
کووڈ-19 ویکسینیشن 
بطور تارک وطن کمیونٹی ارکان اپنے حقوق جانیے 

شہریت کی حیثیت سے باالتر ہو کر یو ایس میں ہر ایک کے لئے ویکسین مفت دستیاب ہے (خواه آپ کا ریکارڈ ·
نہ ہو)۔ بیمہ کارڈ کی درخواست کی جا سکتی ہے مگر یہ ویکسین لگوانے کے لئے درکار نہیں ہے۔ 

ویکسین لگوانے کے لئے social security number (سوشل سکیورٹی نمبر) کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ·
کوئی فراہم کننده آپ سے social security number کا مطالبہ کرے مگر آپ کے پاس یہ نمبر نہ ہو یا آپ نہ 

بتانا چاہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ بتانا نہیں چاہتے۔ 

ممکن ہے کہ ویکسین لگوانے کے لئے آپ کی شناخت طلب کی جائے۔ اگر آپ کے پاس ریاستی آئی ڈی/·
ڈرائیورز الئسنس نہ ہو تو آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے موجوده پتے پر موصول ہونے واال کوئی خط، 

اسٹیٹمنٹ یا یوٹیلٹی بل فراہم کریں یا کسی ایسے چرچ، تنظیم یا فراہم کننده کی جانب سے خط فراہم کریں جو آپ 
کو جانتے ہوں اور تصدیق کر سکیں کہ آپ ریاست واشنگٹن میں مالزمت یا رہائش رکھتے ہیں۔ 

Centers for Disease Control and Prevention (مراکز برائے امراض کی روک تھام اور انسداد) اور یو ·
ایس Department of Health and Human Services (محکمہ برائے صحت و بشری خدمات) نے زور دیا 
ہے کہ ذاتی ڈیٹا صرف صحت عامہ کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ ترک وطن کے نفاذ سمیت کسی 

شہری یا فوجداری استغاثہ کے لئے ذاتی ڈیٹا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 

ویکسین لگوانا کسی بھی طرح سے عوامی جرم نہیں ہے۔ ویکسین کا استعمال رہائش اور/یا شہریت کی حیثیت ·
کے حصول کے کسی موقع میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا۔ 

، تا,م ا(ر آپ ) آپ % ترک · 2 لIوا2H % لEF کD کو آپ ? ترک وطن ? حی>;ت نہ7/ پوچھ23 چا,0/ وLکس7/
۔  NO ا حق حاصلS 20Tتو آپ کو خاموش ر EYوطن ? حی>;ت % متعلق پوچھا جا

2 لIوا2H % لEF آپ کو اپ20 ترک · ۔ وLکس7/ NO وا سکتاI2 ل ترک وطن ? حی>;ت ) cاالتر ,و کر کوEa ب_ وLکس7/
۔  ورت نہ7/ 2e ? 2Hا ثبوت فرا,م کرS وطن ? حی>;ت

 Northwest Health اور (LCYC - قانونی کونسل برائے نوجوان اور بچے) Legal Counsel for Youth and Children
Law Advocates (نارتھ ویسٹ طبی قانون کے وکالء -NoHLA) کا خصوصی شکریہ۔ 

اس دستاویز کو WA DOH (محکمۂ صحت) نے جانچا ہے۔ 


