
• မိဘ

• အုပ်ထနိ််းသ ူသို ို့မဟတု ်ဥပဒေအရ ထနိ််းဒ  ျောင််းသူ

• ဒမွ်းစျော်းမိဘ သို ို့မဟတု ်တရျော်းရ ု်း  အမိ်ပပငပ်တငွဒ်နရျောခ ထျော်းခ ရဒသျော 

 ဒ ်းတစ်ဒ ျော အ်တ ွ ်  န််းမျောဒရ်းဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှုအျော်း 

အခွငို့အ်ျောဏျောဒပ်းခ ထျော်းရဒသျော အပချော်းသတူစ်ဒ ျော ဒ် ျော  ်(ပုေမ် 

13.32A သို ို့မဟတု ်13.34 Revised Code of Washington(RCW, 

ပပန ်ညသ် ်ုးသပ်ထျော်းဒသျော ဝါ  ငတ်န ် ေု)်

• သတူို ို့အတ ွ ်  န််းမျောဒရ်း ဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှုဆိငုရ်ျောဆ ်ုးပြတခ်  ခ် ရန ်

  မ် တထ်ိ်ုးပပ ်း အခွငို့အ်ျောဏျောဒပ်းခ ထျော်းရဒသျော  တူစ်ဒ ျော ်

• သတူို ို့၏  န််းမျောဒရ်းဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှု ိ ုတျောဝန ် သိညို့ ်ဒဆမွ ိ ်းတစ်ဒ ျော ်

• ဒ  ျောင််းသနူျောပပ ၊ အတိငုပ်ငခ်  သို ို့မဟတု ်အမိ်ရျောမ ို့ ဆ ဆ် ဒရ်းမ ်း 

(ပပညဒ်ထျောငစ်ု McKinney-Vento Homeless Education Act အရ 

အမိ်ဒပခမ ို့ဟ ုသတမ် တခ် ထျော်းရဒသျော  ငူ တ်စ်ဒ ျော ပ်ြစ ်ငင)်*

• သတူို ို့သည် ဥပဒေအရ င််း တွပ်ခင််းခ ထျော်းရ ငင် သတူို ို့သည ်အသ  ်16

န စ်ပပညို့ပ်ပ ်းပြစ ်ျော သငို့မ်ိဘမ ျော်းထ မ   င််း တွဒ်  ျောင််း တငပ်ပပပ ်း 

ခွငို့ပ်ပ ခ ထျော်းရပပ ်း ပြစ် ငင ်

• သတူို ို့သည်  င််း တွပ်ခင််းခ ထျော်းရသညို့်  ငူ ် သို ို့မဟတု်

 ကူ  တစ်ဒ ျော န် ငို့်   ထ်ပ်ထျော်း ငင်

• ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသတူစ်ဒ ျော  ်သငသ်ည် Mature Minor Doctrine

(ရငို့ ်  ဒ်သျော  ငူ  ်သဒဘျောသဘျောဝ) အရ ရငို့ ်  ဒ်သျော

 ငူ တ်စ်ဒ ျော ပ်ြစ်သညဟ်ု ဆ ်ုးပြတ ်ငင*်*

လငူယမ်  ျားအတကွ်က ိုဗစ-်19က ကယွဆ် ျား

 ငူ မ် ျော်း ို ဝနဒ်ဆျောငမ်ှုဒပ်းဒနဒသျောအသိငု််းအဝိုင််း-အဒပခပပ အြွ ွဲ့အစည််းမ ျော်း

အတ ွ် နျော်း ညသ်ဒဘျောဒပါ ပ်ပ ်း သဒဘျောတညူ ခ  ်

လငူယအ်တကွ်သဆ  တညူခီ ကဆ် ျားန ိုငဆ်သ 

လကူကျီားမ  ျား-

ဆအ က ်ါအဆ ခအဆေတငွ်လငူယတ်စ်ဆယ ကသ်ည်

သင က် ိုယသ်င် သဆ  တညူခီ ကဆ် ျားန ိုင ်ါသည-်

 ခုအခါတငွ် ိဗုစ်-19  ျော  ွဒ်ဆ်းသည်အသ ် 5 မ 17 န စ်အရွ ် ငူ မ် ျော်းထိ်ုးန  ခွငို့ရ်ဒနပပ ပြစ်ပါသည။် ဝါ  ငတ်န် ပပညန် ် ဥပဒေအရသဒဘျောတညူ ခ  ပ် စု မ  ိ်းစ ုသည်

ဥပဒေန ငို့အ်ည ပြစ်ဒသျ်ော ည််း ျော  ွဒ်ဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်းစွျောသည် ငူ မ် ျော်း ို ျော  ွဒ်ဆ်းထိ်ုးဒပ်းရန် မိဘ/အုပ်ထနိ််းသူ၏သဒဘျောတညူ ခ   ်ို ဒတျောင််းဆိဒုန  ပါသည။်

ဤစျောရွ စ်ျောတမ််းတငွ် ပပညန် ဥ်ပဒေအရ ခွငို့ပ်ပ ထျော်းဒသျောသဒဘျောတညူ ခ  ်အမ ိ ်းအစျော်းမ ျော်း န ငို့်  ငူ မ် ျော်း(အထ်ူးသပြငို့်အမိ်ရျောမ ို့  ငူ မ် ျော်း) ို ိဗုစ်-19 

 ျော  ွဒ်ဆ်းထိ်ုးန  နိငုဒ်ရ်းအတ ွ်သငို့အ်ြွ ွဲ့အစည််း  ညူ နိငုမ်ညို့် နည််း မ််းမ ျော်း ို ဒြျ်ောပပထျော်းပါသည။်

**Mature Minor Doctrine အဆ က ငျ်ား   ိုမ  ျားဆသ အခ ကအ်လက:်

အခ ိ ွဲ့ဒသျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်း ဒဆ်း သုမှုတစ်ခ၏ု  ိ ်းဒ  ျောင််း ို

သဒဘျောဒပါ န်ိငုရ်န်သို ို့မဟတု် နျော်း ညန်ိငုရ်န်အစွမ််း  ိပါ “Mature 

Minor Doctrine” အရ ခွငို့ပ်ပ ခ  တ်စခ်ုဒပ်းရန် ငူ မ် ျော်း ို

ခွငို့ဒ်ပ်းနိငုပ်ါသည။်

 နူျောသည် ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ တ်စ်ဒ ျော ဟ်တုမ်ဟတု် ိုဆ ်ုးပြတရ်ျောတငွ်

ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ် ူ ငူ ၏်အသ အ်ရွ ၊် ဉျောဏရ်ည၊် ရငို့ ်  မ်ှု၊

ပညျော၊ အဒတွွဲ့အ    ၊ ဒငဒွ  ်း တွ ်ပ်မှု သို ို့မဟတု် မ  မိှု၊

 ကူ  ်းတစ်ဒ ျော  ် သို ို့အဒထဒွထွ ပ်ုဒဆျောငန်ိငုမ်ှု န  ငို့် မိဘမ ျော်း၏

ထနိ််းခ  ပ်မှုမ  င််း တွမ်ှုစသညတ်ို ို့ ိုသ ်ုးသပ်ပါ မိို့်မည။်

**McKinney-Vento က ိုသ ိုျားပ ီျား သဆ  တညူခီ က်အဆ က ငျ်ား   ိုမ ိုသ ရ  ရေ်

အခ ကအ်လက-်

ပပညန် ဥ်ပဒေအရဒ  ျောင််းသနူျောပပ မ ျော်း၊ ဒ  ျောင််းအတိငုပ်ငခ် မ ျော်း န ငို့်

အမိ်ရျောမ ို့ ဒ  ျောင််းသျောဆ ဆ် ဒရ်းမ ်းမ ျော်းသည် မိဘသို ို့မဟတု်

အုပ်ထနိ််းသတူစ်ဒ ျော ၏်အုပ်ထနိ််းမှုဒအျော တ်ငွ်   မိဒနဒသျောအမိ်ရျောမ ို့

 ငူ ်သို ို့မဟတု် င ရွ် ဒ်သျောအရွ ဒ်ရျော ပ်ပ ်းသူ (ပပညဒ်ထျောငစ်ု

McKinney-Vento homeless education act - အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျောအရ

သတမ် တထ်ျော်းဒသျော)၏ ျော  ွဒ်ဆ်းထိ်ုးပခင််းအတ ွ်

သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းရန်အခွငို့အ်ျောဏျောဒပ်းထျော်းသည။်

အရင််းအပမစ် ငို့ခ်-်အမိ်ရျောမ ို့မှု ို     ဒတွွဲ့ဒနရဒသျော

ထနိ််းဒ  ျောင််းသမူ  ိဒသျော ဒ  ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ ပညျောဒရ်း ို ဒထျော ပ် ို့ဒနဒသျော

National Center for Homeless Education , https://nche.ed.gov/wp-

content/uploads/2018/10/youth.pdf -အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျော

ပိုမိုသ ိ ိရန်အခ  အ်  -် COVIDVaccineWA.org  ို ဝင ် ညို့ပ်ါသို ို့မဟတု် 1-833-VAX-HELP ို ဒခေါ် ပပ ်း ဘျောသျောစ ျော်းအဒထျော အ်ပ ို့အတ ွ် #  ို ြိပါ။

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
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ဤအဒထျော ်အထျော်း ိုအပချော်းပ ုစ ပြငို့် ဒတျောင််းဆိရုန် 1-800-525-0127 ို ြုန််းဆ ်ပါ။ နျော်းမ  ျော်းဒသျောသို ို့မဟုတ် နျော်းဒ ်းဒသျော

ဝနဒ်ဆျောငမ်ှုရ သူမူ ျော်းအဒနပြငို့် 711 (Washington Relay) သို ို့ဒခေါ်ဆိပုါသို ို့မဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထ အ ်းဒမ်း ်ဒပ်းပုိ ို့ပါ။

လငူယမ်  ျား က ကယွဆ် ျားထ ိုျားခ န ိုငရ်ေ် ကညူီန ိုငမ်ည ်ေည်ျား

□ Vaccine Locator (က ကယွဆ် ျားတည်ဆေရ ရ  စက်အ ျား) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=my) တငွ် ဇက စစ်ဆရွျားခ ယစ်ရ မ  ျားက ို အသ ိုျား  ြု ါ သ ို  မဟိုတ်

ဆ ျားထ ိုျားဆ ျားသကူ လကခ် ဆသ သဆ  တညူီခ ကအ်မ  ြုျားအစ ျားက ို  ကည ်ရေ် ဆ ျားထ ိုျားဆ ျားသထူ သ ို  ဖိုေ်ျား က ်ါ။ Vaccine Locator တွင် သင် န ငို့ ်ူင ်တွင ် ပပသနိငုသ်ညို့်

သဒဘျောတူည ခ  ် အမ ိ ်းအစျော်း ို   ်ခ ဒသျော ဒနရျောတစ်ခု ို   ျောဒပ်းရန်  ူည ဒပ်းပါ ိမို့်မည်။ ရ ်ခ ိန််းတစ်ခုအတွ ် ပပငဆ်ငရ်န် အ   ပပ ခ  ်အျော်း ဒအျော ်တွင်

ဒြျော်ပပထျော်းသညို့် “ ူင ်မ ျော်း တငပ်ပရန်  ိုအပ်သညို့် သဒဘျောတူည ခ  ် အမ ိ ်းအစျော်းမ ျော်းအတွ ်  ူည ပပငဆ်ငဒ်ပ်းပခင််း”  ို   ညို့်ပါ။

□     ၍ဒဆ်းဝငထ်ိ်ုးပခင််း သို ို့မဟုတ် ရ ်ခ ိန််း ူရန် ြုန််းဆ ်ပခင််း ို   ်ခ ဒသျော  ျော ွ ်ဒဆ်းတည်ဒနရျော ို   ျောဒြွပါ။ ရ ်ခ ိန််း ို အွန ်ိုင််းမ  ူပခင််း ို ပပ  ုပ်ရန် မိဘ

သို ို့မဟုတ် အုပ်ထနိ််းသူတစ်ဒ ျော ်၏ သဒဘျောတူည ခ  ် ို ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသူအမ ျော်းအပပျော်း ဒတျောင််းဆိုတတ်  ပါသည်။

□  ျော ွ ်ဒဆ်းထိ်ုးရ ်ခ ိန် ထ သို ို့က ိ ပို ို့ ို စ စဉ်ဒပ်းရန်  မ််း  မ််းမှု သငသ်ည် က ိ ပို ို့ ို မစ စဉ်ဒပ်းနိငု ်ငင် သငို့် ဒေသနတရ  န််းမျောဒရ်း အျောဏျောပိုင် သို ို့မဟုတ် Department of 

Health (DOH,   န််းမျောဒရ်းဌျောန) ၏ ိုဗစ်-19  ျော ွ ်ဒဆ်း အျော်းဆ ်သွ ်ပါ။ က ိ ပို ို့အရင််းအပမစ်မ ျော်း - အင်္ဂ ိပ် ိုသျော ( ငို့ခ်-်

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□ သဒဘျောတူည ခ  ်အတွ ် ဒ  ျောင််းမ ျော်းန ငို့် ခ ိတ်ဆ ်ပါ။ သငန် ငို့အ် ုပ် ုပ်ဒနဒသျော  ူင ်သည် McKinney-Vento အတွ ်  ိုအပ်ခ  ်မ ျော်းန ငို့်  ို ်ည  ငင် (ပိုမ ျော်းဒသျော

အခ  ်အ  ်အတွ ် အဒ  ွဲ့ ို   ညို့်ပါ) သငသ်ည် သဒဘျောတူည ခ  ် ို စ စဉ်ဒပ်းရနအ်တွ ် ဒ  ျောင််းသူနျောပပ ၊ ဒ  ျောင််းအတိုငပ်ငခ် သို ို့မဟုတ် အိမ်ရျောမ ို့ ဒ  ျောင််းသျော်း

ဆ ်ဆ ဒရ်းမ ်းန ငို့် ဆ ်သွ ် ုပ် ိုငန်ိငုပ်ါသည်။ အခ ိ ွဲ့ဒသျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသူမ ျော်း  ျော ွ ်ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းခ ိနတ်ွင်  ကူ  ်းတစ်ဒ ျော ်  ိဒနဒပ်းရန် ဒတျောင််းဆိုတတ်  ပါသည်။

ဒ  ျောင််းသျော်းန ငို့အ်တူ ရ ်ခ ိနသ်ွျော်းဒပ်းနိငုသ်ညို့်  ူ ို ဆ ု်းပြတ်ရနအ်တွ ် အခ ိနမ်တိုငမ် ဒ  ျောင််းဝနထ်မ််းမ ျော်းန ငို့ည် ိနှုငိ််းအတည်ပပ ထျော်းပါ။

□ သငို့ ်ို ်ပိုင် မိုဘိုင််း ်ြုန််း  ျော ွ ်ဒဆ်း အခမ််းအနျော်းတွင် သတ်မ တ်ထျော်းပါ သို ို့မဟုတ်   ်  ိဒဆ်းခန််းသို ို့ ူင ်အျော်း  မ််းပပထျော်းပါ။

□ အသိုင််းအဝိုင််း-ဉ ်းဒဆျောငဒ်သျော  ျော ွ ်ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းရန် အျော်းထတု်မှုမ ျော်း ို ဒထျော ်ပ ို့ရန် သငို့ ်ို ်ပိုင် အခမ််းအနျော်း ို   ်ခ ပခင််းအဒ  ျောင််း ပိုမ ျော်းဒသျော

အခ  ်အ  ်အတွ ် COVID-19 Vaccine Resource Guide ( ိုဗစ်-19  ျော ွ ်ဒဆ်း အရင််းအပမစ်  မ််းညွှန)် ို   ညို့်ပါ။ စပိန ်ို (PDF) (အင်္ဂ ိပ် ို  ငို့ခ််-

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf) (စပိန ်ို  ငို့ခ််-

Guía de recursos sobre la vacuna contra la COVID-19 para apoyar las iniciativas de vacunación dirigidas por la comunidad (wa.gov))

□ Care-A-Vanအခမ််းအနျော်းတစ်ခု ို ဒတျောင််းဆုိပခင််း – အင်္ဂ ိပ် ိုသျော WA State Department of Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan)  

သငို့ထ် သို ို့ ျော ွ ်ဒဆ်း ို  ူဒဆျောင ်ျောဒပ်းနိငုပ်ါသည်။ အ    ်းဝငဒ်သျော အသိုင််းအဝိုင််း အြွ ွဲ့အစည််းမ ျော်း က  ်းမ ်းဒပ်းပခင််းအတွ ် ရ ပ ုဒငမွ ျော်း   ိပါသည်။ Care-

A-Vanသည် ရငို့ ်  ်ဒသျော  ူင ်မ ျော်း ထ မ သဒဘျောတူည ခ  ် အပါအဝင် စျောရွ ်စျောတမ််း ဒ  ွဲ့တွင် ဒြျော်ပပထျော်းသညို့် သဒဘျောတူည ခ  ် ပ ုစ မ ိ ်းစ ု ို

  ်ခ ပါသည်။

□  ူင ်တငပ်ပရမညို့် သဒဘျောတူည ခ  ်အမ ိ ်းအစျော်းအတွ ်  ူည ပပငဆ်ငပ်ခင််း-

□  ူင ်တစ်ဒ ျော ်၏ ရ ်ခ ိန််းတွင်  ူက  ်းတစ်ဒ ျော ်ပါရန်  ိုအပ် ငင် ၎င််းတို ို့န ငို့် ည ိနှုငိ််းပါ။

□ ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့်သူ စျောပြငို့သ်ဒဘျောတူည ခ  ် ို   ်ခ  ငင်  ူင ် ို သဒဘျောတူည ခ  ်ဒပ်းမညို့်သူအျော်း ပ ုစ  ို ပ ုန ပ်ိပပ ်း   ်မ တ်ထိ်ုးမှုရရန်  ူည ဒပ်းပါ။

□ သူတို ို့သည်  င််း ွတ်ခွငို့ရ်ထျော်းဒသျော  ူင ် သို ို့မဟုတ်  င််း ွတ်ခွငို့ရ်ထျော်းဒသျော  ူင ် သို ို့မဟုတ်  ူက  ်းတစ်ဒ ျော ်န ငို့်   ်ထပ်ထျော်းဒသျော

 ူင ်တစ်ဒ ျော ်ပြစ်ဒန ငင် အဒထျော ်အထျော်းမ ျော်း ို ပပညို့်စ ုဒအျောင်  ုပ်ဒဆျောငရ်ျောတွင်  ူည ဒပ်းပါ။

□ သူတို ို့သည် မ ် ငန် -ဗ တို  ိုသ ု်းပပ ်း သဒဘျောတူည ခ  ်ရ  ိထျော်းပပ ်း နျော်း ည်သဒဘျောဒပါ ်ပပ ်း သဒဘျောတူည ခ  ် ဥပဒေ ၏ မိတတ ူ ို  ူဒဆျောငသ်ွျော်းပပ ်း- Revised 

Code of Washington (RCW, ပပန ်ည်သ ု်းသပ်ထျော်းဒသျော ဝါ  ငတ်န်  ုေ)် 7.70.065 - အင်္ဂ ိပ် ိုသျော န ငို့် ဒ  ျောင််းအတွ ် သ ်းပချော်း အစိတ်အပိုင််းမ ျော်း ို

အဓိ ထျော်းပပသပါ။ (ဥပဒေဆုိငရ်ျော  ငို့ခ််မ ျော်း-https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□ သူတို ို့သည် ရငို့ ်  ်ဒသျော  ူင ် သဒဘျောသဘျောဝ အျော်းပြငို့် သူတို ို့ ို ်သူတို ို့သဒဘျောတူည ခ  ်ဒပ်းရန် ရည်ရွ ်ထျော်း ငင် သူတို ို့သည် သငို့မိ်ဘ

အရိပ်အျောဝါသဒအျော ်မ  င််း ွတ်ဒ  ျောင််း ပပနိငုသ်ညို့် အဒထျော ်အထျော်းမ ျော်းန ငို့် အခ  ်အ  ်မ ျော်းပပညို့်စ ုဒနဒအျောင် ပပငဆ်ငရ်ျောတွင် သူတို ို့ ို

 ူည  ုပ်ဒဆျောငဒ်ပ်းပါ။  င််း ို ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသူမ ျော်းအျော်း  ု်း ဒတျောင််းဆိုသည် မဟုတ်ဒသျော် ည််း အ ူအည ဒတျောို့ ပြစ်ဒစနိငုပ်ါသည်။အခ ိ ွဲ့ဒသျော

ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသူမ ျော်းသည် ရငို့ ်  ်ဒသျော ူင ်ပြစ်ဒ  ျောင််း ဆ ု်းပြတ်ခ  ် ို တစ်ထိငုတ်ည််း ဆ ု်းပြတ်မဒပ်း  ဒသျော် ည််း  ခင် ဒစျောငို့ဒ်  ျော ်သူမ ျော်း၏

ရငို့ ်  ်ဒသျော ူင ်မ ျော်း ပြစ်ဒ  ျောင််း ဆ ု်းပြတ်ခ  ်မ ျော်း ို   ်ခ ဒပ်းတတ်  ပါသည်။

• နှုတပ်ြငို့်သဒဘျောတညူ ခ  ် (ြုန််းပြငို့် သို ို့မဟတု် ခူ င််းဒတွွဲ့ ပပ ်း)

• စျောပြငို့်သဒဘျောတညူ ခ  ် (ပ ုစ တစ်ခုပြငို့)်

• တစ်ခ ိ ွဲ့ စျောပြငို့ဒ်ရျော နှုတပ်ြငို့် သဒဘျောတညူ ခ   ်ိပုါ  ိအုပ်တတ ် ပါသည။်

•  ငူ မ် ျော်းအတ ွ်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းဒသျော ကူ  ်းထ မ  ခူ င််းဒတွွဲ့ ပပ ်း

သဒဘျောတညူ ခ  ်

ဆ ျားထ ိုျားဆ ျားသမူ  ျားကသဆ  တညူခီ ကမ်  ျားက ို လကခ်   ို တစ်ဆယ ကန် င တ်စ်ဆယ ကမ်တ ူက ါ။

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dmy&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617371137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7ooDEcGM4ZvUcOxFGbVqjk0rKcjnsTIax6v2svUAqFw%3D&reserved=0
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D7.70.065&data=04%7C01%7Ctara.bostock%40doh.wa.gov%7C1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637626702814173995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0

