
والدین•

سرپرست یا قانوني ساتونکی•

ل یو رضاعي والدین یا بل کس چې د محکمې لخوا واک ورکړ•

شوی ترڅو د کور څخه بهر ځای پرځای کولو کې د ماشوم 

یا 13.32Aڅپرکی )لپاره طبي پاملرنې ته رضایت ورکړي 
13.34RCW)

و یو څوک چې د دوي لپاره د روغتیا پاملرنې پریکړې کول•

لپاره السلیک شوي واک ورکړل شوی

یو خپلوان چې د دوي د روغتیا پاملرنې مسؤل دی•

ان د هغه ېو ځو)د ښونځي ېو نرس، مشاور، یا بې کوره اړیکه •
 McKinney-Vento Homelessلپاره چې د فدرالي 

Education Actالندې بې کوره تعریف شوي*)

کلن دي یا ډیر 16دوي . دوي په قانوني توګه آزاد شوی دي•

عمر لري او دوي دوسیه شوې او د خپلو والدینو څخه ازادي 

.  ورکړل شوی

.دوی د یو آزاد شوي کوچني یا بالغ سره واده کړې دی•

د یو چمتو کوونکی ټاکي چې دوی یو بالغ کوچنی دی •
Mature Minor Doctrine(بالغ کوچني نظریه )الندې**.

واکسین Covid-19د ځوانانولپاره د 
انانو ته د ټولنې میشته سازمانونو لپاره رضایت باندې پوهېدل چې ځو

خدمت کوي

هغه لویان چې د ځوانانو لپاره

:رضایت کولی شي

ځوانان کولی شي د ځان لپاره 

:رضایت وکړي که چیري

ایالت پداسې حال کې چې ډیری د رضایت ډولونه د واشنګټن. کلنو ځوانانو لپاره شتون لري17څخه تر 5واکسین اوس د COVID-19د 

. ت ته اړتیا لريسرپرست رضای/ قانون پر اساس قانوني دی، د واکسین ډیری چمتو کوونکي ځوانانو ته د واکسین ورکولو لپاره د والدینو

توګه په ځانګړې)دا د دولت د قانون له مخې اجازه ورکړل شوي رضایت ډولونه مستند کوي، او ستاسو اداره څنګه کولی شي د ځوانانو 
.په وړاندې واکسین کولو کې مرسته وکړي. COVID-19سره د ( بې کوره ځوانانو

 Mature Minorدالزیاتومعلومات لپاره **

Doctrine :

ب"ځینې چمتو کونکي کوچنیانو ته اجازه ورکوي چې د 

Mature Minor Doctrine  " الندې یو باوري رضایت

ا ورکړي که چیرې دوي د طبي کړنالرې په پایلو د پوهیدو ی

.  درک کولو وړتیا ولري

د دې په ټاکلو کې چې آیا ناروغ یو بالغ کوچنی دی، چمتو

به، کونکي به د کوچني عمر، هوښیارتیا، بلوغت، روزنه، تجر

مومي چلند اقتصادي خپلواکي یا د هغې نشتوالی، د بالغ په توګه ع

.او د والدینو له کنټرول څخه آزادي ارزوي

په د ال زیاتو معلوماتو له پا ره د رضایت کارولو*
: McKinney-Ventoاړه 

د دولت د قانون له مخې، د ښوونځي نرسان، د ښوونځي 

مشاورین، او د بې کوره زده کونکو اړیکو ته اجازه ورکړل 

لکه څنګه چې د )شوې چې د بې کوره ځوان یا ځوان بالغ 

فدرالي (الندې تعریف شوي د واکسین لپاره رضایت چمتو کړي

McKinney-Vento homeless education act–

کي څوک چې د مور او پالر یا سرپرست فزی( یوازې انګلیسي

.  توقیف الندې نه وي

 National Center for Homeless: د سرچینې لینک
Education ، د هغو بې کوره زده کونکو د زده کړې مالتړ چې د

-https://nche.ed.gov/wp,بې کوره کیدو تجربه کوي
content/uploads/2018/10/youth.pdf-یوازې انګلیسي

.  بیا د ژبې مرستې لپاره# ، فشار ورکړئ VAX-HELP-833-1یا  COVIDVaccineWA.orgلیدنه وکړئ له : د ال زیا تو معلوماتو لپاره

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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کاڼه او هغه پیرودونکي چې د اورېدو ستونزه . ته زنګ ووهئ0127-525-800-1د دې سند غوښتنه کولو لپاره په بل شکل کې، 

الرې برښنالیک civil.rights@doh.wa.govسره اړیکه ونیسي او یا د ( Washington Relay)711لري، کوالی شي چې له 

ور واستوي

څنګه د ځوانانو سره د واکسین په ترالسه کولو کې مرسته وکړي 

(  په واکسین لټونکي کې)Vaccine Locatorد فلټر کولو اختیارونه وکاروئ □

((https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ps ) یا چمتو کونکي ته زنګ ووهئ ترڅو وګورئ چې کوم ډول رضایت چمتو

کې د ځوانانو دوستانه فلټر کولو اختیارونه به تاسو او ځوانانو سره د داسې ځای په موندلو کېVaccine Locatorپه . کوونکی مني

ندې د مالقات لپاره د چمتووالي په اړه د الرښوونو لپاره ال. مرسته وکړي چې هغه رضایت ترالسه کړي چې ځوانان یې چمتو کولی شي

". ځوانانو سره د موافقې ډول چمتو کولو کې مرسته وکړئ چې دوی ورته اړتیا لري"وګورئ 

ساتونکی ډیری چمتو کونکي آنالین مالقات کولو لپاره د والدین یا. د واکسین ځایونه وپلټئ چې واک انز مني یا د مالقات لپاره زنګ وهي□

.موافقې غوښتنه کوي

یمه ایز روغتیا که چیرته تاسو نشئ کولی جې ټرانسپورټ چمتو کړئ، د خپل س. د واکسینو د کولو لپاره مالقات او ترانسپورټ وړاندی کوي□

یوازې –د ترانسپورت سرچینې: واکسن کولCOVID-19د ' s( د روغتیا اداره,DOH)Department of Healthصالحیت او یا 

-https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151: لینک. انګلیسي

COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

معیارونو سره McKinney-Ventoکه هغه ځوانان چې تاسو ورسره کار کوئ د .د موافقې په شاوخوا کې د ښوونځیو سره اړیکه ونیسئ□

، یا د ، تاسو کولی شئ د موافقې چمتو کولو لپاره د ښوونځي نرس، د ښوونځي مشاور(د نورو معلوماتو لپاره مخ ته وګورئ)سمون خوري 

د وخت څخه . ځینې وړاندیز کونکي اړتیا لري چې یو بالغ د واکسین کولو لپاره شتون ولري. بې کوره زده کونکي اړیکه سره کار وکړئ

دنې لپاره دمخه د ښوونځي کارمندانو سره تایید یا همغږي وکړئ ترڅو پریکړه وکړي چې څوک به وکولی شي د زده کونکي سره د دوی د لی

.  ملګری شي

.د خپل ګرځنده واکسین د غونډې کوربه توب وکړئ یا یو موجوده کلینیک ته ځوانان مخامخ کړئ□

COVID-19 Vaccine Resource Guideستاسو د غونډې کوربه توب په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ □

(  PDF)هسپانوي د ټولنې لخوا رهبري شوي د واکسین کولو هڅو مالتړ ( COVID-19د کوویډ واکسین سرچینې الرښود )

:  انګلیسي لینک)

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-

ledVaccinationEfforts.pdf ( )اسپانوی لینک :https://VACCSSupportCommunity-Guía de recursos 

sobre la vacuna contra la COVID-19 para apoyar las iniciativas de vacunación dirigidas por la 

comunidad (wa.gov))

WA State Department of Health Care-A-Vanد و. یوازې انګلیسي–پیښې غوښتنهCare-A-Vanد □

(doh.wa.gov/CareAVan )کولی شي تاسو ته واکسین راوړي تمویل د وړ کوربه ټولنې سازمانونو لپاره شتون لري  .

Care-A-Vanد موافقې ټول ډولونه مني چې د اسنادو په مخ کې ښودل شوي، په شمول د لویانو موفقې.

:د ځوانانو سره د موافقې ډول چمتو کولو کې مرسته وکړئ چې دوی ورته اړتیا لري□

.که چیرې یو بالغ اړتیا ولري چې د ځوانانو په مالقات کې حاضر وي، د دوی سره همغږي وکړئ□

.که چیرې چمتو کوونکی لیکلي موافقه ومني، د ځوانانو سره مرسته وکړئ چې فورمه چاپ او السلیک کړي□

ولو که دوی یو آزاد شوی کوچنی یا کوچنی وي چې د خالص شوي کوچني یا بالغ سره واده شوی وي، د مناسبو اسنادو په راټول□

.  کې ورسره مرسته وکړئ

 RCW: د خبرتیا موافې قانون یوه کاپي راوړيپه کارولو سره موفقه ترالسه کړي، د McKinney-Ventoکه چیرې دوی د □

Revised Code of Washington,(او د ښوونځیو لپاره ځانګړې یوازې انګلیسی-7.70.065)د واشنګټن اصالح شوی کوډ

(https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065: د قانون سره اړیکه. )برخه روښانه کړئ

ورسره که دوي د بالغ کوچني عقیدې له الرې رضایت ترالسه کولو په لټه کې وي، نو د اسنادو او معلوماتو په چمتو کولو کې□

ه دا د ټولو چمتو کونکو لخوا اړین ندي مګر ممکن مرست. مرسته وکړئ چې دا ښیي چې دوی د خپلو والدینو څخه خپلواک دي

.پریکړې منيځینې   چمتو کونکي په سایټ کې بالغ کوچني پریکړه نه کوي مګر د پخوانیو چمتو کونکو څخه بالغ کوچني. وکړي

(د تلیفون له الرې یا مخامخ)لفظي موافقه •

(یوه فورمه)لیکلي موافقه •

.ځینې   یې دواړه لیکلي او لفظي موافقې ته اړتیا لري•

د بالغ څخه په شخصی ډول رضایت د دوي لپاره رضایت•

.چمتو کوي

.وړاندې کوونکي په څو مختلفو الرو رضایت مني

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dps&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617371137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6RaLi2Qd6rWY9qPnk2odWOioO9L%2B%2Fe7fhESR1xSqeDE%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/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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite%3D7.70.065&data=04|01|tara.bostock@doh.wa.gov|1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637626702814173995|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0

