
• பெற்றறோர்

• ெோதுகோவலர் அல்லது சட்டபூரவ்மோன

ெோதுகோவலர்

• வீட்டிலிருந்துவிலகிவசிக்கும் குழந்தைக்கோன மருை்துவ

ெரோமரிெ்தெ அளிக்கும் ஒருவளரெ்்பு பெற்றறோர் அல்லது

ஒெ்புைல் அளிக்க நீதிமன்றை்ைோல் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட பிற

நெர் (அை்தியோயம் 13.32A அல்லது 13.34 Revised Code of 

Washington (RCW, வோஷிங்டன் மறுசீரதமக்கெ்ெட்ட குறியீடு))

• அவரக்ளுக்கோன உடல்நலம் சோரந்்ை முடிவுகதளஎுக்க

தகபயோெ்ெ அங்கீகோரம் பெற்ற ஒரு நெர்

• அவரக்ளின் உடல்நலெ் ெரோமரிெ்பு பெோறுெ்தெ

நிரவ்கிக்கும் உறவினர்

• ெள்ளி பசவிலியர,் ஆறலோசகர் அல்லதுவீடற்றவரின்

பைோடரெ்ோளர் (ஃபெடரல்McKinney-Vento Homeless Education 

Act இன் கீழ் வீடற்றவர் எனவதரயறுக்கெ்ெட்ட

இதளஞரக்ளுக்கோனது)*

• சட்டப்பூரவ்மாக சுயாதீனமாக வாழ்பவரக்ள். 16அல்லது

அைற்கு றமற்ெட்ட வயதுதடயவர் மற்றும்

பெற்றறோரிடமிருந்து சட்டெ்பூரவ்மோக பிரிந்து சுயோதீனமோக

வோழ்ெவர.்  

• சுயாதீனமானசிறார் அல்லதுவயதுவந்தவரர

திருமணம் சசய்து சகாண்டவரக்ள்.

• வழங்குநர் அவரக்ரள ஒருமுதிரச்ச்ியுற்ற சிறார் என்று

Mature Minor Doctrine (முதிரச்ச்ியுற்ற சிறோர் பகோள்தக) இன்

கீழ் தீரம்ோனிக்கிறோர.்**

இரளயயாரக்ளுக்கான யகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள்

இதளறயோரக்ளுக்கோக றசதவபசய்யும் சமூகம்-சோரந்்ை

நிறுவனங்களுக்கோனஒெ்புைல் உடன்ெடிக்தக

இரளயயாரக்ளுக்காக

ஒப்புதல் வழங்கக்கூடிய

சபரியவரக்ள்:

பின்வரும்சூழ்நிரலயில்

இரளயயாரக்ள் தங்களுக்கான

ஒப்புதரலஅளிக்கலாம்:

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் இப்க ோது 5 முதல் 17 வயதுள்ள இளளகயோர் ளுக்குக்  ிளைக் ின்றன. வோஷிங்டன்மோகோண

சட்டை்தின்கீழ் ெலவதகயோனஒெ்புைல்கள் சட்டெ்பூரவ்மோகஇருந்ைோலும், இதளறயோரக்ளுக்குைுெ்பூசிகதளவழங்க

பெற்றறோர/்ெோதுகோவலரின்ஒெ்புைல் பெரும்ெோலோனைுெ்பூசிவழங்குநரக்ளுக்குை் றைதவெ்ெுகிறது. மகோணச்சட்டை்தின் கீழ்

அனுமதிக்கெ்ெும்அதனை்துவதகயோனஒெ்புைல்கதளயும், உங்கள் நிறுவனம்இதளறயோரக்ளுக்கு (குறிெ்ெோகவீடு்வசதி

இல்லோைஇதளறயோரக்ள்) றகோவிட-்19 ைுெ்பூசிறெோுவைற்குஎவ்வோறுஉைவமுடியும்என்ெதையும்இதுஆவணெ்ெுை்துகிறது.

**Mature Minor Doctrine பற்றிய கூடுதல் 
தகவல்கள்:

மருை்துவச் பசயல்முதறயின்விதளவுகதளெ்

புரிந்துபகோண்ட அல்லதுமதிெ்ெறிந்து பகோண்ட

சிறோரக்ளுக்கு,“Mature Minor Doctrine” கீழ் சரியோனஒெ்புைல்

அளிக்க சிலவழங்குநரக்ள் அனுமதிக்கின்றனர.் 

றநோயோளிமுதிரச்ச்ியுற்ற சிறோரோ என்ெதைை்

தீரம்ோனிெ்ெதில், வழங்குநரக்ள் சிறோரின் வயது, 

புை்திசோலிை்ைனம், முதிரச்ச்ி, ெயிற்சி, அனுெவம், 

பெோருளோைோர சுைந்திரம் அல்லதுஅைன் குதறெோு, வயது

வந்றைோருக்கோன பெோதுவோன நடை்தை மற்றும் பெற்றறோரின்

கட்ுெ்ெோட்டில் இருந்துவிுெுைல் ஆகியவற்தறமதிெ்பீு

பசய்வோரக்ள்.

*McKinney-Ventoஇன்மூலம்ஒப்புதல் பற்றிய

கூடுதல்தகவல்கள்:

மோகோணச் சட்டை்தின் கீழ், ெள்ளி பசவிலியரக்ள், ெள்ளி

ஆறலோசகரக்ள் மற்றும் வீடற்ற மோணவரக்ளின்

பைோடரெ்ோளரக்ள் பெற்றறோர் அல்லதுெோதுகோவலரின்

ெோதுகோெ்பில் இல்லோை வீடற்றவரக்ளுக்கு இதளறயோரக்ள்

அல்லதுவயதுவந்ைவரக்ளுக்கோன (ஃபெடரல்McKinney-Vento 

homeless education actஇன்கீழ் வதரயறுக்கெ்ெட்ுள்ளது –

ஆங்கிலை்தில் மட்ும்) ைுெ்பூசிகளுக்கு ஒெ்புைல் அளிக்க

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ுள்ளது. 

ஆதாரவளத்திற்கானஇரணப்பு: National Center for 

Homeless Education, வீடற்ற நிதலயில்உள்ளஆைரவற்ற

மோணவரக்ளின் கல்விதயஆைரிை்ைல்,

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

ஆங்கிலை்தில் மட்ும்

யமலும் தகவல்களுக்கு: COVIDVaccineWA.org அல்லது 1-833-VAX-HELP ஐெ் ெோரத்வயிடவும், பின்னர் பமோழிஉைவிக்கு #ஐஅழுை்ைவும். 

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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இந்ைஆவணை்தை றவபறோரு வடிவை்தில் றகோர, 1-800-525-0127 ஐஅதழக்கவும். கோது றகளோறைோர் அல்லது றகள்

திறன்குதறெோுஉள்ளவோடிக்தகயோளரக்ள், ையவுபசய்து 711 (Washington Relay) ஐஅதழக்கவும் அல்லது

civil.rights@doh.wa.govக்கு மின்னஞ்சல் அனுெ்ெவும்.

இரளயயாரக்ளுக்குதடுப்பூசியபாடுவதற்குஎவ்வாறுஉதவுவது

□ Vaccine Locator (தடுப்பூசிஇருப்பிடக் கண்டருவி) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ta) இல்உள்ளவடிகட்டுதல்

விருப்பங்கரளப் பயன்படுத்தவும் அல்லதுஎந்தவரகயானஒப்புதரலவழங்குநர் ஏற்றுக்சகாள்கிறார் என்பதற்கு

வழங்குநரரஅரழக்கவும். Vaccine Locatorஇல்உள்ளஇதளறயோரக்ளுக்கோன உகந்ை வடிகட்ுைல் விருெ்ெங்கள்

இதளறயோரக்ள் எந்ைவிைமோன ஒெ்புைல்கதள வழங்கலோம் என்ெதைக் கண்டறியஉங்களுக்கும், இதளறயோரக்ளுக்கும் உைவும்.

ைுெ்பூசி பெற்றுக்பகோள்ளும் முன்ெதிவுகளுக்குை் ையோரோவைற்கோனஉைவிக்குறிெ்புகள் கீறழபகோுக்கெ்ெட்ுள்ள

“இதளறயோரக்ள் அவரக்ள் அளிக்க றவண்டியஒெ்புைலுக்குை் ையோரோக உைவுங்கள்” என்ெதைெ் ெோரக்்கவும். 

□ யநரடியானஅனுமதிகரளஏற்கும் தடுப்பூசிரமயங்கரளத் யதடவும்அல்லதுதடுப்பூசிசபற்றுக்சகாள்ளும்

முன்பதிவுகளுக்குசதாரலயபசியில்அரழக்கவும். ெலவழங்குநரக்ள் இதணயவோயிலோனசந்திெ்தெச் பசய்யபெற்றறோர்

அல்லதுெோதுகோவலரின் ஒெ்புைதலக் றகட்கிறோரக்ள்.

□ தடுப்பூசி யபாட்டுக்சகாள்ள சசன்றுவருவதற்கான யபாக்குவரத்துவசதி. உங்களுக்கு றெோக்குவரை்து வசதிஇல்லோவிட்டோல், 

உங்கள்உள்ளூர் சுகோைோர அதிகோரவரம்புகள் அல்லது Department of Health (DOH, சுகோைோர துதற) இன் றகோவிட்-19 ைுெ்பூசி

றெோக்குவரை்துஆைோரவளங்கள் என்ெதைெ் ெோருங்கள் –ஆங்கிலை்தில் மட்ும். (இதணெ்பு: 

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

□ ஒப்புதல் சபறுவதற்காக பள்ளிகளுடன் சதாடரர்ப ஏற்படுத்தவும் நீங்கள்McKinney-Ventoக்கோனஅளவுறகோல்களுடன்

பெோருந்தும் ெணிபுரியும் இதளறயோரக்ளோக இருந்ைோல் (றமலும் ைகவலுக்கு முன்ெக்கை்தைெ் ெோரக்்கவும்) ஒெ்புைதலெ்

பெறுவைற்கோக ெள்ளி பசவிலியர,் ெள்ளிஆறலோசகர் அல்லதுவீடற்றமோணவர்பைோடரெ்ோளரக்ள் ஆகிறயோருடன் இதணந்து

ெணியோற்றலோம். ைுெ்பூசி பெறுவைற்கு ஒருபெரியவர் உடனிருக்க றவண்ும் என்றுசிலவழங்குநரக்ள் றகோருகின்றனர.் 

ைுெ்பூசி றெோும் றெோதுமோணவரக்ள் யோருடன் பசல்ல றவண்ும் என்ெதை தீரம்ோனம் பசய்வைற்குமுன்கூட்டிறய ெள்ளி

ஊழியரக்ளுடன் கலந்துதரயோடிஉறுதிெ்ெுை்தி பகோள்ளவும்அல்லதுஒருங்கிதணை்துபகோள்ளவும். 

□ நீங்கயளஒருநடமாடும் தடுப்பூசி நிகழ்ரவநடத்துங்கள்அல்லதுஏற்கனயவஉள்ளசிகிசர்சயகத்திற்குஇரளஞர்கரள

வழிநடத்துங்கள்.

□ நீங்கறள நடை்தும் நிகழ்தவெ் ெற்றியகூுைல் ைகவல்களுக்கு, COVID-19 Vaccine Resource Guide (க ோவிட்-19 தடுப்பூசி 
ஆதோரவள வழி ோட்டி) சமூ ம் தளைளையிைோன தடுப்பூசிக ோடும் முயற்சி ளள ஆதரித்தல் ஸ் ோனிஷ் (PDF) 
என் ளதப்  ோர்க் வும். (ஆங் ிை இளைப்பு:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf)(ஸ் ோனிஷ் 
இளைப்பு: Guía de recursos sobre la vacuna contra la COVID-19 para apoyar las iniciativas de vacunación dirigidas por la comunidad 

(wa.gov))

□ ஒரு Care-A-Vanநிகழ்தவக் றகோருங்கள் –ஆங்கிலை்தில் மட்ும். WA State Department of Health Care-A-

Van(doh.wa.gov/CareAVan) மூலம்உங்களுக்கு ைுெ்பூசிகதளக் பகோண்ுவரமுடியும். ைகுதியோனநிகழ்சச்ி நடை்தும்

சமூக நிறுவனங்களுக்கு நிதிவசதிகிதடக்கிறது. Care-A-Van, முதிரச்ச்ியுற்றசிறோரக்ளின் ஒெ்புைல் உட்ெட, 

ஆவணை்தின்முன்புறை்தில் றகோடிட்ுக் கோட்டெ்ெட்ுள்ளஅதனை்துவதகயோனஒெ்புைதலயும் ஏற்றுக்பகோள்கிறது.

□ இரளயயாரக்ள் அளிக்க யவண்டியஒப்புதலின்வரகக்குதயாராவதற்குஅவரக்ளுக்குஉதவுங்கள்:

□ இதளறயோரக்ள் ைுெ்பூசி றெோும்றெோது ஒருவயதுவந்ைவர்இருக்க றவண்ும் எனும்ெட்சை்தில், அவரக்தள

ஒருங்கிதணக்கவும்.

□ வழங்குநர் எழுை்துெ்பூரவ் ஒெ்புைதல ஏற்றுக்பகோண்டோல், ெடிவை்தைஅசச்ிட்ுதகபயோெ்ெமிட இதளறயோரக்ளுக்கு

உைவுங்கள்.

□ அவரக்ள் சுயோதீனமோகவோழும் சிறோர்அல்லதுவயதுவந்றைோதரதிருமணம்பசய்துபகோண்டசிறோரோகஇருக்கும்

ெட்சை்தில் ைகுந்ைஆவணங்கதள றசகரிக்க அவரக்ளுக்கு உைவுங்கள். 

□ அவரக்ள்McKinney-Ventoஇன்மூலம் ஒெ்புைல் பெறுகிறோரக்ள் என்றோல், த வைறிந்த ஒப்புதல் சட்ைத்தின் ந ளைக் 
க ோண்டு வோருங் ள்: RCW 7.70.065- ஆங் ிைத்தில் ைட்டும்மற்றும் ெள்ளிகளுக்குஉரிய ெகுதிதய
முன்னிதலெ்ெுை்ைவும். (சட்டை்திற்கோனஇதணெ்பு: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□ Mature Minor Doctrineமூலம்அவரக்ள் சம்மதிக்கவிரும்பினோல், அவரக்ள் பெற்றறோரிடமிருந்து சுயோதீனமோக

இருெ்ெதைக் கோட்ும்ஆவணங்கள் மற்றும் ைகவல்கதளை் ையோரிக்க அவரக்ளுக்கு உைவுங்கள். இதுஅதனை்து

வழங்குநரக்ளுக்கும் றைதவயில்தல, ஆனோல்உைவக்கூும். சிலவழங்குநரக்ள் முதிரச்ச்ியுற்றவரோ அல்லதுசிறோரோ

எனும் தீரம்ோனங்கதளைளை்தில்முடிபவுெ்ெதில்தலஆனோல்முந்தையவழங்குநரக்ளின் தீரம்ோனங்கதள

ஏற்றுக்பகோள்கிறோரக்ள்.

• வோய்பமோழிஒெ்புைல் (பைோதலறெசிமூலம்அல்லது

றநரடியோக)

• எழுை்துெ்பூரவ் ஒெ்புைல் (ஒருெடிவம்)

• சிலருக்குஎழுை்துெ்பூரவ் மற்றும் வோய்பமோழிஒெ்புைல் என

இரண்ுறம றைதவெ்ெுகிறது.

• வயதுவந்ைவரின் றநரடியோனஒெ்புைல் அவரக்ளுக்கோன

ஒெ்புைதலஅளிக்கிறது.

சவவ்யவறுவழிமுரறகளில் ஒப்புதரலவழங்குநரக்ள் ஏற்றுக்சகாள்கிறாரக்ள்.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dta&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617527357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zv42lXdM7w8EMDwgKw5OXmI7NEpM%2BRxq40IQII%2BZdVY%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://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

