(  www.MyIRMobile.comاگر آپ کا ویکس کارڈ کھو جائے تو آپ اپنی طبی معالج کے ذریعے یا  

 ویکسینیشن کا سرکاری ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔  19-کووڈ
 

  

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://myirmobile.com/
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  کیا ہے؟ 
MyIR Mobile   ایک انٹرنیٹ پر مبنی پورٹل ہے جو لوگوں کو ان کے سرکاری ویکسینیشن ریکارڈز تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ آپ

 www.MyIRMobile.com)پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔  )صرف انگریزی 
 

یزی زبان تک محدود ہے۔ زبان کی معاونت یا اپنے ریکارڈز لینے میں  صرف انگر MyIR Mobileبراہ کرم ذہن میں رکھیں کہ فی الوقت 
)دفتر   Office of Immunization and Child Profileاضافی مدد کے لئے آپ عام کاروباری اوقات کے دوران ریاست واشنگٹن کے 

پر ای میل   waiisrecords@doh.wa.govپر کال بھی کر سکتے ہیں یا  236 (360)-3595برائے مامونیت اور بچوں کی پروفائل( کو 
 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 
 ویکسینیشن ریکارڈ کیسے ملے گا؟   19-مجھے اپنے بچے کا کووڈ

پ ان کا کارڈ بھی اپنے کارڈ  ویکس کارڈ م��ہو گا۔ بہتر یہی ہے کہ آ CDCجب آپ کے بچے نے ویکسین لگوائی تھی تو اسے اس کا اپنا 
 کی طرح حفاظت سے رکھیں۔ سنبھال کر رکھنے کے آپشنز کی فہرست اوپر موجود ہے۔ 

 
ویکس کارڈ نہیں ہے تو آپ اس کے بچوں کے ڈاکٹر یا ویکسین فراہم کنندہ کے ذریعے سرکاری نقل   CDCاگر آپ کے بچے کے پاس 

)صرف انگریزی( پر فیملی اکاؤنٹ بنا کر خود اپنے بچے کی پروفائل بھی شامل   www.MyIRMobile.com آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
 کر سکتے ہیں۔ 

 
 اگر میں نے ریاست واشنگٹن کے باہر ویکسین لگوائی ہو تو کیا ہو گا؟ 
پر آپ کے ویکسینیشن ریکارڈز موجود نہ ہوں۔   MyIR Mobileاگر آپ نے ریاست واشنگٹن میں ویکسین نہیں لگوائی تو ممکن ہے کہ  

ویکس کارڈ یا آپ   CDCویکسینیشن کا دیگر تصدیق شدہ ثبوت موجود ہو، جیسا کہ آپ کا  19-براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس کووڈ
 کے طبی معالج کے ذریعے دیگر تصدیق شدہ ریکارڈز۔ 

 
 لگی تو براہ کرم اپنی ویکسینیشن کے ملک سے ویکسینیشن کا سرکاری ثبوت پاس رکھیں۔ اگر آپ کو ریاست ہائے متحدہ میں ویکسین نہیں 

 
 ویکسینیشن نہیں(؟  19-مجھے اپنے لئے اور یا اپنی فیملی کے لئے ویکسینیشن کے تمام ریکارڈز کہاں سے ملیں گے )صرف کووڈ

نیادی طبی معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں یا  اپنے یا اپنی فیملی کے ویکسین ریکارڈز کی مکمل فہرست کے لئے آپ اپنے ب 
wa.MyIR.net  )پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔  )صرف انگریزی 

 
  Office of Immunization and Child Profileزبان کی معاونت یا ریکارڈز لینے میں اضافی مدد کے لئے آپ ریاست واشنگٹن کے  

پر کال کر سکتے ہیں یا    3595-236-360ر برائے مامونیت اور بچوں کی پروفائل( کو بھی کاروباری اوقات میں )دفت 
waiisrecords@doh.wa.gov  پر ای میل کر سکتے ہیں۔ 
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