యువ్త కొరకు కొవిడ్-19 వాయ కిు న్లు

యువ్తకు సేవ్లందించే కమ్యయ నిటీ ఆధారిత సంప్లసల
ల
కొరకు సమ్మ తని అర ధం చేసుకోవ్డ్ం
కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు ఇప్పుడు 5 న ుంచి 17 సుంవత్ిరయల వయస ి ఉనన యువత్కు లభ్ామవపత ుంది. వాషంగ్ టన్ ప్లసేట్
ట చట్ం
ట
కింద అనేక రకాలైన సమ్మ త చట్బ
ట దమై
ధ నపప టికీ, యువ్తకు వాయ కిు న్లు ఇవ్ా డానికి చాలామ్ంది వాయ కిు న్
డ్రపవైడ్ర్లకు తల్లద
ి ండ్రులు/సంరక్షకుడి సమ్మ త అవ్సరం. ఇది రాష్ట్ ట చట్ం
ట కింద అనమ్తంచే సమ్మ త
రకాలన మ్రియు కొవిడ్-19కు విర్టదం
ధ గా వాయ కిు న్ పందడానికి యువ్త (ముఖయ ంగా వ్సత లేని యువ్త)కు మీ
సంస ల ఏవిధ్ంగా సహాయపుతందని ఇది డాకుయ మంట్ చేసుింది.

యువత కొరకు సమ్మ తిని
ఇవవ గల వయోజనులు:

•

తల్లద
ి ండ్రులు

•

సంరక్షకుు లేదా చట్ప
ట రమైన కస్టటడియన్

•

ఇంటి వెలుపల ప్లే ి్మంట్లో బిడ్కు
డ వైదయ
సంరక్షణకు సమ్మ తంచడానికి కోర్టట అధికారం
ఇచ్చి న పంపుు తల్లద
ి ండ్రులు లేదా ఇతర వ్య కి ి
(ఛాపర్
ట 13.32A లేదా 13.34 RCW)

•

యువత దిగువ సంద్ర్ధా ల్లో
తమ్కు తాము సమ్మ తిని
ఇవవ వచ్చు :

•

వారు చట్టబద్ధంగా విముక్త ి పందారు. వార్ట 16
సంవ్తు రాలు లేదా అంతకంటే ఎకుూ వ్ వ్యసుు
కల్లగి ఉన్నా ర్ట, వారి తల్లద
ి ండ్రుల నండి విముకి ి
కొరకు వార్ట దాఖలు చేశార్ట మ్రియు మ్ంజూర్ట
చేయబడింది.

వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిర ణయాలు తీసుకోవ్డానికి
సంతకం దాా రా అధికారం పందిన వ్య కి ి

•

వారు చట్టబద్ధంగా విముక్త ి పందిన లేదా
వయోజనుడిని వివాహం చేసుకున్నా రు.

•

వారి ఆరోగ్య సంరక్షణకు బాధ్య త వ్హంచే బంధువు

•

•

స్కూ లు నర్టు , కౌనిు లర్, లేదా హోమ్లె్
లయజన్ (ఫెడ్రల్ McKinney-Vento Homeless
Education Actకింద నిరాడ్రరయులుగా నిరా చ్చంచ్చన
యువ్త కొరకు)*

వారు Mature Minor Doctrine (మచ్యయ ర్ మైనర్
డాక టరేన్) క్తంద్ మెచ్యూ ర్ మైనర్అని ప్రపవైడర్
నిర్ధధరంచారు.**

*McKinney-Vento ఉపయోగంచి
సమ్మ తిపై మ్రంత సమాచారం:

**Mature Minor Doctrine పై మ్రంత
సమాచారం కొరకు:

నిరాడ్రరయుడైన యువ్త లేదా తల్లద
ి ండ్రులు
స
లేదా సంరక్షకుడి భౌతక క డీ
ట లో లేని యువ్
వ్యోజను (ఫెడ్రల్ McKinney-Vento homeless
education act కింద నిరా చ్చంచ్చనటుిగా– ఇంప్లగి ి్
మాడ్రతమే) కొరకు వాయ కిు నే్న్ల కొరకు సమ్మ తని
అందించడానికి, ప్లసేట్
ట చట్ం
ట కింద, స్కూ లు
నర్టు లు, స్కూ లు కౌనిు లర్లు, మ్రియు
హోమ్లె్ ప్లస్కటెంంట్ లయజన్లకు అధికారం
ఇవ్ా బుతంది.

కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్టి మైనర్లు వైదయ డ్రపడ్రకియ
పరయ వ్సాన్నలన అర లం చేసుకోవ్డానికి లేదా
డ్రపరంసంచడానికి సామ్ర లయ ం ఉనా ట్యిత
ి ే
“Mature Minor Doctrine” కింద చెలుిబాటు అయ్యయ
సమ్మ త ఇవ్ా డానికి అనమ్తసుింది.

రసోర్్ లంక్: National Center for Homeless
Education, నిరాడ్రరయతన అనభవిసుినా తోు లేని
విదాయ ర్టలల విదయ కు మ్దత
ద ఇ సుింది,
https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ఇంగి ి్
మాడ్రతమే

రోగి పరిణత చెందిన మైనర్ కాదా అని
నిరాధరించడానికి, డ్రపవైడ్ర్లు మైనర్ వ్యసుు ,
తెల్లవిేట్లు, పరిపకా త, శిక్షణ, అనభవ్ం, ఆరి లక
సాా తండ్రతయ ం లేదా దాని లోపం, వ్యోజనడిగా
సాధారణ డ్రపవ్ర ిన మ్రియు తల్లద
ి ండ్రుల
నియండ్రతణ నంచ్చ సేా చఛ న మ్దింపు చేసాిర్ట.

మ్రింత సమాచారం కొరకు: COVIDVaccineWA.org ని సందరిశ ంచండి లేదా 1-833-VAX-HELP కు కాల్ చేస, భాషా సాయం కొరకు # ని డ్రప్ చేయండి.

ప్రపవైడర్లు విభినా రీతుల్లో సమ్మ తిని ఆమోదిసాిరు.
ి
• మౌఖిక సమ్మ త (ఫోన్ దాా రా లేదా వ్య కిగ్తంగా)
• రాతపూరా క సమ్మ త (ఒక ఫారం)

• కొంతమ్ందికి రాతపూరా కంగా మ్రియు మౌఖిక
సమ్మ త ర్మండూ కావాల్ల.
• వారికి సమ్మ తని అందించే వ్యోజనడి నంచ్చ
ి
వ్య కిగ్తంగా
సమ్మ త.

యువత వాూ క్త్ న్ పంద్డానిక్త ఏవిధంగా సాయపడాల
□

Vaccine Locator (వాూ క్త్ న్ లొకేట్ర్) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=te) మీద్ ఫిలటరంగ్ ఆపన్
ష లను
ఉపయోగంచండి లేదా ప్రపవైడర్ ఎలంటి రకం సమ్మ తిని ఆమోదిసాిరనేది చ్యడటానిక్త ప్రపవైడర్కు కాల్
చేయండి. Vaccine Locator పై యూత్ డ్రఫెండీ ి ఫిలరి
ట ంగ్ ఆపన్
ష లు, యువ్త అందించే సమ్మ త రకానిా తీసుకునే డ్రపదేశానిా
కనగొనడానికి మీకు మ్రియు యువ్తకు సాయపడ్తార్ట. అపాయితంట్మంట్కు సదం
ధ కావ్డానికి దిగువ్ ఇవ్ా బడ్డ ‘‘వార్ట
అందించాల్లు న అవ్సరం ఉనా సమ్మ త రకాల కొరకు వార్ట సదం
ధ కావ్డానికి సాయపడ్ట్ం’’ చ్చట్కూ లన చ్యడ్ండి

□

వాక్ ఇన్లు లేదా అపాయంట్మెంట్ తీసుకోవడానిక్త కాల్ చేసే వాూ క్త్ న్ లొకేషన్ల కొరకు చ్యడండి. ఆన్లైన్లో
అపాయితంట్మంట్ తీసుకోవ్డానికి చాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లు తల్లద
ి ండ్రులు లేదా సంరక్షకుు సమ్మ త కావాలని కోరతార్ట.

□

వాూ క్త్ న్ అపాయంట్మెంట్లకు వెళ్లర్ధ
ో వడానిక్త రవాణా ఆఫర్ చేయడం. ఒకవేళ మీర్ట రవాణా అందించనట్యిత
ి ే,
మీ ప్లసాలనిక ఆరోగ్య పరిధిని లేదా Department of Health (DOH, డిపార్ టమంట్ ఆఫ్ హెల్ి) యొకూ కొవిడ్-19 వాయ కిు న్: రవాణా
వ్నర్టలు ని చెక్ చేయండి – ఇంగి ి్ మాడ్రతమే. (ల్లంక్: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

సమ్మ తి కొరకు స్కూ ల్్ తో అనుసంధానం కావడం. మీర్ట McKinney-Vento డ్రపమాణాలకు సరిపోయ్య యువ్తతో
వ్య వ్హరిసుినా ట్యిత
ి ే (మ్రింత సమాచారం కొరకు ముందువైపు చ్యడ్ండి), సమ్మ త అందించడ్ం కొరకు స్కూ లు నర్టు ,
స్కూ లు కౌనిు లర్ లేదా నిరాడ్రరయులైన విదాయ రి ల అనసంధానంతో మీర్ట పనిచేయవ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లకు
వాయ కిు నే్న్ కొరకు పదవా
ద ర్ట ఉండాల్లు న అవ్సరం ఉంటుంది. వారి అపాయితంట్మంట్ సమ్యంలో విదాయ రి ధతోపాటుగా
ఎవ్ర్ట ఉండ్గ్లర్ట అని నిర ణయితంచడానికి మ్ందుగా స్కూ లు సబబ ందితో ధ్ృవీకరించ్చకోండి లేదా సమ్నా యం నెరపండి.

□

మీ సవ ంత మొబైల్ వాూ క్త్ న్ ఈవెంట్ని హోస్ట ట చేయండి లేదా యువతను ప్రపసుి తం ఉనా క్లక్త ోనిక్క్త డైరెక్ ట చేయడం.

□

□

మీ సా ంత ఈవెంట్ని హో్ ట చేయడ్ంపై మ్రింత సమాచారం కొరకు, కమ్యయ నిటీ నేతృతా ంలోని వాయ కిు నే్న్
చరయ లకు మ్దత
ద
ఇవ్ా డానికి COVID-19 Vaccine Resource Guide (కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్ రిసో ర్సి గైడ్) చూడుండి సయునిష్ (PDF)
(ఇుంగిిష్ లుంక్: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf) (సయునిష్ లుంక్: https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEffortsSpanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□

ఒక Care-A-Van ఈవెంట్ అభయ రి ధంచడ్ం – ఇంగి ి్ మాడ్రతమే. WA State Department of Health Care-A-Van
(doh.wa.gov/CareAVan) మీకు వాయ కిు న్లన తీసుకొని రాగ్లదు. అర హత కల్లగిన ఫండింగ్ ఆర గనైజే్న్ల కొరకు
ఫండింగ్ లభయ మ్వుతంది. Care-A-Van పరిణిత చెందిన మైనర్లతో సహా, డాకుయ మంట్ ముందువైపున ేర్కూ నా
సమ్మ త యొకూ అనిా రూపాలన ఆమోదిసుింది.

యువత వారు ఇవాల్ న అవసరం ఉనా సమ్మ తి రకం కొరకు సిద్ధం కావడానిక్త సాయపడట్ం:
□

యువ్త అపాయితంట్మంట్ సమ్యంలో ఎవ్రైన్న పదవా
ద ర్ట ఉండాల్లు న అవ్సరం ఉంటే, వారితో సమ్నా యం
నెరపండి.

□

డ్రపవైడ్ర్ రాతపూరా క సమ్మ తని ఆమోదిసేి, ఫారానిా డ్రరంట్ చేస, సంతకానిా పందేందుకు యువ్తకు
సాయపడ్ండి.

□

వార్ట విముకి ిపందిన మైనర్ లేదా విముకి ిపందిన మైనర్ లేదా వ్యోజనడిని మైనర్ని వివాహం చేసుకుంటే,
తగిన డాకుయ మంట్లన సేకరించడ్ంలో వారికి సాయపడ్ండి.

□

మక్ కిన్నా -వెంటో ఉపయోగించ్చ సమ్మ తని పందుతననట్యిత
ి ే, సమాచారాంతర సమ్మ త చట్ం
ట యొకూ కాపీని
తీసుకొని రండి: Revised Code of Washington (RCW, వ్యషుంగ్టన్ యొకక సవరిుంచిన కోడ్) 7.70.065 - ఇుంగిిష్ మాత్రమే
మ్రియు స్కూ ల్ు కు మాడ్రతమే నిరి్
ధ మై
ట న భాగానిా హైలైట్ చేయండి. (లాకు ల్లంక్:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

వార్ట మచ్యయ ర్ మైనర్ డాక టరైన్ దాా రా సమ్మ తని కోర్టకుంటే, వారి తల్లద
ి ండ్రుల నంచ్చ వార్ట సా తండ్రతలు అని
చ్యరంచే సరైన డాకుయ మంటే్న్ మ్రియు సమాచారం కొరకు వారికి సాయపడ్ండి. ఇది డ్రపవైడ్ర్లు అందరికి
అవ్సరం లేదు, అయితే సాయపడ్వ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లు ఆన్సైట్లో మచ్యయ ర్ మైనర్ నిరాధరణ
చేయర్ట, అయితే ఇంతకు ముందు డ్రపవైడ్ర్ల నంచ్చ మచ్యయ ర్ మైనర్ నిరాధరణలన ఆమోదిసాిర్ట.
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ఈ డాకుయ మంట్ని వేరే ఫార్మమ ట్లో అభయ రి ధంచడానికి, 1-800-525-0127 కు కాల్ చేయండి. బధిర్టలు లేదా వినట్ం క్ం
ట గా
ఉండే వినియోగ్దార్టలు, దయచేస 711 (Washington Relay) కు కాల్ చేయండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమయితల్
చేయండి

