இரளயயார்களுக்கான யகாவிட்-19 தடுப் பூசிகள்
இதளறயோர்களுக்கோக றசதவ பசய் யும் சமூகம் -சோர்ந்ை
நிறுவனங் களுக்கோன ஒெ்புைல் உடன்ெடிக்தக

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் இப்க ோது 5 முதல் 17 வயதுள்ள இளளகயோர் ளுக்குக்

ிளைக் ின்றன. வோஷிங் டன் மோகோண

சட்டை்தின் கீழ் ெல வதகயோன ஒெ்புைல் கள் சட்டெ்பூர்வமோக இருந்ைோலும் , இதளறயோர்களுக்கு ைுெ்பூசிகதள வழங் க
பெற் றறோர்/ெோதுகோவலரின் ஒெ்புைல் பெரும் ெோலோன ைுெ்பூசி வழங் குநர்களுக்குை் றைதவெ்ெுகிறது. மகோணச் சட்டை்தின் கீழ்
அனுமதிக்கெ்ெும் அதனை்து வதகயோன ஒெ்புைல் கதளயும் , உங் கள் நிறுவனம் இதளறயோர்களுக்கு (குறிெ்ெோக வீட்ு வசதி
இல் லோை இதளறயோர்கள் ) றகோவிட்-19 ைுெ்பூசி றெோுவைற் கு எவ் வோறு உைவ முடியும் என் ெதையும் இது ஆவணெ்ெுை்துகிறது.

இரளயயார்களுக் காக

பின்வரும் சூழ் நிரலயில்

ஒப் புதல் வழங் கக் கூடிய

இரளயயார்கள் தங் களுக் கான

சபரியவர்கள் :

ஒப் புதரல அளிக் கலாம் :

•

பெற் றறோர்

•

ெோதுகோவலர் அல் லது சட்டபூர்வமோன
ெோதுகோவலர்

•

•

வீட்டிலிருந் து விலகி வசிக்கும் குழந் தைக்கோன மருை்துவ

அைற் கு றமற் ெட்ட வயதுதடயவர் மற் றும்

ெரோமரிெ் தெ அளிக்கும் ஒரு வளர்ெ்பு பெற் றறோர் அல் லது

பெற் றறோரிடமிருந் து சட்டெ் பூர்வமோக பிரிந் து சுயோதீனமோக

ஒெ் புைல் அளிக்க நீ திமன்றை்ைோல் அங் கீகரிக்கெ் ெட்ட பிற

வோழ் ெவர்.

நெர் (அை்தியோயம் 13.32A அல் லது 13.34 Revised Code of

•

Washington (RCW, வோஷிங் டன் மறுசீரதமக்கெ்ெட்ட குறியீடு))
•

•

சட்டப் பூர்வமாக சுயாதீனமாக வாழ் பவர்கள் . 16 அல் லது

அவர்களுக்கோன உடல் நலம் சோர்ந்ை முடிவுகதள எுக்க

சுயாதீனமான சிறார் அல் லது வயது வந் தவரர
திருமணம் சசய் து சகாண்டவர்கள் .

•

வழங் குநர் அவர்கரள ஒரு முதிர்சசி
் யுற் ற சிறார் என்று

தகபயோெ் ெ அங் கீகோரம் பெற் ற ஒரு நெர்

Mature Minor Doctrine (முதிர்ச்சியுற் ற சிறோர் பகோள் தக) இன்

அவர்களின் உடல் நலெ் ெரோமரிெ் பு பெோறுெ் தெ

கீழ் தீர்மோனிக்கிறோர்.**

நிர்வகிக்கும் உறவினர்
•

ெள் ளி பசவிலியர், ஆறலோசகர் அல் லது வீடற் றவரின்
பைோடர்ெோளர் (ஃபெடரல் McKinney-Vento Homeless Education

Act இன் கீழ் வீடற் றவர் என வதரயறுக்கெ்ெட்ட
இதளஞர்களுக்கோனது)*

*McKinney-Vento இன் மூலம் ஒப் புதல் பற் றிய

**Mature Minor Doctrine பற்றிய கூடுதல்

கூடுதல் தகவல் கள் :

தகவல்கள்:

மோகோணச் சட்டை்தின் கீழ் , ெள் ளி பசவிலியர்கள் , ெள் ளி

மருை்துவச் பசயல் முதறயின் விதளவுகதளெ்

ஆறலோசகர்கள் மற் றும் வீடற் ற மோணவர்களின்

புரிந் துபகோண்ட அல் லது மதிெ் ெறிந் து பகோண்ட

பைோடர்ெோளர்கள் பெற் றறோர் அல் லது ெோதுகோவலரின்

சிறோர்களுக்கு,“Mature Minor Doctrine” கீழ் சரியோன ஒெ் புைல்

ெோதுகோெ் பில் இல் லோை வீடற் றவர்களுக் கு இதளறயோர்கள்

அளிக்க சில வழங் குநர்கள் அனுமதிக்கின்றனர்.

அல் லது வயது வந் ைவர்களுக் கோன (ஃபெடரல் McKinney-Vento

homeless education act இன் கீழ் வதரயறுக்கெ்ெட்ுள் ளது –
ஆங் கிலை்தில் மட்ும் ) ைுெ் பூசிகளுக் கு ஒெ் புைல் அளிக்க
அங் கீகரிக்கெ் ெட்ுள் ளது.

றநோயோளி முதிர்ச்சியுற் ற சிறோரோ என்ெதைை்
தீர்மோனிெ் ெதில் , வழங் குநர்கள் சிறோரின் வயது,
புை்திசோலிை்ைனம் , முதிர்ச்சி, ெயிற் சி, அனுெவம் ,
பெோருளோைோர சுைந் திரம் அல் லது அைன் குதறெோு, வயது
வந் றைோருக்கோன பெோதுவோன நடை்தை மற் றும் பெற் றறோரின்

ஆதாரவளத் திற் கான இரணப் பு: National Center for

கட்ுெ் ெோட்டில் இருந் து விுெுைல் ஆகியவற் தற மதிெ் பீு

Homeless Education, வீடற் ற நிதலயில் உள் ள ஆைரவற் ற

பசய் வோர்கள் .

மோணவர்களின் கல் விதய ஆைரிை்ைல் ,

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

யமலும் தகவல் களுக் கு: COVIDVaccineWA.org அல் லது 1-833-VAX-HELP ஐெ் ெோர்தவயிடவும் , பின்னர் பமோழி உைவிக்கு #ஐ அழுை்ைவும் .

சவவ் யவறு வழிமுரறகளில் ஒப் புதரல வழங் குநர்கள் ஏற் றுக்சகாள் கிறார்கள் .
•

வோய் பமோழி ஒெ் புைல் (பைோதலறெசி மூலம் அல் லது

•

இரண்ுறம றைதவெ் ெுகிறது.

றநரடியோக)
•

எழுை்துெ் பூர்வ ஒெ் புைல் (ஒரு ெடிவம் )

சிலருக்கு எழுை்துெ் பூர்வ மற் றும் வோய் பமோழி ஒெ் புைல் என

•

வயது வந் ைவரின் றநரடியோன ஒெ் புைல் அவர்களுக்கோன
ஒெ் புைதல அளிக்கிறது.

இரளயயார்களுக் கு தடுப் பூசி யபாடுவதற் கு எவ் வாறு உதவுவது
□

Vaccine Locator (தடுப் பூசி இருப் பிடக் கண்டருவி) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ta) இல் உள் ள வடிகட்டுதல்
விருப் பங் கரளப் பயன்படுத் தவும் அல் லது எந் த வரகயான ஒப் புதரல வழங் குநர் ஏற் றுக்சகாள் கிறார் என்பதற் கு
வழங் குநரர அரழக் கவும் . Vaccine Locator இல் உள் ள இதளறயோர்களுக் கோன உகந் ை வடிகட்ுைல் விருெ் ெங் கள்
இதளறயோர்கள் எந் ைவிைமோன ஒெ் புைல் கதள வழங் கலோம் என்ெதைக் கண்டறிய உங் களுக்கும் , இதளறயோர்களுக்கும் உைவும் .
ைுெ் பூசி பெற் றுக்பகோள் ளும் முன்ெதிவுகளுக்குை் ையோரோவைற் கோன உைவிக்குறிெ் புகள் கீறழ பகோுக்கெ் ெட்ுள் ள

“இதளறயோர்கள் அவர்கள் அளிக்க றவண்டிய ஒெ் புைலுக்குை் ையோரோக உைவுங் கள் ” என்ெதைெ் ெோர்க்கவும் .
□

யநரடியான அனுமதிகரள ஏற் கும் தடுப் பூசி ரமயங் கரளத் யதடவும் அல் லது தடுப் பூசி சபற் றுக்சகாள் ளும்
முன்பதிவுகளுக் கு சதாரலயபசியில் அரழக் கவும் . ெல வழங் குநர்கள் இதணயவோயிலோன சந் திெ் தெச் பசய் ய பெற் றறோர்
அல் லது ெோதுகோவலரின் ஒெ் புைதலக் றகட்கிறோர்கள் .

□

தடுப் பூசி யபாட்டுக்சகாள் ள சசன்று வருவதற் கான யபாக் குவரத் து வசதி. உங் களுக்கு றெோக்குவரை்து வசதி இல் லோவிட்டோல் ,
உங் கள் உள் ளூர் சுகோைோர அதிகோர வரம் புகள் அல் லது Department of Health (DOH, சுகோைோர துதற) இன் றகோவிட்-19 ைுெ் பூசி
றெோக்குவரை்து ஆைோரவளங் கள் என்ெதைெ் ெோருங் கள் – ஆங் கிலை்தில் மட்ும் . (இதணெ் பு:

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

ஒப் புதல் சபறுவதற் காக பள் ளிகளுடன் சதாடர்ரப ஏற் படுத் தவும் நீ ங் கள் McKinney-Ventoக்கோன அளவுறகோல் களுடன்
பெோருந் தும் ெணிபுரியும் இதளறயோர்களோக இருந் ைோல் (றமலும் ைகவலுக்கு முன்ெக்கை்தைெ் ெோர்க்கவும் ) ஒெ் புைதலெ்
பெறுவைற் கோக ெள் ளி பசவிலியர், ெள் ளி ஆறலோசகர் அல் லது வீடற் ற மோணவர் பைோடர்ெோளர்கள் ஆகிறயோருடன் இதணந் து
ெணியோற் றலோம் . ைுெ் பூசி பெறுவைற் கு ஒரு பெரியவர் உடனிருக்க றவண்ும் என்று சில வழங் குநர்கள் றகோருகின்றனர்.
ைுெ் பூசி றெோும் றெோது மோணவர்கள் யோருடன் பசல் ல றவண்ும் என்ெதை தீர்மோனம் பசய் வைற் கு முன்கூட்டிறய ெள் ளி
ஊழியர்களுடன் கலந் துதரயோடி உறுதிெ் ெுை்தி பகோள் ளவும் அல் லது ஒருங் கிதணை்து பகோள் ளவும் .

□

நீ ங் கயள ஒரு நடமாடும் தடுப் பூசி நிகழ் ரவ நடத் துங் கள் அல் லது ஏற் கனயவ உள் ள சிகிச்ரசயகத் திற் கு இரளஞர்கரள
வழிநடத் துங் கள் .
□

நீ ங் கறள நடை்தும் நிகழ் தவெ் ெற் றிய கூுைல் ைகவல் களுக் கு, 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-Van நிகழ் தவக் றகோருங் கள் – ஆங் கிலை்தில் மட்ும் . WA State Department of Health Care-AVan(doh.wa.gov/CareAVan) மூலம் உங் களுக்கு ைுெ்பூசிகதளக் பகோண்ு வர முடியும் . ைகுதியோன நிகழ் சசி
் நடை்தும்
சமூக நிறுவனங் களுக்கு நிதி வசதி கிதடக்கிறது. Care-A-Van, முதிர்ச்சியுற் ற சிறோர்களின் ஒெ் புைல் உட்ெட,
ஆவணை்தின் முன்புறை்தில் றகோடிட்ுக் கோட்டெ் ெட்ுள் ள அதனை்து வதகயோன ஒெ் புைதலயும் ஏற் றுக்பகோள் கிறது.

□

இரளயயார்கள் அளிக் க யவண்டிய ஒப் புதலின் வரகக் கு தயாராவதற் கு அவர்களுக் கு உதவுங் கள் :

□

இதளறயோர்கள் ைுெ் பூசி றெோும் றெோது ஒரு வயது வந் ைவர் இருக்க றவண்ும் எனும் ெட்சை்தில் , அவர்கதள
ஒருங் கிதணக்கவும் .

□

வழங் குநர் எழுை்துெ் பூர்வ ஒெ் புைதல ஏற் றுக்பகோண்டோல் , ெடிவை்தை அச்சிட்ு தகபயோெ் ெமிட இதளறயோர்களுக்கு
உைவுங் கள் .

□

அவர்கள் சுயோதீனமோக வோழும் சிறோர் அல் லது வயது வந் றைோதர திருமணம் பசய் து பகோண்ட சிறோரோக இருக்கும்
ெட்சை்தில் ைகுந் ை ஆவணங் கதள றசகரிக் க அவர்களுக்கு உைவுங் கள் .

□

அவர்கள் McKinney-Vento இன் மூலம் ஒெ் புைல் பெறுகிறோர்கள் என்றோல் , த வைறிந்த ஒப்புதல் சட்ைத்தின் ந ளைக்
க ோண்டு வோருங் ள்: RCW 7.70.065- ஆங் ிைத்தில் ைட்டும்மற் றும் ெள் ளிகளுக்கு உரிய ெகுதிதய

முன்னிதலெ் ெுை்ைவும் . (சட்டை்திற் கோன இதணெ் பு: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

Mature Minor Doctrine மூலம் அவர்கள் சம் மதிக்க விரும் பினோல் , அவர்கள் பெற் றறோரிடமிருந்து சுயோதீனமோக
இருெ் ெதைக் கோட்ும் ஆவணங் கள் மற் றும் ைகவல் கதளை் ையோரிக் க அவர்களுக்கு உைவுங் கள் . இது அதனை்து
வழங் குநர்களுக் கும் றைதவயில் தல, ஆனோல் உைவக்கூும் . சில வழங் குநர்கள் முதிர்ச்சியுற் றவரோ அல் லது சிறோரோ
எனும் தீர்மோனங் கதள ைளை்தில் முடிபவுெ் ெதில் தல ஆனோல் முந் தைய வழங் குநர்களின் தீர்மோனங் கதள
ஏற் றுக்பகோள் கிறோர்கள் .

DOH 825-017 December 2021 Tamil
இந் ை ஆவணை்தை றவபறோரு வடிவை்தில் றகோர, 1-800-525-0127 ஐ அதழக்கவும் . கோது றகளோறைோர் அல் லது றகள்
திறன் குதறெோு உள் ள வோடிக்தகயோளர்கள் , ையவுபசய் து 711 (Washington Relay) ஐ அதழக்கவும் அல் லது

civil.rights@doh.wa.govக்கு மின்னஞ் சல் அனுெ்ெவும் .

