
እቶም ክታበታት ይሰርሑ እዮም
ክታበታት COVID-19 ብዙሓት መገድታት ክከላኸልልኩም ይኽእሉ ኢዮም። ኣብ ምክልኻል COVID-19 ልዑል ኣድማዕነት 

ኣለዎም። COVID-19 እንተድኣ ሒዝኩም፣ እቶም ክታበታት ብኸቢድ ናይ ምሕማም ዕድልኩም ኣዝዮም ከጉድሉ ይኽእሉ እዮም፤ 

ተኸታታሊ ክታበት ምዝዛምኩም ኣብ ሆስፒታል ናይ ምእታው ዕድልኩም ይቕንስን ብ COVID-19 ናይ ሞት ሓደጋኹም 

የጉድሎን። ገለ ክታበታት ካብ ካልኦት ዝሓሹ ዝመስል ሓበሬታ ርኢኹም ትኾኑ፣ ይኹን እምበር ክሊኒካዊ ፈተነታት ኩሎም 

ዝርከቡ ክታበታት ኣብ ምክልኻል COVID-19 ልዑል ውጽኢታዊ ምንባሮም ኣርእዩ። ብዛዕባ እቶም ዝተፈላለዩ ክታበታት 

COVID-19 ዝተገብረ ክሊኒካዊ ፈተነታት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ድሕነትን ኣድማዕነትን ክታበት COVID-19 ና ተወከሱ | 

ክፍሊ ጥዕና ግዝኣት ዋሽንግተን page.  

ነፍስ-ወከፍ እቶም ክታበታት ብውሑዱ 85 ሚእታዊት ኣድማዕነት ኣብ ምክልኻል ብርቱዕ ሕማም COVID-19 ከምዝለዎም 

መጽናዕትታት ኣርእዮም። እቶም ክታበታት ንብዙሓት ሰባት ተኸላኺሎምሎም ካብ ምሓዝ ዝኾነ ምልክታት ሕማም COVID-19፦

• Moderna፣ 94%

• Pfizer-BioNTech፣ 95%

• Johnson & Johnson (Janssen)፣ 74%

• Novavax፣ 90.4%

እቶም ክታበታት ውሑሳት ኢዮም
እቶም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣመርካ ዘለውና ክታበታት COVID-19፣ ኣብ ታሪኽ1 ሕብራት መንግስታት በቲ ዝሓየለ ቁጽጽር 

ውሕስነት ዝሓለፉ ኢዮም። ንሳቶም ከምቲ ንኻልኦት ዕዉታት ክታበታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጽኑዕ መስርሕ ተጠቒሞም ዝማዕበሉ፣ 

ዝተመርመሩ ከምኡዉን ፍቓድ ዝተዋህቦምን እዮም። ኩሎም እቶም ክታበታት ወይ ምሉእ ብምሉእ ፍቓድ ዝረኸቡ ወይ ብህጹጽ 

ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ብ U.S. Food and Drug Administration (FDA፣ ናይ ኣመሪካ ምምሕዳር መግብን መድሃኒት) ን ፍቓድ 

ዝተዋህቦም እዮም-እዚ ማለት FDA ከቢድ ስክፍታታት ድሕነት ኣይረኸበን። ብተወሳኺ፣ ገለልተኛታት ክኢላታት ነቲ 

መጽናዕትታት ገምጊሞሞ ከምኡ`ውን ዝኾነ ስክፍታ ኣይረኸብሉን። እዞም ክታበታት ብተወሳኺ ብክኢላታት ሕክምና ኣብ 

Scientific Safety Review Workgroup (ጉጅለ ስራሕ ምግምጋም ሳይንሳዊ ድሕነት) ናጻ ዳህሳስ ሓሊፎም፣ ከም ኣካል ናይቲ 

Western States Pact (ውዕል ምዕራባውያን ግዝኣታት) (እንግሊዝኛ ጥራይ)። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 

ሕቶታትና ርአ።

እቶም ክታበታት ብህዝቢ ኣብ ጥቕሚ ኣብ ዝውዕልሉ ውሕስነቶምን ውፅኢታውነቶምን ምክትታል ይቕፅል ኣሎ። ሕብራት 

መንግስታት ንጉዳያት ውሕስነት ከምኡ`ውን እንተ ኣጋጢሞም ቀሊጦፍም ዘለለዩሎም ብዙሓት ዘቐመጠቶም ስርዓታት ኣለዎ። 

ክታበታት COVID-19 ውሑስት ምዃኖም ንምርግጋጽ፣ Centers for Disease Control & Prevention (CDC፣ ማእከል 

ቍጽጽርን ምክልኻልን ሕማም) ድሕነት ክታበት ናይ ምክትታል ዓቕሚ እታ ሃገር ኣስፊሑን ኣደልዲሉን’ዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ፣ 

ክኢላታት ናይ ክታበት ዉሕስነት ኣብ እዋን ናይ COVID-19 ክሊኒካዊ ናይ ክታበት መፈተኒታት ዘይተራኣዩ ዝነበሩ ጉዳያት 

ክቆጻጸሩን ክረኽቡን ይኽእሉ እዮም።

እቲ ክታበት ንህጻናት፣ ነፍሰጾራት ሰባት፣ ከምኡ’ውን መሰረታዊ ኩነታት ንዘለዎም’ውን ውሑስን ውጽኢታውን’ዩ። ዝተኸተቡ 

ሰባት ቍጽሮም እናወሰኸ ብዝኸደ መጠን፣ ብዛዕባ ድሕንነትን ጐዳኢ ሳዕቤናትን ዝያዳ ሓበሬታ ኽንረክብ ኢና። ክታበታት 

COVID-19 ውሑሳት ከምዝኾኑን ሳሕቲ ጥራይ ከቢድ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤን ከምዘለዎምን ሰነድ የርኢ።

ውሕስነት ክታበት COVID-19፦ ክፍለጥ 

ዘለዎ

1 Centers for Disease Control and Prevention “Safety of COVID-19 Vaccines (ድሕነት ክታበት COVID-19)”። ማርች 25, 2021፣ ዝርከብ ኣብ ኦንላይን ኣብ፣ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.።

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ምልክታት ናይ መልሲ ቑጥዐ ኣካላት

ናይ መልሰ ተግባር ኣለርጂያ ነቲ ክታበት ሳሕቲ ኢዮም፣ ግን ከጋጥሙ ይኽእሉ ኢዮም። እቶም ክሊኒክ ብውሑዱ ን15 ደቓይቕ

ክከታተልኹም ኢዮም ድሕሪ ምኽታብኩም ምናልባት ናይ መልሰ ተግባር ኣለርጂክ እንተ ኣጋጠመኩም። ግብራዊ መለሻ ክህቡ

ዝሰልጠኑ ኢዮም ከምኡ`ውን ብኸመይ ከምዝሕግዝኹም ይፈልጡ ኢዮም።

እንድሕር ድሕሪ`ቲ ክሊኒክ ምግዳፍኩም ናይ መልሰ ተግባር ኣለርጂ ኣርኢኹም፣ ደውሉ ናብ 911። ምልክታት ናይ መልሰ ተግባር

ኣለርጂያ የጠቓልሉ ከም፣ ጸገም ምስትንፋስ፣ ሕበጥ ናይ ገጽን ጎሮሮን፣ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፣ ሕማቕ ዕንፍሩር ኣብ ምሉእ

ኣካልኩም፣ መንጸሮር ከምኡ`ውን ድኽመት።

ኣብ ዉሕስነት ስግኣታት ንክንከታተል ሓጉዙና

ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤናት ንምሕባር ኣብ V-safe ተመዝገቡ፣ vsafe.cdc.gov ። ናትኩም ተሳትፎ እቲ ክታበት ንኩሉ ሰብ ውሑስ ኮይኑ ክቕጽል

ይሕግዘና።

ንስኹም ወይ ኣቕራቢ ክታበትኩም ብርቱዕ ግብረ-መልሲ ን ስርዓት ምሕባር ተጻረርቲ ኣጋጣሚታት ክታበት ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ። እቲ

FDA፣ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ከምኡዉን Washington State Department of 

Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና መንግስቲ ዋሽንግተን) ንኣንፈት ወይ ጸገማት ንምልላይ VAERS (ስርዓት ምሕባር ተጻረርቲ ኣጋጣሚታት ክታበት) 

ይጥቐሙ።

ጸብጻብ ናብ vaers.hhs.gov ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ VAERS ን ካልኦት ስርዓታት ምክትታል ድሕነትን ብኸመይ ከም ዝሰርሑ

ዝያዳ ኣብ www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety ፍለጡ።

ጎናዊ ሳዕቤናት ንቡራት ኢዮም
ካብቲ ክታበት COVID-19 ክሕዘኩም ኣይክእልን ኢዩ። ይኹን እምበር፣ ከም ካልኦት ክታበታት ገለ ጎናዊ ሳዕቤናት ክስመዓካ ይኽእል እዩ

እዚ ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ገሊኦም ውሑድ ወይ ውን ዋላ ሓንቲ ዘይምቾት ዘጋጥሞም ክኸውን ከሎ፣ ገሊኦም ድማ መዓልታዊ

ንጥፈታቶም ዝድርት ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ እቲ ክታበት ይሰርሕ ከምዘሎ ዘመልክቱ ምልክታት እዮም።

ኣብቶም ናይ ክልተ ዓቐን (ዶዝ)፣ ድሕሪ`ታ ካልአይቲ ምውጋእ ዝኽተሉ ጎናዊ ሳዕቤን ዝገደዱ ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። እንተተኻኢሉ፣

ነብስኹም ከተዕርፍ ከምኡ`ውን ክትሓዊ ግዜ ሃብዋ ኣብታ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ`ቲ መውጋእቲ። ጎናዊ ሳዕቤናት ብሓፈሻ

ድሕሪ ዉሑዳት መዓልታት ይጠፍኡ። ዋላ’ውን ጎናዊ ሳዕቤናት እንተዘየጋጥመኩም፣ ኣካላትኩም ካብ COVID-19 ቫይረስ መከላኸሊ ይሃንጽ

ኣሎ። ነቶም ብክልተ ዓቐን (ዶዛ) ዝውሰዱ ክታበታት COVID-19፣ ኣረጋግጹ ኢኹም እታ ካልኣይቲ ዓቐን (ዶዝ) ከም እትወስዱዋ። ድሕሪ

እቲ ካልኣይ ዶዝ ምውሳድኩም ክልተ ሰሙናት ክሳብ ትገብሩ ብምልኣት ከምዝተውሓስኩም ኣይትቑጸሩን ኢኹም።

ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ብመሰረት ዕድመ

6 ወርሒ – 3 ዓመት 4–17 ዓመት ዓበይቲ 18 ዓመትን ልዕሊኡን

ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ነዞም ዝስዕቡ
ከጠቓልሉ ይኽእሉ: ድሕሪ ካልኣይ ዶዝ ዝያዳ ዝረኣዩ ጎናዊ ሳዕቤናት: ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ነዞም ዝስዕቡ

ከጠቓልሉ ይኽእሉ:

ኣብቲ መርፍእ ዝተወግኣሉ ቦታ ኣብ እግሪ ወይ
ቅልጽም ቃንዛ

ኣብቲ መርፍእ ዝተወግአሉ ቦታ ቃንዛ፣ ሕበጥን
ምቕያሕን

ኣብቲ መርፍእ ዝተወግአሉ ቦታ ቃንዛ፣ ሕበጥን
ምቕያሕን

ዝሓበጡ ጽክታት ሊምፍ ድኻም ድኻም

ቁጥዐ ወይ ምብካይ ሕማም ርእሲ ሕማም ርእሲ

ድቃስ ቃንዛ ጭዋዳታት ወይ መላግቦ ቃንዛ ጭዋዳታት

ምጥፋእ ሸውሃት መግቢ ገብገብታ ቁሪን/ወይ ሰዓልን

ዝሓበጡ ጽክታት ሊምፍ ስግድግድ

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ብሄራትን ዘሎም ሰባት ኣብቲ ምርምር ይሳተፉ እም
ስነ-ፍልጠተኛታት ንነፍስ-ወከፍ ክታበት ኣብ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ፈቲኖሞ ኢዮም።

Moderna ፈተነታት ክታበት (ኣመሪካ) 2

ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም፣

Pfizer-BioNTech ፈተነታት ክታበት (ኣመሪካ) 3

ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም፣

Johnson & Johnson ፈተነታት ክታበት (ዓለምለኻዊ) 4

ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ነይሮም፣

Novavax ፈተነታት ክታበት (ኣመሪካ) 5

ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም፣

63% ጻዕዳ

20% ስፓኒሽ፤ላቲኖ

10% ጸሊም፤ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ

4% ኤስያዊ

3% ካልእ፣

70% ጻዕዳ

13% ስፓኒሽ፤ላቲኖ

10% ጸሊም፤ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ

6% ኤስያዊ

1% ሞቦቆል ሃዋያውያን፣ ነበርቲ ናይ ፓሲፊክ

ውቅያኖስ✦

62% ጻዕዳ

45% ስፓኒሽ፤ላቲኖ

17% ጸሊም፤ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ

4% ኤስያዊ

9% ሞቦቆል ሃዋያውያን፣ ነበርቲ ናይ ፓሲፊክ ውቅያኖስ✦

9% ካልእ፣

76% ጻዕዳ

22% ስፓኒሽ፤ላቲኖ

11% ጸሊም፤ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ

4% ኤስያዊ

6% ሞቦቆል ሃዋያውያን፣ ነበርቲ ናይ ፓሲፊክ ውቅያኖስ✦

2% ካልእ፣

2 Food and Drug Administration. “ናይ FDA መብርሂ ሰነድ: Moderna COVID-19 ክታበት”፣ ክታበትን ተዛመድቲ ባዮሎጂካዊ ፍርያትን ኣማኻሪት ኮሚቴ ኣኼባ። ዲሰምበር 17, 2020፣

ክርከብ ዝክኣል ኣብ ኦንላይን ኣብ፣ https://www.fda.gov/media/144434/download።

3 Food and Drug Administration. “ናይ FDA መብርሂ ሰነድ: Pfizer-BioNTech COVID-19 ክታበት”፣ ክታበትን ተዛመድቲ ባዮሎጂካዊ ፍርያትን ኣማኻሪት ኮሚቴ ኣኼባ። ዲሴምበር 10፣

2020፣ ክርከብ ዝክኣል ኣብ ኦንላይን ኣብ፣ https://www.fda.gov/media/144245/download.።
4 Food and Drug Administration. “ናይ FDA መብርሂ ሰነድ: Janssen Ad26.COV2.S ክታበት ምክልኻል COVID-19”፣ ክታበትን ተዛመድቲ ባዮሎጂካዊ ፍርያትን ኣማኻሪት ኮሚቴ

ኣኼባ። ፌብራሪ 26, 2021፣ ክርከብ ዝክኣል ኣብ ኦንላይን ኣብ፣ https://www.fda.gov/media/146217/download።

5 Food and Drug Administration. “ናይ FDA መብርሂ ሰነድ: Novavax COVID-19 ክታበት”፣ ክታበትን ተዛመድቲ ባዮሎጂካዊ ፍርያትን ኣማኻሪት ኮሚቴ ኣኼባ። ጁን 7፣ 2022፣ ክርከብ

ዝክኣል ኣብ ኦንላይን ኣብ: https://www.fda.gov/media/158912/download።

* AIAN/NHOPI ንኣሜሪካዊ ህንዳዊ፣ ተወለድቲ ኣላስካን ተወለድቲ ሃዋይን፣ ካልኦት ደሴታት ፓስፊክ ዝኾኑ ተሳተፍቲ ፈተነ ዝተዋሃሃደ መረዳእታ ይውክል።

https://www.fda.gov/media/158912/download


ብዛዕባ ምኽታብ ስክፍታታት እንተሃልዩካ ምስቲ እትኣምኖ ወሃቢ

ክንክን ጥዕናኻ ወይ ሰራሕተኛ ክሊኒክካ ተዘራረቡ

ኣለርጅታት

• CDC ኣብቲ ክታበት ዘሎ ቐመማት ኣለርጂ ንዘይገብረሉ ንዝዀነ

ይኹን ሰብ ክኽተብ ከም ዘለዎ ይመክር። እቶም ክታበታት ከምዚ

ናይ መግቢ ናይ ሓባር ኣለርጂንስ የብሎምን፣ ስለዚ እቲ ክታበት

COVID-19 ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ዝበዝሑ ካልኦት ኣለርጂንስ

ስግኣት ክኾኑ የብሎምን።

• ናይ መልሰ ተግባራት ኣለርጂያ ንክታበታት COVID-19፣ ብሰንኪ

እቶም ፖሊታይሊን ግላይኮል (PEG) ከምኡ`ውን ፖሊሶርቤይት

ዝተባህሉ ስብሒ ናይቲ ክታበት ኢዮም ተባሂሎም ይሕሰቡ።

• እቶም ክታበታት ከም ካልኦት ክታበታት ስብሒ፣ ጨውን ሽኮርን

ዝሓዙ ኮይኖም፣ ኣብ ኣካላትና ብዝበለጸ ንኽሰርሑ ይሕግዞም።

እቶም ቀመማት ኩሎም ውሑሳትን እቲ ክታበት ስርሑ ንኽሰርሕ

ኣድለይትን እዮም።

• እቶም ክታበታት ካብ እንቋቑሖ ነጻ ዝኾኑ፣ ካብ ላቴክስ ነጻ ዝኾኑ፣

ካብ መዕቆቢ ነጻ ዝኾኑን እዮም። እቶም ክታበታት ኣብ እንቋቑሖ

ኣይበቁሉን እዮም።

ስነ-ምግባር

እቶም መቃመቲ ክታበት COVID-19 ውሑሳትን ነቲ ክታበት

ስርሑ ንክሰርሕ ዘድልዩን ኢዮም። ሓደ ጭራም ናይ ክታበት

Johnson & Johnson ዝተሰርሐ ኢዮ ኣብ ውሽጢ ኣብ

ላባራቶሪ ዝዓበዩ ቅድሓት ዋህዮታት መበቆሎም ካብ ቅድሚ 35 

ዓመት ዝተገብረ ናይ ብምርጫ ጥንሲ ምንጻል ኢዩ። ብዙሓት ካልኦት

ክታበታት ዘጠቓልሉ ናይ ንፍዮ፣ ንፍዮ ጀርመን ከምኡ`ውን

ሄፓታይተስ A ብልክዕ በቲ ኣገባብ ኢዮም ዝስርሑ። ዝኾነ ካብዞም

ክታበታት ናይ ሰብ ዋህዮታት (ዕሸላዊ ዋህዮ)፣ ናይ COVID-19 

ቫይረስ፣ ነጒዒ፣ መጽንሒ ወይ ዝኾነ ናይ እንስሳ ውጽኢት ዘጠቓልል

ናይ ሓሰማ ስጋ ወይ ጀላቲና የብሉን። እቶም ክታበታት ኣብ እንቋቕሖ

ኣይኮኑን ዝዓብዩ ከምኡ`ውን ዝኾነ ናይ እንቋቕሖ ፍርያት

የብሎምን።

ንክታበት Pfizerን Modernaን፣ ኣስታት 30% ካብቶም ኣብቲ

ፈተነ ክታበት ዝተሳተፉ ኣመሪካውያን ጸለምቲ፣ ደቀባት ወይ ካልኦት

ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ እንከለዉ፣ ኣስታት ፍርቂ ድማ

ኣረጋውያን እዮም። ንክታበት Johnson & Johnson፣

ብውሑዱ 38% ካብ ኩሎም ኣብ ፈተነታት ክታበት ዝተሳተፉ

ጸለምቲ፣ ደቀባት ወይ ካልኦት ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ሰባት ምዃኖም

ዝተለለዩ ኮይኖም፣ ኣስታት ፍርቂ ድማ ኣረጋውያን እዮም።

ሕክምናዊ ኩነታት

• እቶም ክታበታት COVID-19 ዋላ ኣብ ሕማም ዘለዎም ሰባት

ውሑሳትን ውጽኢታውያን ሙዃኖም መጽናዕትታት ኣርእዮም።

ካብ 20 ክሳብ 45% ካብቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፈተነታት ክታበት

ዝተሳተፉ ከም ስብሒ፣ ሕማም ሽኮር፣ ሕማም ልቢ፣ ሕማም ጸላም

ከብድን ኤችኣይቪን ዝኣመሰሉ ኩነታት ነይርዎም።

• እቲ ዘለና ክፍሊት ኣንጻር መብዛሕትኡ ቫይረሳት 90 ሚእታዊት

ውጽኢታዊ እኳ እንተዀነ፣ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ግን

ማእከላይን ከቢድ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎምን ውልቀ-

ሰባት ወትሩ ሓያል ስርዓተ-ምክልኻል ኣይህልዎምን ኢዩ። ሳልሳይ

ተወሳኺ ዶዝ፣ ቅድሚ ቡስተር ዶዝ፣ ነቶም ምስቲ ክልተ-ዶዝ

ተኸታታሊ እኹል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘየማዕበሉ፣ ይምከር።

• ክኢላታት ሕክምና ጥንስን ሕርስን፣ ነፍሰ-ጾራት፣ ኣብ ጽባወ ዘለዋ

ወይ ክጠንሳ መደብ ሒዘን ወይ ዘለዋ ክታበት COVID-19 

ክወስዳ ይምሕጸኑ። ክታበታት COVID-19 ኣብ ግዜ ጥንሲ

ውሑሳት ከምዝኾኑ ኢዩ ዳታ ዘርኢ። ገለ መጽናዕታት ከም

ዘርእይዎ ብመገዲ ጥንስን ጽባወን ኣንቲ-ቦዲስ ኣንጻር COVID-

19 ናይ ዝተኸተቡ ወለዲ ናብ ዕሸሎም ክተሓላልፉ ይኽእሉ

ኢዮም። ነፍሰ-ጾራት እተን ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከቢድ ሕማም ናይ

COVID-19 ዝርከባ ኢየን፣ እዚ ድማ ሞት ዘጠቓልል ኢዩ።

ዝበለጸ መከላኸሊ እቶም ክታበታት ኢዮም።

DOH 348-799 October 2022 Tigrinya

እዚ ሰነድ እዚ ብኻልእ ናይ ሰነድ መልክዕ ንምሕታት ብ 1-800-525-0127 ይደዉሉ። ምስማዕ ንዝተስኣኖም ወይ ዝጻንዖም ዓማዊል፣

ብኽብረትኩም ናብ 711 (Washington Relay) ደውሉ ወይ ድማ ናብ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ስደዱ።


