
ਕ"ਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਪਰਵਾਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸ/ਦਸ0 ਲਈ ਆਪਣ4 ਅਿਧਕਾਰ0 ਬਾਰ4 ਜਾਣ" 

· ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ= ਿਬਨ0, ਇਹ ਵ?ਕਸੀਨ ਸ@ਯuਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵ/ਚ ਹਰ4ਕ ਲਈ ਿਬਨ0 ਿਕਸ4 ਕੀਮਤ 
E ਉਪਲਬਧ G (ਭਾਵI ਤuਸJ ਗ?ਰ-ਦਸਤਾਵ4ਜ਼ੀ ਵੀ ਹ")। ਇ/ਕ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬ4ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ G ਪਰ ਇ/ਕ 
ਵ?ਕਸੀਨ Lਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲ"ੜ ਨਹJ G। 

· ਇ/ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸuਰ/ਿਖਆ ਨ@ਬਰ (social security number) P ਵ?ਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲ"ੜ ਨਹJ G। ਜ4 ਕ"ਈ Lਦਾਤਾ 
ਤuਹਾP social security number ਲਈ ਪu/ਛਦਾ G ਅ= ਤuਹਾਡ4 ਕ"ਲ ਕ"ਈ ਨਹJ G ਜ0 ਇਸ P ਸ0ਝਾ ਕਰਨਾ ਸSਖਾ ਨਹJ 
ਮਿਹਸTਸ ਕਰE, ਤ0 ਤuਸJ ਜਵਾਬ E ਸਕE ਹ" ਿਕ ਤuਹਾਡ4 ਕ"ਲ ਨਹJ G ਜ0 ਇਸ P ਸ0ਝਾ ਕਰਨਾ ਸSਖਾ ਮਿਹਸTਸ ਨਹJ ਕਰE। 

· ਤuਹਾP ਆਪਣੀ ਵ?ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ G। ਜ4 ਤuਹਾਡ4 ਕ"ਲ ਰਾਜ ਆਈਡੀ/ਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸUਸ ਨਹJ G, ਤ0 ਤuਹਾP ਆਪਣ4 ਮSਜTਦਾ ਪ= ਦਾ ਪ/ਤਰ, ਕਥਨ, ਜ0 ਉਪਯ"ਗਤਾ ਿਬਲ ਜ0 ਇ/ਕ ਚਰਚ, ਸ@ਸਥਾ, ਜ0 
Lਦਾਤਾ ਦਾ ਇ/ਕ ਪ/ਤਰ, Lਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ G ਜ" ਤuਹਾP ਜਾਣਦਾ G ਿਕ ਤuਸJ ਵਾਿਸ਼@ਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵ/ਚ ਰਿਹ@E 
ਹ" ਜ0 ਕ@ਮ ਕਰE ਹ"। 

· Centers for Disease Control and Prevention (ਰ"ਗ ਿਨਯ@ਤਰਣ ਅ= ਰ"ਕਥਾਮ ਲਈ Wਂਦਰ) ਅ= ਸ@ਯuਕਤ 
ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ Department of Health and Human Services (ਿਸਹਤ ਅ= ਮਨu/ਖੀ ਸ4ਵਾਵ0 ਿਵਭਾਗ) Y ਜ਼"ਰ 
ਿਦ/ਤਾ G ਿਕ ਿਨ/ਜੀ ਡ4ਟਾ ਦੀ ਵਰਤZ ਿਸਰਫ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ E ਉEਸ਼0 ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ4ਗੀ। ਿਨ/ਜੀ ਡ4ਟਾ ਦੀ ਵਰਤZ ਇਮੀਗ\4ਸ਼ਨ 
ਲਾਗT ਕਰਨ ਸਮ4ਤ, ਨਾਗਿਰਕ ਜ0 ਅਪਰਾਿਧਕ ਮuਕ/ਦਮ4 ਲਈ ਨਹJ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  

· ਿਕਸ4 ਵੀ ਤਰੀW ਨਾਲ ਵ?ਕਸੀਨ ਜਨਤਕ ਖਰਚ4 ਵਜZ ਨਹJ ਿਗਿਣਆ ਜ0ਦਾ G। ਵ?ਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤZ ਨਾਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅ=/ਜ0 
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ Lਾਪਤ ਕਰਨ E ਿਕਸ4 ਵੀ ਅਵਸਰ ਿਵ/ਚ ਕ"ਈ ਰuਕਾਵਟ ਨਹJ ਪਵ4ਗੀ। 

· ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ4 P ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਇਮੀਗ\4ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ4 ਨਹJ ਪu/ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜ4 ਿਕਸ4 ਸਮI ਤuਹਾP ਤuਹਾਡੀ 
ਇਮੀਗ\4ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ4 ਪu/ਿਛਆ ਜ0ਦਾ G, ਤ0 ਤuਹਾP ਚu/ਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹ/ਕ G। 

· ਕ"ਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ\4ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ= ਿਬਨ0 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ G।  ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤuਹਾP ਤuਹਾਡੀ 
ਇਮੀਗ\4ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਬTਤ Lਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲ"ੜ ਨਹJ G।   

ਦਾ ਿਵਸ਼4ਸ਼ ਧ@ਨਵਾਦ Legal Counsel for Youth and Children (ਜਵਾਨ0 ਅ= ਬ/ਿਚਆਂ ਲਈ ਕਾPਨੀ ਸਲਾਹ, LCYC) ਅ= 
Northwest Health Law Advocates (ਨ]ਰਥਵ?ਸਟ ਿਸਹਤ ਕPਨ E ਵਕੀਲ, NoHLA) 

ਇਹ ਦਸਤਾਵ4ਜ਼ WA DOH (ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਦuਆਰਾ ਜ0ਿਚਆ ਿਗਆ G 


