
Covid-19 રસીકરણ 
&વાસી સ)ુદાય સ-યો માટે તમારા અiધકારો 6ણો 

· નાગiરક:વની i<થiતને >યાનમા ંલીધા iવના (ભલે તમે iબનદ<તાવેDકૃત હોવ તો પણ), Hુ.એસ.માં દરેક જણ 

માટે આ રસી iવના )ૂMયે ઉપલOધ છે. વીમા કાડRની iવનંતી કરવામાં આવી શકે છે પરંTુ રસી મેળવવા માટે તે 

જVરW નથી. 

· રસી લેવા માટે Social Security Number (સોiશયલ iસYોiરટW નંબર) ની જVર નથી. જો કોઈ &દાતા તમારW 
પાસ ેsocial security number માંગે અને તે તમારW પાસ ેન હોય અથવા તેને શેર કરવામાં તમે ખચકાટ 

અ]ુભવતા હોવ, તો તમે જવાબ આપી શકો છો કે તે તમારW પાસ ેનથી અથવા તેને શેર કરવામાં આરામદાયક 

અ]ુભવતા નથી. 

· તમારW રસી &ા^ત કરવા માટે તમન ેતમારW ઓળખ આપવા]ું કહેવામાં આવી શકે છે. જો તમારW પાસ ે<ટેટ 

આઈડW/`ાઇવર લાઇસbસ ન હોય, તો તમન ેતમારા વતRમાન સરનામાં સાથેનો એક પc, iનવેદન અથવા 
HુiટiલટW iબલ અથવા કોઈ ચચR, સંગઠન અથવા &દાતા તરફથી એક પc &દાન કરવા]ું કહેવામાં આવશે જે 

તમન ેઓળખતા હોય અને એfું &માiણત કરે કે તમે વોiશ␣jટન રાkયમાં રહો છો અથવા કામ કરો છો. 

· Centers for Disease Control and Preven@on (સeટસR ફોર ડWસીઝ કંnોલ એbડ i&વeશન) અને Hુ.એસ. 

Department of Health and Human Services (iડપાટR મeટ ઓફ હેMથ એbડ pુમન સiવ␣iસસ) એ ભાર )ૂYો 
છે કે rયisતગત ડેટાનો ઉપયોગ ફsત 6હેર આરોjયના હેTુઓ માટે જ કરવામાં આવશે. rયisતગત ડેટાનો 
ઉપયોગ ઇiમtેશન અમલવારW સiહત iદવાની અથવા ફોજદારW કાયRવાહW માટે કરW શકાશે નહu.  

· કોઈપણ રWતે રસી લેવી તેને પiOલક ચાજR  તરWકે ગણવામાં આવશે નહu. રસીનો ઉપયોગ કરવાથી રહેઠાણ 

અને/અથવા નાગiરકતાનો દરkજો મેળવવામાં કોઈ અવરોધ ઉભો થશે નહu. 

· ઇiમtેશન i<થતી iવશે કોઈએ vૂછfું ન જોઈએ, પરંTુ જો તમન ેતમારW ઇiમtેશન i<થતી iવશે vૂછવામાં આવે 
તો મૌન રહો. 

· ઇiમtેશન i<થતીને >યાનમા ંલીધા વગર કોઈ પણ rયisત રસી લઈ શકે છે. રસી લેવા માટે તમારW ઇiમtેશન 

i<થતીના vુરાવાને આપવાની આવxયકતા નથી. 

Legal Counsel for Youth and Children (LCYC) (લીગલ કાઉibસલ ફોર Hૂથ એbડ iચM`ન) અને Northwest Health 

Law Advocates (NoHLA) (નોથRવે<ટ હેMથ લૉ એડવોકે{સ) નો iવશેષ આભાર 

આ દ<તાવેજ]ું iનરW}ણ WA DOH (ડWઓએચ) ~ારા કરવામાં આrHું છે


