لقاحات فيروس كوفيد 19-للشباب
فهم الموافقة الخاصة بالمؤسسات المجتمعية التي تخدم الشباب

تتوفر لقاحات فيروس كوفيد 19-اآلن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 5عاما .وعلى الرغم من أن العديد من أنواع الموافقات ت ُ َعد
قانونية بموجب قانون والية واشنطن ،إال أن العديد من ُمقدِمي اللقاحات يطلبون الحصول على موافقة ولي األمر/الوصي إلعطاء اللقاحات
للشباب .يوثق هذا النموذج أنواع الموافقات المسموح بها بموجب قانون الوالية ،والطريقة التي يمكن من خاللها أن تساعد مؤسستك الشباب
(باألخص الشباب المشرد) على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد.19-

البالغون الذين يمكنهم الموافقة
نيابةً عن الشاب:
•
•
•

•
•
•

اآلباء
الوصي أو الوصي القانوني
خول من قِبَل المحكمة للموافقة على
األب بالتبني أو أي شخص ُم َّ
الرعاية الطبية ألي طفل في مكان بعيد عن المنزل (وفقا للفصل
13.32أ أو  13.34من Revised Code of
 ،RCW( Washingtonقانون واشنطن ال ُمنقَّح))
أي شخص لديه تخويل ُموقَّع باتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية
الصحية نيابة عن الشاب
أحد األقارب المسؤولين عن الرعاية الصحية
ممرضة المدرسة ،أو االستشاري ،أو الجمعية المعنية بالمشردين
(لشاب يُعتبر مشردا بموجب قانون McKinney-Vento
*)Homeless Education Act

يمكن للشباب الموافقة
بأنفسهم إذا كانوا:

• من الذين تم تحريرهم قانونيًا .وهم البالغون من العمر  16عاما
أو أكثر وقدموا طلبا للتحرر من آبائهم وتم منحهم ذلك.
• من المتزوجين من قصّر أو بالغين تم تحريرهم.
• من األشخاص الذين يقرر ُمق ّدِّمو اللقاحات أنهم قصّر ناضجون
بموجب ( Mature Minor Doctrineمبدأ القاصر الناضج)**.

*مزيد من المعلومات عن استخدام قانون
:McKinney-Vento

**مزيد من المعلومات عن Mature Minor
:Doctrine

بموجب قانون الوالية ،تكون ممرضة المدرسة ،واستشاريو
المدرسة ،والجمعيات المعنية بالطالب المشردين مخولين لمنح
الموافقة على إعطاء اللقاحات للشباب المشردين أو البالغين (على
النحو ال ُمحدَّد بموجب قانون McKinney-Vento
 homeless education actالفيدرالي – باللغة اإلنجليزية
فقط) الذين ال يخضعون للوصاية الفعلية من أحد اآلباء أو
األوصياء.

يسمح بعض ُمقدِمي اللقاحات للقصر بتقديم موافقة صحيحة بموجب
" "Mature Minor Doctrineإذا كانوا قادرين على فهم
عواقب اإلجراءات الطبية أو تقديرها.
عند تحديد ما إذا كان المريض قاصرا ناضجا ،سيقيم ُمقدِمو
اللقاحات عمر القاصر ،وذكاءه ،ونضجه ،وتدريبه ،وخبرته،
واستقالله االقتصادي أو عدمه ،وتصرفه العام كشخص بالغ،
وتحرره من سيطرة اآلباء.

رابط الموردThe National Center for Homeless :
 ،Educationالتي تُقدِم الدعم للطالب المشردين،
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
باللغة اإلنجليزية فقط

للحصول على مزي ٍد من المعلومات :يُرجى زيارة  COVIDVaccineWA.orgأو االتصال بالرقم  ،1-833-VAX-HELPثم الضغط على  #للحصول على
المساعدة اللغوية.

يقبل ُمق ّدِّمو اللقاحات الموافقة بعدة طرق مختلفة.
• الموافقة الشفهية (عبر الهاتف أو وجها لوجه)
• الموافقة الكتابية (نموذج)

• يشترط البعض كال من الموافقة الكتابية والشفهية.
• موافقة الشخص البالغ الذي يُقدِم الموافقة له بنفسه.

كيفية مساعدة الشباب في الحصول على اللقاح الخاص بهم
□

استخدام خيارات الترشيح المتوفرة على ُ ( Vaccine Locatorمح ّدِّد أماكن الحصول على اللقاح)
( )https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=arأو االتصال ب ُمق ّدِّم اللقاح لمعرفة نوع الموافقة التي يقبلها .ستساعدك
خيارات الترشيح المالئمة للشباب المتاحة على  Vaccine Locatorوالشباب في العثور على المكان الذي يقبل نوع الموافقة التي يمكن
أن يقدمها الشاب .يُرجى االطالع على "مساعدة الشباب على االستعداد لنوع الموافقة التي يحتاجون إلى تقديمها" أدناه ،للحصول على
نصائح حول االستعداد للموعد.

□

البحث عن أماكن اللقاح التي تقبل الدخول الطارئ أو االتصال لتحديد موعد .يطلب العديد من ُمقدِمي اللقاحات موافقة ولي األمر أو
الوصي للحصول على موعد عبر اإلنترنت.

□

توفير وسائل نقل إلى أماكن مواعيد اللقاح ومنها .إذا لم تتمكن من توفير وسيلة نقل ،فتحقق من األمر مع السلطة الصحية المحلية التابع
لها أو لقاح فيروس كوفيد :19-موارد وسائل النقل التابعة لـ  ،DOH( Department of Healthوزارة الصحة)  -باللغة اإلنجليزية
فقط( .الرابطhttps://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151- :
)COVID19VaccineTransportationResources.pdf

□

التواصل مع المدارس بخصوص الموافقة .إذا كان الشاب الذي تعمل معه مناسبا لمعايير قانون ( McKinney-Ventoيُرجى االطالع
على الجهة األمامية للحصول على مزي ٍد من المعلومات) ،فإنه يمكنك العمل مع ممرضة المدرسة ،أو استشاري المدرسة ،أو الجهة المعنية
بالطالب المشردين للحصول على الموافقة .يطلب بعض ُمقدِمو اللقاحات حضور شخص بالغ عند إعطاء اللقاح؛ لذا يُرجى التأكيد أو
التنسيق مع موظفي المدرسة في وقت مبكر لتحديد َمن سيتمكن من مرافقة الطالب إلى موعده.

□

استضافة فعالية اللقاح المتنقل الخاص بك أو توجيه الشاب إلى عيادة قائمة.

□

□

للحصول على مزي ٍد من المعلومات حول استضافة الفعالية ،يُرجى االطالع على Vaccine Resource Guide19 COVID-
(دليل موارد لقاح فيروس كوفيد )19-لدعم جهود إعطاء اللقاح التي يقودها المجتمع باللغة اإلسبانية (ملف ( )PDFرابط الملف باللغة
اإلنجليزية:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity( )ledVaccinationEfforts.pdfرابط الملف باللغة اإلسبانيةhttps://VACCSSupportCommunity- :
)ledVaccinationEfforts-Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/

□

اطلب فعالية  – Care-A-Vanباللغة اإلنجليزية فقط .يمكن أن تجلب WA State Department of Health Care-
( A-Van )doh.wa.gov/CareAVanاللقاحات إليك .التمويل متاح للمؤسسات المجتمعية المستضيفة المؤهلة .تقبل
 Care-A-Vanجميع أشكال الموافقات ال ُمحدَّدة في الجهة األمامية من الوثيقة ،بما في ذلك الموافقة من القصر الناضجين.

مساعدة الشباب على االستعداد لنوع الموافقة التي يحتاجون إلى تقديمها:
□

إذا كانت هناك حاجة لحضور أحد البالغين في موعد الشاب ،فيُرجى التنسيق معه.

□

إذا كان ُمقدِم اللقاح يقبل الموافقة الكتابية ،فساعد الشاب على الحصول على النموذج مطبوعا وموقعا.

□

إذا كان الشاب من القصر المتحررين أو القصر المتزوجين من قصر أو بالغين متحررين ،فساعده على جمع الوثائق المالئمة.

□

احضر نسخة من Informed Consent
في حال الحصول على الموافقة بموجب استخدام قانون ،McKinney-Vento
ِ
َّ
( lawقانون الموافقة المستنيرة) ،RCW( Revised Code of Washington :قانون واشنطن ال ُمنقح)
 -7.70.065باللغة اإلنجليزية فقط وحدِد الجزء الخاص بالمدارس( .رابط القانون:
)https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

□

في حالة السعي للحصول على الموافقة من خالل مبدأ القاصر الناضج ،ساعده على تجهيز الوثائق والمعلومات التي توضح
قدمي اللقاحات ال يحدِدون
استقالليته عن وال َديه .ال يكون ذلك مطلوبا من جميع ُمقدِمي اللقاحات ،لكنه قد يساعد ،حيث إن بعض ُم ِ
القاصر الناضج في المكان ،لكنهم يقبلون قرارات ُمقدِمي اللقاحات السابقين بخصوصهم.
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اتصل بالرقم  .1-800-525-0127نرجو من العمالء المصابين
لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخرِ ،
بالصمم أو صعوبة في السمع االتصال بالرقم  )Washington Relay( 711أو إرسال بريد إلكتروني إلى
العنوان civil.rights@doh.wa.gov

