
• తల్లదిండ్రులు

• సంరక్షకుులేదాచట్టపరమైన కస్టటడియన్

• ఇంటి వెలుపల ప్ల ి్ మంట్లో బిడ్డకు వైదయ

సంరక్షణకు సమ్మ తంచడానికి కోర్టట అధికారం

ఇచ్చి న పంపుుతల్లదిండ్రులులేదాఇతర వ్య కి ి

(ఛాపటర్ 13.32A లేదా 13.34 RCW)

• వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిర ణయాలుతీసుకోవ్డానికి

సంతకం దాా రా అధికారం పందిన వ్య కి ి

• వారి ఆరోగ్య సంరక్షణకుబాధ్య త వ్హంచే బంధువు

• స్కూ లు నర్టు , కౌనిు లర్, లేదాహోమ్లె్

లయజన్ (ఫెడ్రల్McKinney-Vento Homeless 

Education Actకింద నిరాడ్రరయులుగా నిరా చ్చంచ్చన

యువ్త కొరకు)*

• వారుచట్టబద్ధంగా విముక్త ిపందారు. వార్ట 16 

సంవ్తు రాలు లేదాఅంతకంటే ఎకుూ వ్ వ్యసుు

కల్లగి ఉన్నా ర్ట, వారి తల్లదిండ్రులనండి విముకి ి

కొరకు వార్టదాఖలుచేశార్టమ్రియుమ్ంజూర్ట

చేయబడింది.  

• వారుచట్టబద్ధంగా విముక్త ిపందిన లేదా

వయోజనుడిని వివాహంచేసుకున్నా రు.

• వారుMature Minor Doctrine (మచ్యయ ర్ మైనర్

డాక టరేన్) క్తంద్మెచ్యూ ర్మైనర్అని ప్రపవైడర్

నిర్ధధ రంచారు.**

యువ్తకొరకు కొవిడ్-19 వాయ కిు న్లు
యువ్తకుసేవ్లందించే కమ్యయ నిటీఆధారిత సంప్లసలల

కొరకు సమ్మ తని అర ధం చేసుకోవ్డ్ం

యువతకొరకుసమ్మ తిని
ఇవవ గల వయోజనులు:

యువతదిగువసంద్ర్ధా లో్ల

తమ్కుతాముసమ్మ తిని
ఇవవ వచ్చు :

కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు ఇప్పుడు 5 న ుంచి 17 సుంవత్ిరయల వయస ి ఉనన యువత్కు లభ్ామవపత ుంది. వాషంగ్ టన్ ప్లసేటట్ చట్టం
కిందఅనేక రకాలైనసమ్మ తచట్టబదధమైనపప టికీ, యువ్తకువాయ కిు న్లుఇవ్ా డానికిచాలామ్ందివాయ కిు న్

డ్రపవైడ్ర్లకుతల్లదిండ్రులు/సంరక్షకుడిసమ్మ తఅవ్సరం. ఇదిరాష్ట్టచట్టం కిందఅనమ్తంచేసమ్మ త

రకాలనమ్రియుకొవిడ్-19కువిర్టదధంగావాయ కిు న్పందడానికియువ్త (ముఖయ ంగావ్సతలేనియువ్త)కుమీ

సంసల ఏవిధ్ంగా సహాయపుతందనిఇదిడాకుయ మంట్చేసిుంది.

**Mature Minor Doctrine పైమ్రంత
సమాచారంకొరకు:

కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్రి్టమైనర్లువైదయ డ్రపడ్రకియ

పరయ వ్సాన్నలనఅరలంచేసుకోవ్డానికిలేదా
డ్రపరంసంచడానికిసామ్రలయ ం ఉనా ట్యిితే

“Mature Minor Doctrine” కిందచెలిుబాటుఅయ్యయ
సమ్మ తఇవ్ా డానికిఅనమ్తసిుంది. 

రోగి పరిణతచెందినమైనర్కాదాఅని

నిరాధ రించడానికి, డ్రపవైడ్ర్లుమైనర్వ్యసుు , 

తెల్లవిేట్లు, పరిపకా త, శిక్షణ, అనభవ్ం, ఆరి లక

సాా తండ్రతయ ంలేదాదానిలోపం, వ్యోజనడిగా

సాధారణ డ్రపవ్రనిమ్రియుతల్లదిండ్రుల

నియండ్రతణనంచ్చసేా చఛ నమ్దింపుచేసిార్ట.

*McKinney-Ventoఉపయోగంచి

సమ్మ తిపైమ్రంతసమాచారం:

నిరాడ్రరయుడైనయువ్తలేదాతల్లదిండ్రులు

లేదాసంరక్షకుడిభౌతక కసటడీలోలేనియువ్
వ్యోజను (ఫెడ్రల్McKinney-Vento homeless 
education act కిందనిరా చ్చంచ్చనటిుగా–ఇంప్లగి ి్
మాడ్రతమే) కొరకువాయ కిు నే్న్లకొరకుసమ్మ తని

అందించడానికి, ప్లసేటట్చట్టం కింద, స్కూ లు

నర్టు లు, స్కూ లుకౌనిు లర్లు, మ్రియు

హోమ్లె్ ప్లస్కట ెంంట్లయజన్లకుఅధికారం

ఇవ్ా బుతంది. 

రసోర్్ లంక్: National Center for Homeless 
Education, నిరాడ్రరయతనఅనభవిసిునా తోులేని
విదాయ ర్టలల విదయ కుమ్దదత ఇసిుంది,
https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf - ఇంగి ి్

మాడ్రతమే

మ్రింత సమాచారం కొరకు: COVIDVaccineWA.orgని సందరిశ ంచండిలేదా 1-833-VAX-HELPకుకాల్చేస, భాషాసాయంకొరకు # ని డ్రప్చేయండి.  

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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ఈడాకుయ మంట్నివేరేఫార్మమ ట్లోఅభయ రి ధంచడానికి,  1-800-525-0127 కుకాల్చేయండి. బధిర్టలులేదావినట్ం క్టంగా

ఉండే వినియోగ్దార్టలు, దయచేస 711 (Washington Relay) కుకాల్చేయండిలేదా civil.rights@doh.wa.gov కుఇమయితల్

చేయండి

యువతవాూ క్త్ న్ పంద్డానిక్తఏవిధంగాసాయపడాల

□ Vaccine Locator (వాూ క్త్ న్లొకేట్ర్) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=te) మీద్ఫిలటరంగ్ఆపషన్లను

ఉపయోగంచండిలేదా ప్రపవైడర్ఎలంటిరకంసమ్మ తినిఆమోదిసిారనేదిచ్యడటానిక్త ప్రపవైడర్కుకాల్

చేయండి. Vaccine Locatorపైయూత్ డ్రఫెండీి ఫిలటరింగ్ ఆపషన్లు, యువ్తఅందించేసమ్మ త రకానిా తీసుకునే డ్రపదేశానిా

కనగొనడానికిమీకుమ్రియుయువ్తకుసాయపడ్తార్ట.అపాయితంట్మంట్కుసదధం కావ్డానికిదిగువ్ఇవా్ బడ్డ ‘‘వార్ట

అందించాల్లు న అవ్సరంఉనా సమ్మ త రకాలకొరకువార్టసదధం కావ్డానికిసాయపడ్ట్ం’’ చ్చట్కూ లనచ్యడ్ండి

□ వాక్ఇన్లులేదాఅపాయంట్మెంట్తీసుకోవడానిక్తకాల్చేసేవాూ క్త్ న్లొకేషన్లకొరకుచ్యడండి. ఆన్లైన్లో

అపాయితంట్మంట్తీసుకోవ్డానికిచాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లుతల్లదిండ్రులులేదాసంరక్షకుుసమ్మ త కావాలనికోరతార్ట.

□ వాూ క్త్ న్అపాయంట్మెంట్లకువెళ్లరో్ధవడానిక్తరవాణాఆఫర్చేయడం. ఒకవేళమీర్టరవాణాఅందించనట్యిితే, 

మీప్లసాల నికఆరోగ్య పరిధినిలేదా Department of Health (DOH, డిపార్ టమంట్ఆఫ్హెల్)ి యొకూ కొవిడ్-19వాయ కిు న్: రవాణా

వ్నర్టలునిచెక్చేయండి –ఇంగి ి్ మాడ్రతమే. (ల్లంక్: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-

151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□ సమ్మ తికొరకుస్కూ ల్్ తోఅనుసంధానంకావడం. మీర్టMcKinney-Vento డ్రపమాణాలకుసరిపోయ్యయువ్తతో

వ్య వ్హరిసిునా ట్యిితే (మ్రింతసమాచారంకొరకుముందువైపుచ్యడ్ండి), సమ్మ తఅందించడ్ంకొరకుస్కూ లునర్టు , 

స్కూ లుకౌనిు లర్లేదానిరాడ్రరయులైనవిదాయ రి లఅనసంధానంతోమీర్టపనిచేయవ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లకు

వాయ కిు నే్న్ కొరకుపదదవార్టఉండాల్లు నఅవ్సరంఉంటుంది. వారిఅపాయితంట్మంట్సమ్యంలోవిదాయ రి ధతోపాటుగా

ఎవ్ర్టఉండ్గ్లర్టఅనినిర ణయితంచడానికిమ్ందుగాస్కూ లుసబబ ందితోధ్ృవీకరించ్చకోండిలేదాసమ్నా యంనెరపండి. 

□ మీసవ ంతమొబైల్వాూ క్త్ న్ఈవెంట్నిహోస్టటచేయండిలేదాయువతను ప్రపసిుతంఉనా క్లక్తనోిక్క్తడైరెక్ టచేయడం.

□ మీసా ంతఈవెంట్నిహో్టచేయడ్ంపైమ్రింతసమాచారంకొరకు, కమ్యయ నిటీనేతృతా ంలోనివాయ కిు నే్న్
చరయ లకుమ్దదతఇవ్ా డానికి COVID-19 Vaccine Resource Guide (కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్ రిసో ర్సి గ ైడ్) చూడుండి సయునిష్ (PDF) 

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

ledVaccinationEfforts.pdf) (సయునిష్ లుంక్: https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-

Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)
□ ఒక Care-A-Van ఈవెంట్అభయ రి ధంచడ్ం –ఇంగి ి్ మాడ్రతమే. WA State Department of Health Care-A-Van 

(doh.wa.gov/CareAVan) మీకువాయ కిు న్లనతీసుకొనిరాగ్లదు. అర హత కల్లగినఫండింగ్ఆర గనైజే్న్లకొరకు

ఫండింగ్లభయ మ్వుతంది. Care-A-Van పరిణితచెందినమైనర్లతోసహా, డాకుయ మంట్ముందువైపునేర్కూ నా

సమ్మ తయొకూ అనిా రూపాలనఆమోదిసిుంది.

□ యువతవారుఇవాల్ నఅవసరంఉనా సమ్మ తిరకంకొరకుసిద్ధంకావడానిక్తసాయపడట్ం:

□ యువ్తఅపాయితంట్మంట్సమ్యంలోఎవ్రైన్నపదదవార్టఉండాల్లు నఅవ్సరంఉంటే, వారితోసమ్నా యం

నెరపండి.

□ డ్రపవైడ్ర్రాతపూరా క సమ్మ తని ఆమోదిసే,ి ఫారానిా డ్రరంట్చేస, సంతకానిా పందేందుకుయువ్తకు

సాయపడ్ండి.

□ వార్టవిముకి ిపందినమైనర్లేదావిముకి ిపందినమైనర్లేదావ్యోజనడినిమైనర్నివివాహంచేసుకుంటే, 

తగినడాకుయ మంట్లనసేకరించడ్ంలోవారికిసాయపడ్ండి. 

□ మక్కిన్నా -వెంటోఉపయోగించ్చసమ్మ తనిపందుతననట్యిితే, సమాచారాంతర సమ్మ త చట్టంయొకూ కాపీని
తీసుకొనిరండి: Revised Code of Washington (RCW, వ్యష ుంగ్టన్ యొకక సవరిుంచిన కోడ్) 7.70.065 - ఇుంగిిష్ మాత్రమే
మ్రియుస్కూ ల్ు కుమాడ్రతమేనిరి ధ్ టమైనభాగానిా హైలైట్చేయండి. (లాకుల్లంక్: 

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

□ వార్టమచ్యయ ర్మైనర్డాక టరైన్దాా రాసమ్మ తని కోర్టకుంటే, వారితల్లదిండ్రులనంచ్చవార్ట సా తండ్రతలుఅని

చ్యరంచేసరైనడాకుయ మంటే్న్మ్రియుసమాచారంకొరకువారికిసాయపడ్ండి. ఇది డ్రపవైడ్ర్లుఅందరికి

అవ్సరంలేదు, అయితేసాయపడ్వ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లుఆన్సైట్లోమచ్యయ ర్మైనర్నిరాధ రణ

చేయర్ట, అయితేఇంతకుముందు డ్రపవైడ్ర్లనంచ్చమచ్యయ ర్మైనర్నిరాధ రణలనఆమోదిసిార్ట.

• మౌఖికసమ్మ త (ఫోన్దాా రాలేదావ్య కిగి్తంగా)

• రాతపూరా కసమ్మ త (ఒకఫారం)

• కొంతమ్ందికిరాతపూరా కంగామ్రియుమౌఖిక

సమ్మ తర్మండూకావాల్ల.

• వారికిసమ్మ తనిఅందించేవ్యోజనడినంచ్చ

వ్య కిగి్తంగాసమ్మ త.

ప్రపవైడర్లువిభినా రీతులో్లసమ్మ తినిఆమోదిసిారు.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dte&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617527357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RujIPQsZqS5RfmWCclB9ivD6JtLUukTrVmYugfn8mPc%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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

