
• မ  ိၢ်ပ ိၢ်

• ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်ဖ ိးသွဲစိး

• က   ိၢ်ဘ   ိၢ်ဟ ့ိၢ်စ ဟ ့ိၢ်ကမ ှၤမ  ိၢ်ပ ိၢ်လ အက  ိၢ်လ ် ိ်ၢ်   ိၢ်ထ  ိၢ်တ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်

ပ ှၤအဂှၤတဂှၤလ ကအ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးကသ  ိၢ်ကသ တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲလ 

ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အ  ိၢ်လ ဟ  ိၢ်ဃ အခ  တ ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်က ွဲအပ ှၤအဂ  ိၢ်

(အဆ ်  ိၢ် 13.32A မတ့မ ့ ိၢ်13.34 Revised Code of Washington 

(RCW, ၀ၣ ၣိၢ်ခ   ိၢ်ထ  ိၢ်တ ိၢ်က  ိၢ်က်ါကှ့ၤတ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ )) န ့ိၢ်လ ှၤီၤႋ

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးဟွဲလ ပ ှၤတဂှၤလ ဆွဲိးလ ှၤမ ှၤတ ိၢ်ဟ ့ိၢ်ခ ွဲိး

စ ကမ ှၤခ ဖ  မ  ိၢ်ပ ိၢ်လ ကဆ တွဲ ိၢ် ဆ  ိၢ်ခ ျ့ ဂ ့ ိၢ်၀ၣ တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲအဂ  ိၢ်

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးဟွဲလ ဘ ိးတ  ိၢ်တဂှၤလ ဟ ိးမ ် ါလ ဆ  ိၢ်ခ ျ့

ဂ ့ ိၢ်၀ၣ တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲအဂ  ိၢ်

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိး ဟွဲလ က  သရ ိၢ်မ ်ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါ ပ ှၤဟ ့ိၢ်က  ိၢ်ဟ ့ိၢ်

ဖိးတ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤဟ  ိၢ်ဃ တအ  ိၢ်ပ ှၤဆွဲိးက  တ ိၢ်(လ ပ ှၤသိးစ ိၢ်တဂှၤ

လ အမ ့ ိၢ်ပ ှၤဟ  ိၢ်ဃ တအ  ိၢ် ်ိၢ်လ က  ိၢ်စ ဖ   ိၢ် McKinney-Vento 

Homeless Education Act အသ ိး)

• နဘ ၣ်တ ၣ်ပ  ၣ်ဖ ဲျဲးက   ၣ်နၤဖ ျဲးသစဲျဲးန   ၣ်လ ၤ. နသိးအ  ိၢ် 16 မတ့မ ့ ိၢ်ဆ 

အဖ ခ  ိၢ်် ိးနမ  ိၢ်နပ ိၢ်တဖ ိၢ်တ  ိၢ်ဖ ါထ  ိၢ်် ိးအ် ိၢ်က ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ နကသဘ ျ့

က   ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

• နဖ  နသျဲးဒ ျဲးပ ၤဖ သ ၣ် မ တမ  ၣ်ပ ၤန  ၣ်ဒ   ၣ်လ တ ၣ်ဟ  ၣ်အ ၤ တ ၣ်သဘ ျ့

န   ၣ်လ ၤ.

• ပ ၤဟ  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤဆ တ ဲၣ်လ နမ  ၣ်ပ ၤဖ သ ၣ်လ အဒ  ၣ်တခ ၣ်ိၣ်  ၣ်ပ ဲၤလ 

Mature Minor Doctrine (ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အ်  ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤလ တ ိၢ်န ိၢ်

် ိးတ ိၢ်သ  ိၢ်လ ) အဖ လ ိၢ်.**

COVID-19 ကသ  ၣ်ဒ သဒ လ ပ ၤသျဲးစ ၣ်အဂ  ၣ်
တ ိၢ်န ိၢ်ပ  ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ ပ ှၤတ၀ၣ -
် ိးသနှ့ၤတ ိၢ်ကရ ကရ လ အမှၤတ ိၢ်လ ပ ှၤသိးစ ိၢ်အဂ  ိၢ်

ပ ၤန  ၣ်ဒ  ၣ်တဖ ၣ်လ အ  ၣ်လ ၤ
ဟ  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ ပ ၤသျဲးစ ၣ်အဂ  ၣ်သ -

ပ ၤသျဲးစ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ အ
၀ဲသဲ  ၣ်အန  ၣ်ကစ ၣ်ဒ ၣ်၀ဲအဲဂ  ၣ်သ 
ဖဲ-

အခွဲအ ှၤ ပ ှၤလ အသိးအ  ိၢ် 5တှ်ၤ 17 န  ိၢ်တဖ ိၢ်ဆွဲိး COVID-19 ကသ  ိၢ်် သ် တဖ ိၢ်သလ့ န ့ိၢ်လ ှၤ.
ဖွဲတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးအါကလ ်ိၢ်တဖ ိၢ် ဖ ိးသွဲစိးလ Washington က  ိၢ်စွဲ ိၢ်သွဲစိး တ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ အဖ လ ိၢ်, ပ ှၤဟ ့ိၢ်ကသ  ိၢ်် သ် အါဂှၤ
လ  ိၢ်ဘ ိၢ် မ  ိၢ်ပ ိၢ်/ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိး လ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤကသ  ိၢ်် သ် ဆ ပ ှၤသိးစ ိၢ်တဖ ိၢ်အအ  ိၢ် န ့ိၢ်လ ှၤ. တ ိၢ်အ ှၤ မှၤန  ိၢ်
မှၤဃါတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးအကလ ်ိၢ်လ အပ ွဲခ ွဲိးလ က  ိၢ်စွဲ ိၢ်သွဲစိးတ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ အဖ လ ိၢ်, ် ိးနတ ိၢ်ကရ ကရ မှၤစ ှၤပ ှၤသိးစ ိၢ်
(လ ှၤဆ ်  ိၢ်တ ိၢ်ပ ှၤသိးစ ိၢ်လ အဟ  ိၢ်တအ  ိၢ်တဖ ိၢ်) လ ကဆွဲိးဘ ိၢ် COVID-19 ကသ  ိၢ်် သ် ်ိၢ်လွဲ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

**တ ၣ်မၤန   ၣ်အါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤလ Mature Minor Doctrine-

ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤတန ှၤ ပ ွဲပ ှၤဖ သ ိၢ်တဖ ိၢ်လ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အ  ိၢ်
လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ "Mature Minor Doctrine" အဖ လ ိၢ် ဖွဲအ၀ွဲသ ့ိၢ်
မ ့ ိၢ်အ  ိၢ်် ိးတ ိၢ်သ့တ ိၢ်ဘ ိၢ်လ အန ိၢ်ပ  ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်သ ့ိၢ်ညါကသ  ိၢ်ကသ 
တ ိၢ်မှၤအက  ှၤ အက ွဲတ ိၢ်ပ  ိၢ်ထ ွဲထ  ိၢ်အခ တဖ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

လ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ ပ ှၤဆါတဂှၤအ ှၤမ ့ ိၢ်ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အ်  ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤဧါ

အပ ှၤန ့ိၢ်, ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤတဖ ိၢ် ကသမ ထ ပ ှၤဖ သ ိၢ်အသိးန  ိၢ်, 
တ ိၢ်က  ိၢ်သ,့ တ ိ်ၢ်   ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤ, တ ိၢ်မှၤလ , တ ိၢ်လွဲှၤခ ဖ  , မ ် ိၢ်က  ှၤ၀ွဲှၤက  ိၢ်
တ ိၢ်သဘ ျ့ မတ့မ ့ ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်် ိးတ ိၢ်လ ှၤတ  ိၢ်လ ှၤက ိၢ်, လ အမ ့ ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်
လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးထ ရ ှၤ ်ိၢ်ပ ှၤန  ိ်ၢ်   ိၢ်အသ ိး် ိးသဘ ျ့လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်အတ ိၢ်အ ိးထ ွဲ
က  ိၢ်ထ ွဲအဖ လ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

*တ ၣ်မၤန   ၣ်အါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤဘ ၣ်ဃျဲးဒ ျဲးတ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ျဲဲး
ိၣ် ဖ  တ ၣ်စ ျဲးကါMcKinney-Vento-

လ က  ိၢ်စွဲ ိၢ်သွဲစိးတ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ အဖ လ ိၢ်, က  သရ ိၢ်မ ်ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါ
တဖ ိၢ်, က  ပ ှၤဟ ့ိၢ်က  ိၢ်တ ိၢ်တဖ ိၢ်, ် ိးဟ  ိၢ်ဃ တအ  ိၢ်ပ ှၤက  ဖ အခ  ိၢ်စိး
တဖ ိၢ် န ့ ိၢ်စ န ့ ိၢ်ကမ ှၤလ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိး လ တ ိၢ်ဆွဲိး
ကသ  ိၢ်် သ် လ ပ ှၤသိးစ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤသိးစ ိၢ်လ အသိးစ ိၢ်တဖ ိၢ်
အဂ  ိၢ်(်ိၢ်တ ိၢ်ပ ိၢ်ဖ ါအ ှၤလ ဖွဲ ိၢ််ရ  ိၢ်က  ိၢ်စ ဖ   ိၢ် McKinney-Vento 
Homeless Education Act အဖ လ ိၢ် - ထွဲလ အွဲကလ ိးက   ိၢ်ဧ ှၤ)
လ တအ  ိၢ်လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲ တ ိၢ်အတ ိၢ်အ ိးထ ွဲက  ိၢ်ထ ွဲ
အဖ လ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

တ ိၢ်မှၤစ ှၤပ  ိၢ်ဘ ိးစွဲ- National Center for Homeless Education, 
ဆ  ိၢ်ထ ွဲမှၤစ ှၤပ ှၤက  ဖ လ တအ  ိၢ်် ိးတ ိၢ်အ ိးထ ွဲက  ိၢ်ထ ွဲလ အဘ ိၢ်က  ိၢ်
ဆ  ိၢ်မွဲ ိၢ်် ိးဟ  ိၢ်ဃ တအ  ိၢ်, https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf - ထွဲအွဲကလ ိးက   ိၢ်ဧ ှၤ

လ ကမၤန   ၣ်အါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤအဂ  ၣ်- က  ိၢ်ဖွဲ COVIDVaccineWA.org မ တမ  ၣ်1-833-VAX-HELP, ၀ၣ ၣှၤ် ိးစ  ိၢ်လ ှၤ #လ က   ိၢ်တ ိၢ်တ စ ှၤမှၤစ ှၤအဂ  ိၢ်တက ့ ိၢ်. 

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


DOH 825-017 December 2021 Karen 
လ ကဃထ့  ိၢ်လ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ အ ှၤလ အက ့ ိၢ်ပန  ိၢ်် အဂှၤအဂ  ိၢ်, က ိး 1-800-525-0127. ပ ှၤစ ိးကါတ ိၢ်မှၤစ ှၤလ အန ိၢ်တအ မတ့မ ့ ိၢ်

န ိၢ်ဟ တ ိၢ်က တဖ ိၢ်အဂ  ိၢ်, ဝ သိးစ ှၤက ိး 711 (Washington Relay) မတ့မ ့ ိၢ်ဆ  အမ့(့လ) ဆ civil.rights@doh.wa.gov.

ကမၤစ ၤပ ၤသျဲးစ ၣ်တဖ ၣ်လ ကဆျဲဲးဘ ၣ်အ၀ဲသ  ၣ်အကသ  ၣ်ဒ သဒ ဒၣ်လဲ ၣ်

□ စ ျဲးကါတ ၣ်ဃခထ အက ဲအဂ ၤကတ  ၣ်လ Vaccine Locator (ကသ  ၣ်ဒ သဒ တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်က ဲ) အဖ ိၣ်  ၣ်
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=kar) မ တမ  ၣ်က ျဲးပ ၤဟ  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤလ ကသ  ၣ်ညါဘ ၣ်လ 
တ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ျဲဲးအကလခ ၣ်မနခၤလ ပ ၤဟ  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ  ၣ်လ  ၣ်၀ဲဒ ၣ်န   ၣ်လ ၤ. ကက ိး် ိးပ ှၤသိးစ ိၢ်ဂ  ိၢ်တ ိၢ်ဃထ် အက ွဲအဂှ့ၤကတ  ိၢ်လ Vaccine 

Locatorကမှၤစ ှၤနှၤလ ကဃထ် ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤ လ ကမှၤသက ိး တ ိ်ၢ်  ိးနတ ိၢ်အ  ိၢ်သိးန ့ိၢ်လ ှၤ.က  ိၢ်"မှၤစ ှၤပ ှၤသိးစ ိၢ်လ ကကတွဲ ိၢ်

ကတ ှၤသိးလ တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးအကလ ်ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ိၢ်လ  ိၢ်ဘ ိၢ်၀ွဲလ ကဟ ့ိၢ် လ ှၤ၀ွဲအဂ  ိၢ်" လ လ ိၢ်လ တ ိၢ်ဟ ့ိၢ်က  ိၢ်တဖ ိၢ်လ တ ိၢ်ကကတွဲ ိၢ်က

တ ှၤသိးလ တ ိၢ်သ ့ိၢ်န ှၤဖိးသ အဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

□ ဃခက  ၣ်ကသ  ၣ်ဒ သဒ တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်က ဲတဖ ၣ်လ အတ  ၣ်လ  ၣ် တ ၣ်လၤဲနခ ၣ်လ ၤတဘ  ဃ သ မ တမ  ၣ်က ျဲးလ ကမၤတ ၣ်သ  ၣ်န ၤဖျဲးသ , ဖဲနမ  ၣ်တအ  ၣ်ဒ ျဲးမ  ၣ်ပ ၣ်
/ပ ၤက  ၣ်ထ တဲ ၣ်လ အမၤပ ဲၤန   ၣ်နၤလ  ၣ်က   ၣ်ဒ လ အ ထ  ၣ်နဲျဲးအဖ ိၣ်  ၣ်သ အိၣ်ါဘ ၣ်န   ၣ်လ ၤ. ပ ှၤဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤအါဂှၤဃထ့  ိၢ်လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်

ထ ွဲတ ိၢ်မှၤပ ွဲှၤတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ  ိၢ်က   ိၢ်် လ ကမှၤတ ိၢ်သ ့ိၢ်န ှၤဖိးသ လ အထ့  ိၢ်နွဲိးအဖ ခ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

□ ဟ  ၣ်လ ၤ၀ စ  ၣ်တ ဆ  ဆ ဒ ျဲးလ ကသ  ၣ်ဒ သဒ တ ၣ်သ  ၣ်န ၤဖျဲးသ တဖ ၣ်အဂ  ၣ်. နဟ ့ိၢ်လ ှၤ၀ စ  ိၢ်တ ဆ  မ ့ ိၢ်တသဘ့ ိၢ်န ့ိၢ်, သမ သမ ိးက  ိ်ၢ်  ိးနလ  ိၢ်က၀ ှၤ

တ ိၢ်အ  ိၢ်ဆ  ိၢ်အ  ိၢ်ခ ျ့အတ ိၢ်စ  ိၢ်ည  ိၢ်တွဲ ိၢ် မတ့မ ့ ိၢ်Department of Health (DOH, ဆ  ိၢ်ခ ျ့၀ွဲှၤက  ှၤ) အ COVID-19 ကသ  ိၢ်် သ် တ ိၢ်မှၤစ ှၤလ ှၤတ ိၢ်

ထ  ိၢ်သ တ ိၢ်လ အတဂှ့ၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤတဖ ိၢ် (ထွဲအွဲကလ ိး) (ပ  ိၢ်ဘ ိးစွဲ-

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

□ ဘ ျဲးစဒဲ ျဲးက  တဖ ၣ်လ တ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ျဲဲး. ပ ှၤသိးစ ိၢ်လ နမှၤသက ိးတ ိ်ၢ်  ိးအ ှၤတဂှၤ မ ့ ိၢ်ဘ ိၢ်လ  ိၢ်် ိးတ ိၢ်ပ ိၢ်ပန  ိၢ်န  ိၢ်ထ  ိၢ်လ McKinney-Vento 

အဂ  ိၢ်န ့ိၢ် (က  ိၢ်ကဘ  ိးပှၤအမွဲ ိၢ်ညါလ ကမှၤန ့ ိၢ်အါထ  ိၢ်တ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တ ိၢ်က  ှၤအဂ  ိၢ်), နမှၤသက ိးတ ိ်ၢ်  ိးက  သရ ိၢ်မ ်ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါ, က  ပ ှၤဟ ့ိၢ်က  ိၢ်ဟ ့ိၢ်ဖိးတ ိၢ်, 

မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ဖ လ ဟ  ိၢ်ဃ တအ  ိၢ်အခ  ိၢ်စိးလ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးသန့ ့ိၢ်လ ှၤ. ပ ှၤဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤတန ှၤ လ  ိၢ်ဘ ိၢ်၀ွဲ် ိၢ်ပ ှၤန  ိ်ၢ်   ိၢ်

လ ကဟွဲပ ိၢ်ဖ ါထ  ိၢ်အသိးလ တ ိၢ်ဆွဲိးကသ  ိၢ်် သ် အဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. ပ ိၢ်ဂ  ိၢ်ပ ိၢ်က  ှၤ မတ့မ ့ ိၢ်မှၤဘ ိၢ်လ  ိၢ်ဖ ိးမ ်  ိးက  ပ ှၤမှၤတ ိၢ်ဖ ဆ လ ကဆ တွဲ ိၢ်

မ ့ ိၢ်မတှၤကဟွဲဃ ်ိၢ်် ိးပ ှၤက  ဖ သဆ့ အ၀ွဲသ ့ိၢ်အတ ိၢ်သ ့ိၢ်န ှၤဖိးသ န ့ိၢ်လ ှၤ. 

□ ရဲ ၣ်က ဲၤမၤနန  ၣ်ကစ ၣ်တ ၣ်ဆျဲဲးကသ  ၣ်ဒ သဒ အမ ျဲးလ အဟျဲး၀ ၤ၀ ၤ မ တမ  ၣ် နဲ ၣ်ပ ၤသျဲးစ ၣ်တဖ ၣ်ဆ ကသ  ၣ်ဒ ျဲးလ အ  ၣ်ပ ၣ်စ ၤလ တဖ ၣ်န   ၣ်တက  ၣ်.

□ လ ကမှၤန ့ ိၢ်အါထ  ိၢ်တ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တ ိၢ်က  ှၤဘ ိၢ်ဃိး် ိး တ ိၢ်ရွဲ ိၢ်က ွဲှၤမှၤနန  ိၢ်ကစ ိၢ်တ ိၢ်မှၤမ ိး် ိၢ်၀ွဲအဂ  ိၢ်, က  ိၢ်COVID-19 Vaccine Resource Guide 

(ကသ  ိၢ်် သ် တ ိၢ်မှၤစ ှၤတ ိၢ်နွဲ ိၢ်က ွဲ) လ ကဆ  ိၢ်ထ ွဲမှၤစ ှၤ ပ ှၤတ၀ -နွဲ ိၢ်တ ိၢ်ဆွဲိးကသ  ိၢ်် သ် တ ိၢ်ဖ ိးတ ိၢ်မှၤ) စပ ့ိၢ်က   ိၢ် (PDF) 

(အွဲကလ ိးပ  ိၢ်ဘ ိးစွဲ- https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-

ledVaccinationEfforts.pdf) (စပ ့ိၢ်ပ  ိၢ်ဘ ိးစွဲ- https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-

Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□ ဃထ့  ိၢ် Care-A-Vanတ ိၢ်မှၤအသိး –အွဲကလ ိးက   ိၢ်ဧ ှၤ. WA State Department of Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan) 

ဟွဲစ  ိၢ်န ့ ိၢ်ကသ  ိၢ်် သ် ဆ နအ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. က   ိၢ်စတ့ ိၢ်မှၤစ ှၤအ  ိၢ်လ ပ ှၤတ၀ တ ိၢ်ကရ ကရ လ အရွဲ ိၢ်

က ွဲှၤတ ိၢ်လ အကက ိး၀ွဲဘ ၀ွဲတဖ ိၢ်အဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. Care-A-Vanတ  ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ  ိၢ်က   ိၢ်် ခွဲလ  ိၢ် လ အပ ိၢ် ဖ ါထ  ိၢ်အသိး

လ လ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ အမွဲ ိၢ်ညါတဘ ့ိၢ်အဖ ခ  ိၢ်, ဃ ်ိၢ်် ိး တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အ်  ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤတဖ ိၢ်အဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

□ မၤစ ၤပ ၤသျဲးစ ၣ်လ ကကတ ဲၣ်ကတ ၤသျဲးလ တ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ျဲဲးအကလခ ၣ်လ အ၀ဲသ  ၣ်လ  ၣ်ဘ ၣ်၀ဲလ ကဟ  ၣ်လ ၤ၀ဲအဂ  ၣ်-

□ ပ ှၤန  ိ်ၢ်   ိၢ်မ ့ ိၢ်လ  ိၢ်ဘ ိၢ်လ ကဟွဲပ ိၢ်ဖ ါထ  ိၢ်အသိးဖွဲနတ ိၢ်သ ့ိၢ်န ှၤဖိးသ န ့ိၢ်, မှၤသက ိးတ ိ်ၢ်  ိးအ၀ွဲသ ့ိၢ်န ့ိၢ်တက ့ ိၢ်.

□ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤမ ့ ိၢ်တ  ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်က ွဲိးအ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးန ့ိၢ်, မှၤစ ှၤပ ှၤသိးစ ိၢ်လ ကမှၤန ့ ိၢ်လ  ိၢ်က   ိၢ်် လ တ ိၢ်စွဲက  ိး ထိ်းထ  ိၢ်အ ှၤ် ိးဆွဲိးလ ှၤမ ှၤ

န ့ိၢ်တက ့ ိၢ်.

□ နမမ့ ့ ိၢ်ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အသဘ ျ့ထ  ိၢ် မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤဖ သ ိၢ်လ အဖ  အသိး် ိးပ ှၤဖ သ ိၢ် မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤန  ိ်ၢ်   ိၢ်လ အသဘ ျ့ထ  ိၢ်န ့ိၢ်, မှၤစ ှၤအ၀ွဲသ ့ိၢ်

လ ပ ိၢ်ဖ   ိၢ်လ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ လ အဘ ိၢ်ဘ  ိးဘ ိၢ််ါတဖ ိၢ်န ့ိၢ်တက ့ ိၢ်. 

□ နမ ့ ိ်ၢ်  ိးန ့ ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးခ ဖ  စ ိးကါ McKinney-Vento, ် ိးသ  ိၢ်က  ိၢ်သိးဂ ှၤလ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤအ  ိၢ်် ိးတ ိၢ်သ က  ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ိၢ်, နဟွဲစ  ိၢ်

တ ိၢ်က ွဲိးအ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ တ ိၢ်သ ့ိၢ်ညါအ ှၤလ (တ ိၢ်ဘ ိးဘ ိၢ်သ ့ိၢ်ညါတ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိး) သွဲစိးတ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ အဖ လ ိၢ်- RCW 

7.70.065 –ထွဲအွဲကလ ိးက   ိၢ်ဧ ှၤ ် ိးပ ိၢ်ဖ ါထ  ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ် အသန  ိၢ်လ ှၤ တ  ိၢ်လ ှၤဆွဲိးဆ က  တဖ ိၢ်. (ဘ ိးစွ်ဲ  ိးသွဲစိးတ ိၢ်သ  ိၢ်တ ိၢ်သ -

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□ နမ ့ ိၢ်ဃက်  ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ နန  ိၢ်ကစ ိၢ်အဂ  ိၢ်ခ ဖ  Mature Minor Doctrine န ့ိၢ်, 

မှၤစ ှၤအ၀ွဲသ ့ိၢ်လ ကကတွဲ ိၢ်ကတ ှၤလ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ ်  ိးတ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တ ိၢ်က  ှၤလ အ်ိ်းနွဲ ိၢ်၀ွဲ် ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ိၢ်မ ့ ိၢ်ပ ှၤလ အသဘ ျ့ထ  ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ိၢ်

မ  ိၢ်ပ ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ိၢ်တက ့ ိၢ်. တ ိၢ်အ ှၤတ ိၢ်တလ  ိၢ်ဘ ိၢ်အ ှၤလ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤခွဲလ  ိၢ်ဘ ိၢ် ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်ကမှၤစ ှၤတ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤ

တန ှၤတမှၤ ပ ှၤဖ သ ိၢ််  ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ တ ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်က ွဲဘ ိၢ် ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်တ  ိၢ်လ  ိၢ်ပ ှၤဖ သ ိၢ််  ိၢ်တ ်ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်တဖ ိၢ်လ 

ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤလ အပ ှၤက   ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ ထိးခ  ိၢ် (ခ ဖ  လ တွဲစ မတ့မ ့ ိၢ်

လ န  ိၢ်ကစ ိၢ်)

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ တ ိၢ်က ွဲိးအပ ှၤ (လ  ိၢ်က   ိၢ်် )

• တန ှၤလ  ိၢ်ဘ ိၢ်တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ တ ိၢ်က ွဲိး် ိးထိးခ  ိၢ်ခ ခါလ  ိၢ်

န ့ိၢ်လ ှၤ.

• တ ိၢ်အ  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ န  ိၢ်ကစ ိၢ်လ ပ ှၤန  ိ်ၢ်   ိၢ် ဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အ  ိၢ်

လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲိးလ နဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

ပ ၤဟ  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ  ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်အ  ၣ်လ ၤဟ  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ က ဲလ ၤဆ စ ၤဘ အပ ၤန   ၣ်လ ၤ.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dkar&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617371137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B744qxT%2BfnA2MuE56MwdUW%2BbZc7fu5OIr8xo8V8bK50%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://vaccssupportcommunity-ledvaccinationefforts-spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065&data=04|01|tara.bostock@doh.wa.gov|1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637626702814173995|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA=&reserved=0

