तपा�ले आफ्नो COVID खोप काडर् पाउनभ
ु एको छ:
अब के?

तपा� आफ्नो COVID-19 खोप लगाउनु हुँदा, तपा� यसलाई प्रमा�णत गनर् एक खोप काडर्

पाउनह
ु ु न्छ। यसलाई सरु ��त राख्नह
ु ोस ्! तपा�ले यसलाई आफ्नो क्रे�डट काडर्, सवार� चालक

अनम
ु �त-पत्र वा राहदानीको रूपमा �लनप
ु छर् । तपा�को काडर् एक समय ता�लका �रमाइन्डर

मात्र होइन त: यो एक आ�धका�रक रे कडर् हो जन
ु तपा�लाई यात्रा, कायर्क्रममा पहुँच गनर्, तथा
सम्भवतः बढाएको मात्राको ला�ग प�छ आवश्यक हुन सक्छ।

ं टनका व्यवसायहरूले अब त्यस्ता व्यिक्तहरूको ला�ग इन्सेिन्टभ प्रदान ग�ररहे का छन ् जसले छुट, �न:शल्
धेरै वा�शग
ु क

वा कायर्क्रमहरूमा उपयक्
ु त �सट जस्ता पण
ू र् खोपको प्रमाणीकरण प्रमाण प्रदान गछर् न ्। आफ्नो खोप काडर्लाई सरु ��त
गनह
ुर् ोस ् ता�क तपा� यी �वशेष प्रस्तावका लाभ उठाउन सक्नह
ु ु न्छ।

तपा�को खोप काडर् सम्भाल्ने कुरा आउँ दा यहाँ केह� उपयोगी सल्लाहहरू
�दइएका छन ् भनी ध्यानमा राख्नुहोस ्:

•
•

•

•
•

•

मात्रा तथा त्यसप�छ �बच आफ्नो खोप काडर् राख्नह
ु ोस ्।

�डिजटल प्र�त�ल�प उपयोगी हुनको ला�ग आफ्नो काडर्को अगा�ड र पछा�ड फोटोहरू

�लनह
ु ोस ्। यसलाई आफ�लाई ईमेल गनर्, एक एल्बम बनाउन, वा फोटोमा ट्याग गनर्
�वचार गनह
ुर् ोस ् ता�क तपा� यो फे�र सिजलै फेला पानर् सक्नह
ु ु न्छ।
तपा� एउटा सँगै लैजानभ
ु एमा एक फोटोकपी �लनह
ु ोस ्।

यसलाई नफ्याँक्नह
ु ोस ् वा नहराउनह
ु ोस ्!

आफ्नो खोप काडर् अनलाइन दे खाउँ दै सेल्फ� पोस्ट नगनह
ुर् ोस ्। यसको सट्टा एक सेल्फ�

�लनह
ु ोस ् तथा हाम्रो �डिजटल िस्टकर (अंग्रेजी मात्र) #vaccinateWA वा #wadoh
को ला�ग खोजेर प्रयोग गनह
ुर् ोस ्! ट्याग गनर् सिम्झनह
ु ोस ् @WADeptHealth.

तपा�को वास्त�वक काडर् ल्या�मनेट नगनह
ुर् ोस ्। तपा� आफूसँग राख्न फोटोकपी ल्या�मनेट

गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

तपा�सँग अब तपा�को रोग �नयन्त्रण तथा रोकथामका
ला�ग केन्द्रहरू (CDC) खोप काडर् नभए के हुन्छ?
तपा�ले गलत ठाउँ मा राख्नभ
ु यो वा आफ्नो काडर् हराउनभ
ु एमा �चन्ता नगनह
ुर् ोस ्!

तपा�ले आफ्नो COVID-19 खोपको �न:शल्
ु क अनलाइन आ�धका�रक प्रमा�णत

ं टन राज्यमा खोपको प्रमाणसम्म
प्रमाण पाउन सक्नह
ु ु न्छ। MyIR वेबसाइट वा�शग

पहुँच गनर्को ला�ग एक आ�धका�रक िस्थ�तको त�रका हो। तपा�को प्र�त�ल�प
पाउन, www.MyIRMobile.com वा wa.MyIR.net मा तथा �न:शल्
ु क साइन

अप गनर्, wa.MyIR.net मा जानह
ु ोस ्। तपा�सँग प�हले नै MyIR खाता सेट अप
भएमा, तपा� पण
ू र् तयार हुनह
ु ु न्छ!

*कृपया MyIR माफर्त तपा�को रे कडर्हरूमा प्रमा�णकरण तुरुन्त नहुन सक्छ, तथा
पहुँच हालै अंग्रेजी भाषामा मात्र सी�मत छ भनी ध्यान �दनुहोस ्।
भाषा सहायता, वा तपा�को रे कडर्हरू प्राप्त गनर् मद्दतका ला�ग, तपा�ले खोप तथा
बाल प्रोफाइलको कायार्लय (Ofﬁce of Immunization and Child Proﬁle)

ं टन राज्यमा �नय�मत काम गन� समय 360-236-3595 मा फोन गनर् प�न
वा�शग
वा waiisrecords@doh.wa.gov मा ईमेलद्वारा सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

DOH 348-809 May 2021 Nepali
यो कागजातलाई अक� ढाँचामा अनुरोध गनर्को ला�ग 1-800-525-0217 मा फोन गनह
ुर् ोस ् । ब�हरा वा सुन्न गाह्रो
हुने ग्राहकहरूले, कृपया 711 मा फोन गनह
ुर् ोस ् (Washington Relay) वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल
गनह
ुर् ोस ् ।

