ວັກຊນປ້ອງກັນໂຄວິດ- 1 9 ສາລັບເຍົາວະຊົນ
ການທາຄວາມເຂົູ້າໃຈຕໍ່ ກັບຄາຍິນຍອມສາລັບອົງກອນທໍ່
ອງໃສໍ່ ຊມຊົນໃນການໃຫູ້ ບລິການເຍົາວະຊົນ

ຕອນນູ້ ມວັກຊນປູ້ ອງກັນໂຄວິດ- 1 9 ໃຫູ້ ແກໍ່ ເຍົາວະຊົນອາຍ 5 ເຖິງ 1 7 ປແລູ້ ວ. ໃນຂະນະທໍ່ ຄາຍິນຍອມຫາຍປະເພດແມໍ່ ນຖຼືກຕູ້ ອງຕາມ
ກົດໝາຍພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດວຊິງຕັນ, ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການວັກຊນຫາຍຄົນຍັງຕູ້ ອງການຄວາມຍິນຍອມຈາກພໍ່ ແມໍ່ / ຜູ້ ປົກຄອງໃນການໃຫູ້
ວັກຊນແກໍ່ ເຍົາວະຊົນ. ເອກະສານປະເພດຂອງການຍິນຍອມນູ້ ໄດູ້ ຮັບອະນຍາດພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດ ແລະ ວິທການທໍ່ ອົງກອນສາມາດ
ຊໍ່ ວຍເຍົາວະຊົນ (ໂດຍສະເພາະຊາວໜໍ່ ມທໍ່ ບໍ່ ມບໍ່ ອນຢໍ່ ອາໄສ) ໃຫູ້ ໄດູ້ ຮັບວັກຊນຕູ້ ານພະຍາດໂຄວິດ- 1 9 .

ຜ້ ໃຫຍ່ ທ່ ສາມາດໃຫ້ ການ
ຍິນຍອມແກ່ ເຍົາວະຊົນ:
•

ພໍ່ ແມໍ່

•

ຜູ້ ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ ຄູ້ ມຄອງຕາມກົດໝາຍ
ພໍ່ ແມໍ່ ລູ້ ຽງ ຫຼື ບກຄົນອຼືໍ່ນທໍ່ ສານອະນຍາດໃຫູ້ ຄາຍິນຍອມຕໍ່
ການເບິໍ່ງແຍງດແລທາງການແພດສາລັບເດັກນູ້ ອຍຢໍ່ ສະຖານ
ນອກບູ້ ານ (ມາດຕາ 1 3 .32A ຫຼື 1 3 .3 4 Revised Code of
Washington (RCW, ປະມວນກົດໝາຍວຊິງຕັນສະບັບປັບ
ປງ))
ບກຄົນທໍ່ ມໃບອະນຍາດລົງລາຍເຊັນເພຼືໍ່ອທາການຕັດສິນໃຈ
ເລຼືໍ່ອງການເບິໍ່ງແຍງດແລສຂະພາບແກໍ່ ພວກເຂົາ
ພໍ່ ນູ້ ອງທໍ່ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການເບິໍ່ງແຍງດແລສຂະພາບຂອງ

•

•
•

ພວກເຂົາ
•

ເຍົາວະຊົນສາມາດໃຫ້ ການ
ຍິນຍອມແກ່ ຕົນເອງໄດ້ , ຖ້ າ
ຫາກວ່ າ:

• ພວກເຂົາໄດ້ ຮັບການເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງຖືກຕ້ ອງ
ຕາມກົດໝາຍ. ພວກເຂົາມອາຍ 1 6 ປຂຶູ້ນໄປ ແລະ ພວກ
ເຂົາໄດູ້ ຍໍ່ຼື ນເອກະສານ ແລະ ໄດູ້ ຮັບຄວາມເປັນອິດສະຫະຈາກ
ພໍ່ ແມໍ່ ຂອງພວກເຂົາ.
• ພວກເຂົາໄດ້ ແຕ່ ງງານກັບເດັກນ້ອຍ ຫື ຼ ຜ້ ໃຫຍ່ ທ່ ເປັນ
ອິດສະຫຼະ.
• ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການລະບວໍ່ າພວກເຂົາເປັນເດັກນູ້ ອຍທໍ່ ມວດທິພາ
ວະ ພາຍໃຕູ້ Mature Minor Doctrine (ທິດສະດຕໍ່ ເດັກທໍ່ ມ
ວດທິພາວະ)* *

ພະຍາບານປະຈາໂຮງຮຽນ, ຜູ້ ໃຫູ້ ຄາປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ ປະສານງານ
ຄົນບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ (ສາລັບຊາວໜໍ່ ມທໍ່ ຖຼືກການົດເປັນຄົນບໍ່ ມບູ້ ານ
ຢໍ່ ພາຍໃຕູ້ McKinney-Vento Homeless Education Act
ຂອງລັດຖະບານກາງ*

* ຂ້ ມນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບການຍິນຍອມນາໃຊ້
McKinney-Vento:

* * ຂ້ ມນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບ Mature Minor
Doctrine:

ພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດ, ແພດໂຮງຮຽນ, ທໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ຜູ້ ປະສານງານນັກຮຽນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ ແມໍ່ ນໄດູ້ ຮັບອະນຍາດໃຫູ້
ເຊັນການຍິນຍອມຕໍ່ ກັບການສັກວັກຊນແກໍ່ ເຍົາວະຊົນ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍໍ່
ທໍ່ ເປັນເຍົາວະຊົນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ (ຕາມທໍ່ ໄດູ້ ລະບພາຍໃຕູ້
McKinney-Vento Homeless Education Act ຂອງລັດຖະບານ
ກາງ - ພາສາອັງກິດເທົໍ່ານັູ້ນ ຜູ້ ທໍ່ ບໍ່ ໄດູ້ ຢໍ່ ພາຍໃຕູ້ ສິດການລູ້ ຽງດ
ທາງດູ້ ານຮໍ່ າງກາຍຂອງພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງ.

ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການບາງຄົນອະນຍາດໃຫູ້ ເດັກນູ້ ອຍໃຫູ້ ຄາຍິນຍອມທໍ່
ຖຼືກຕູ້ ອງພາຍໃຕູ້ “Mature Minor Doctrine” ຖູ້ າຫາກພວກເຂົາ
ມຄວາມສາມາດໃນການເຂົູ້າໃຈ ຫຼື ຮັບຮູ້ ຜົນຕາມມາຂອງຂະບວນ
ການທາງການແພດ.

ລ້ິ ງແຫຼ່ງຂ້ ມນ: National Center for Homeless Education,

ໃນການລະບວໍ່ າຄົນເຈັບເປັນເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະຫຼື ບໍ່ ນູ້ັ ນ, ຜູ້ ໃຫູ້
ບລິການຈະປະເມນອາຍຂອງເດັກ, ຄວາມສະຫາດ, ວດທິພາວະ,
ການຝຶກອົບຮົມ, ປະສົບການ, ອິດສະຫະດູ້ ານການເງິນ ຫຼື ຄວາມ
ຂາດເຂນ, ຄວາມປະພຶດໂດຍທໍ່ົ ວໄປໃນຖານະທໍ່ ເປັນຜູ້ ໃຫຍໍ່ ຫຼື
ອິດສະຫະຈາກການຄວບຄມຂອງພໍ່ ແມໍ່ .

ສະໜັບສະໜນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນບໍ່ ມທໍ່ ຢໍ່ ທໍ່ ປະສົບກັບ
ບັນຫາການຂາດແຄນທໍ່ ຢໍ່ ອາໄສ, https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ພາສາອັງກິດເທົໍ່ານັູ້ນ

ສາລັບຂ້ ມນເພ່ ມເຕມ: ເຂູ້ົ າເບິໍ່ງ COVIDVaccineWA.org ຫຼື 1 -833-VAX-HELP, ຈາກນູ້ັ ນໃຫູ້ ກົດ # ສາລັບຄວາມຊໍ່ ວຍເຫຼື ອດູ້ ານພາສາ.

ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຍອມຮັບຄາຍິນຍອມໃນສອງສາມລັກສະນະ.
• ຄາຍິນຍອມທໍ່ ໄດູ້ ຮັບທາງປາກເປົໍ່າ (ໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື
ແບບບກຄົນ)
• ຄາຍິນຍອມທໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ແບບຟອມ)

• ບາງຄົນຂຄາຍິນຍອມທັງຮບແບບລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປາກເປົໍ່າ.
• ຄາຍິນຍອມແບບບກຄົນຈາກຜູ້ ໃຫຍໍ່ ທໍ່ ໃຫູ້ ການຍິນຍອມແກໍ່ ພວກເຂົາ.

ວິທການຊ່ ວຍໃຫ້ ເຍົາວະຊົນໄດ້ ຮັບວັກຊນຂອງພວກເຂົາ
□

□
□

ນາໃຊ້ ຕົວເລືອກການຄັດກອງນ້ ໃນ Vaccine Locator (ຕົວຊອກຫາບ່ ອນໃຫ້ ວັກຊນ)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=lo) ຫື ຼ ໂທຫາຜ້ ໃຫ້ ບລິການເພື່ອເບິ່ງວ່ າຄາຍິນຍອມປະເພດໄດ້ ທ່ ຜ້ ໃຫ້
ບລິການຍອມຮັບໄດ້ . ຕົວເລຼືອກການຄັດກອງທໍ່ ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນໃນ Vaccine Locator ຈະຊໍ່ ວຍເຈູ້ົ າ ແລະ ເຍົາວະຊົນຄູ້ົ ນຫາ
ສະຖານທໍ່ ທຮັບຄວາມຍິນຍອມທໍ່ ເຍົາວະຊົນສາມາດໃຫູ້ ໄດູ້ . ເບໍ່ິ ງ “ຊໍ່ ວຍເຍົາວະຊົນໃນການກະກຽມສາລັບປະເພດຂອງຄາຍິນຍອມທໍ່
ພວກເຂົາຕູ້ ອງໄດູ້ ໃຫູ້ ” ຢໍ່ ລໍ່ ມນູ້ ສາລັບຄາແນະນາໃນການກະກຽມສາລັບການນັດໝາຍ.
ຊອກຫາສະຖານທ່ ການສັກວັກຊນທ່ ຍອມຮັບການເຂ້ົ າໄປເລຍ ຫື ຼ ໂທຫາເພ່ື ອເຮັດການນັດໝາຍ. ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການຫາຍຄົນ
ຂຄາຍິນຍອມຈາກພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງເພໍ່ຼື ອເຮັດການນັດໝາຍທາງອອນລາຍ.
ໃຫ້ ບລິການຮັບສ່ົ ງໄປ ແລະ ກັບຈາກການນັດໝາຍການສັກວັກຊນ. ຖູ້ າຫາກເຈູ້ົ າບໍ່ ສາມາດໃຫູ້ ບລິການດູ້ ານການເດນທາງໄດູ້
, ກວດສອບກັບອານາດການຄວບຄມດູ້ ານສາທາລະນະສກທູ້ ອງຖໍ່ິ ນຂອງທໍ່ ານ ຫຼື ວັກຊນພະຍາດໂຄວິດ- 1 9 ຂອງ Department of
Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສກ): ແຫໍ່ ງຂູ້ ມນການເດນທາງ – ພາສາອັງກິດເທົໍ່ານູ້ັ ນ. (ລູ້ິ ງ:

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/16 0 0 /coronavirus/8 2 0 -151COVID1 9 VaccineTransportationResources.pdf)
□

□

ຕິດຕ່ ກັບໂຮງຮຽນຜ່ ານຄາຍິນຍອມ. ຖູ້ າຫາກເຍົາວະຊົນທໍ່ ທໍ່ ານກາລັງເຮັດວຽກນາມຄນສົມບັດຕາມເກນການົດຕໍ່ ກັບ
McKinney-Vento (ເບໍ່ິ ງທາງໜູ້ າສາລັບຂູ້ ມນເພໍ່ ມເຕມ), ເຈູ້ົ າສາມາດເຮັດວຽກກັບແພດໂຮງຮຽນ, ທໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ທໍ່ ປຶກສາ
ນັກຮຽນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ ເພຼືໍ່ອໃຫູ້ ການຍິນຍອມ. ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການບາງຄົນການົດວໍ່ າຕູ້ ອງມຜູ້ ໃຫຍໍ່ ເຂົູ້າຮໍ່ ວມການສັກວັກຊນ. ຢຼືນຢັນ ຫຼື
ປະສານງານກັບພະນັກງານໂຮງຮຽນກໍ່ ອນເວລາທໍ່ ຈະຕັດສິນໃຈວໍ່ າໃຜຈະໄປກັບນັກຮຽນຕໍ່ ກັບການນັດພົບຂອງພວກເຂົາ.
ຈັດການເລ່ື ອງວັກຊນດ້ ວຍມືຖືຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ສ່ົ ງເຍົາວະຊົນໄປທ່ ຄລນິກໂດຍກົງ.
□

ສາລັບຂູ້ ມນເພໍ່ ມເຕມກໍ່ ຽວກັບການຈັດງານຂອງຕົນເອງຂອງທໍ່ ານ, ເບໍ່ິ ງ COVID-19 Vaccine Resource Guide (ຄາ
ແນະນາຂູ້ ມນກໍ່ ຽວກັບວັກຊນປູ້ ອງກັນໂຄວິດ- 1 9 ) ເພຼືໍ່ອສະໜັບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສັກວັກຊນທໍ່ ນາໂດຍຊມ
ຊົນພາສາສະເປນ (PDF) (ລິູ້ງພາສາອັງກິດ:

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/16 0 0 /coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf) (ລິູ້ງພາສາສະເປນ: https://VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts-Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1 6 0 0 /coronavirus/)
□

□

ຂການຈັດງານ Care-A-Van – ພາສາອັງກິດເທໍ່ົ ານູ້ັ ນ. WA State Department of Health Care-A-Van
(doh.wa.gov/CareAVan) ສາມາດນາວັກຊນມາໃຫູ້ ແກໍ່ ທໍ່ານໄດູ້ . ເງິນທຶນແມໍ່ ນມໃຫູ້ ສາລັບອົງກອນແກໍ່ ຊມຊົນທໍ່ ມສິດ.
Care-A-Van ຕອບຮັບຄາຍິນຍອມທກຮບແບບຕາມທໍ່ ໄດູ້ ລະບໄວູ້ ດູ້ ານໜູ້ າເອກະສານ,ລວມທັງຄາຍິນຍອມຈາກເດັກທໍ່ ມ
ວດທິພາວະ.

ຊ່ ວຍເຍົາວະຊົນໃນການກະກຽມຕ່ ກັບຄາຍິນຍອມທຸ ກປະເພດທ່ ພວກເຂົາຕ້ ອງໄດ້ ມອບໃຫ້ :
□

□
□
□

ຖູ້ າຫາກຜູ້ ໃຫຍໍ່ ຕູ້ ອງໄປຕາມການນັດໝາຍກັບເຍົາວະຊົນ, ປະສານງານກັບພວກເຂົາ.
ຖູ້ າຫາກຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການຍອມຮັບຄາຍິນຍອມທໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຊໍ່ ວຍເຍົາວະຊົນໃນການພິມແບບຟອມ ແລະ ເຊັນ
ແບບຟອມນູ້ັ ນ.
ຖູ້ າຫາກພວກເຂົາແມໍ່ ນເດັກທໍ່ ມອິດສະຫະ ຫຼື ເດັກທໍ່ ແຕໍ່ ງງານກັບເດັກທໍ່ ເປັນອິດສະຫະ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍໍ່ , ຊໍ່ ວຍພວກເຂົາ
ຮວບຮວມເອກະສານທໍ່ ເໝາະສົມ.
ຖູ້ າຫາກພວກເຂົາໄດູ້ ຮັບຄາຍິນຍອມໂດຍນາໃຊູ້ McKinney-Vento, ເອົາສາເນົາກົດໝາຍຄາຍິນຍອມທໍ່ ໄດູ້ ຮັບແຈູ້ ງມາ
ພູ້ ອມ: RCW 7 .7 0 .0 6 5 - ພາສາອັງກິດເທໍ່ົ ານູ້ັ ນ ແລະ ເນູ້ັ ນໜັກສໍ່ ວນທໍ່ ສະເພາະເຈາະຈົງກັບໂຮງຮຽນ. (ລູ້ິ ງໄປເບໍ່ິ ງກົດໝ
າຍ: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.7 0 .0 6 5 )

□

ຖູ້ າຫາກພວກເຂົາຕູ້ ອງການຄາຍິນຍອມຜໍ່ ານ Mature Minor Doctrine, ຊໍ່ ວຍພວກເຂົາກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຂູ້ ມນ
ທໍ່ ສະແດງວໍ່ າພວກເຂົາເປັນອິດສະຫະຈາກພໍ່ ແມໍ່ . ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທກຄົນບໍ່ ໄດູ້ ການົດສໍ່ິ ງນູ້ , ແຕໍ່ ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ. ຜູ້
ໃຫູ້ ບລິການບາງຄົນບໍ່ ໄດູ້ ເຮັດການການົດເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະນອກສະຖານທໍ່ , ແຕໍ່ ຍອມຮັບການການົດເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະ
ຈາກຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການກໍ່ ອນໜູ້ າ.
DOH 8 2 5 - 0 1 7 December 2 0 2 1 Lao
ເພຼືໍ່ອຂເອົາເອກະສານນູ້ ໃນຮບແບບອຼືໍ່ນ, ໃຫູ້ ໂທ 1 - 8 0 0 - 5 2 5 - 0 1 2 7 . ລກຄູ້ າທໍ່ ຫໜວກ ຫຼື ບໍ່ ຄໍ່ ອຍໄດູ້ ຍິນ, ກະລນາໂທ 7 1 1
(Washington Relay) ຫຼື ອເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov

