
:کارت ترالسھ کړ COVID Vaxتاسې خپل د
اوس څھ؟

ت واکسین ترالسھ کړئ، د اثبات لپاره یي د واکسین کار19-کلھ چې تاسې خپل د کووٻډ
جواز یا تاسې باید دا د خپل کرٻډټ کارت، د موټر چلونې! خوندي یي وساتئ. ترالسھ کوئ

سوانح دا یو رسمي: ستاسې کارت یوازې د مھالوٻش یادونھ نھ ده. پاسپورت پھ څٻر وساتئ
پاره ده چې کٻدای شي سفر، غونډو تھ الس رسي، یا وروستھ اضافي ډوز ترالسھ کولو ل

.ورتھ اړتیا ولرئ

ډې کې وړاندې کوي د تخفیف، وړیا څیزونھ یا غونبشپړ واکسین تایید شوی سنداوس د واشنګټن اکثره سوداګرۍ ھغو تھ چې د 
خھ ګټھ پورتھ خپل د واکسیناسیون کارت وساتئ تر څو دغو ځانګړو وړاندیزونو څ. لومړیتوب لرونکي څوکۍ پھ څٻر ھڅونې وړاندې کوي

.کړئ

:خپل د واکسیناسیون کارت ساتلو لپاره دغھ الرښوونې پھ یاد ولرئ

ً د ډوزونو تر منځ او لھ ھغې وروستھ خپل د واکسیناسیون کارت • .وساتئحتما
ً ډٻجٻټل کاپي لرلو لپاره • ھ یي ایمٻل خپل ځان ت. خپل د کارت د مخې او شا تصویرونھ واخلئحتما

ھ وخت کې کول، یو البم جوړول، یا انځور سره یې یو نوټ لیکل پھ پام کې ونیسئ ترڅو د اړتیا پ
.یې پھ اسانۍ سره پیدا کړئ

ً کھ غواړئ لھ ځان سره یي ولٻږدوئ، • .  فوټوکاپي یي وباسئحتما

!غورځوئ او مھ یي ورکوئمھلرې یي •
اخلئ پر ځای یي سٻلفي و. خپروئمھخپل د واکسیناسیون کارت ښودونکی سٻلفي آنالین •

او د 
# vaccinateWA یا#wadoh د! وکاروئډٻجٻټل سټٻکرونھلټولو سره زموږ

@WADeptHealthټګ کول مھ ھٻروئ  .
.خ کړئکولی شئ لھ ځان سره لٻږدولو لپاره یي کاپي پو.  مھ ورکوئخپل اصلي کارت تھ پوخ •

 Centers for Diseaseکھ نور خپل 
Control and Prevention (CDC، د

واکسین )ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونھ
کارت لھ ځان سره ونھ لرئ څھ بھ پٻښ شي؟

یا پھ وړ! کھ خپل کارت مو غلط ځای کې اٻښودلی یا ورک کړی وي، اندٻښنھ مھ کوئ
د . شئواکسیناسیون رسمي، تایید شوی ثبوت ترالسھ کولی19-ډول، آنالین خپل د کووٻډ

MyIRرسمي وٻب پاڼھ د واشنګټن پھ ایالت کې د واکسیناسیون ثبوت تھ د الس رسی
ه لھد خپلې کاپي ترالسھ کولو لپاره، پھ وړیا ډول نوم لیکنې لپار. ایالتي الره ده

www.MyIRMobile.com یاwa.MyIR.net.کھ لھ مخکې مو د . لیدنھ وکړئ
MyIRحساب جوړ کړی وي، تاسې چمتو یاست!

لھ الرې ستاسې د سوانحو تایید کٻدی شيMyIRد مھربانۍ لھ مخې پھ یاد ولرئ چې د *
.چټک نھ وي، او الس رسی اوسمھال یوازې انګلیسي ژبې پورې محدود دی

ی شئد ژبې مرستې، یا خپلو سوانحو ترالسھ کولو لپاره اضافي مرستې لپاره، کول
تھ waiisrecords@doh.wa.govسره اړیکھ ونیسئ یا 1-800-525-0127

.برٻښنالیک واستوئ

DOH 348-809 September 2021 Pashto
.  سره اړیکھ ونیسئ0127-525-800-1پھ یوه بل فارمټ کې د دغھ سند د ترالسھ کولو د غوښتنې لھ پاره  لھ 

یا ) Washington Relay(سره اړیکھ ونیسئ 711کوڼ یا پھ سختۍ اورٻدونکي پٻرٻدونکي، د مھربانۍ لھ مخې 
civil.rights@doh.wa.govتھ ایمٻل وکړئ.
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