วัคซีนป้ องกันโควิด-19 สาหรั บเยาวชน
ทาความเข้ าใจเรื่ องการให้ คายินยอมแก่องค์กรในชุมชนซึง่ ให้ บริการแก่เยาวชน
เยาวชนอายุ 5 ถึง 17 ปี สามารถเข้ ารับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ แล้ ว ขณะที่คายินยอมหลายประเภทมีผลถูกต้ องตามกฎหมายของรัฐ
วอชิงตัน แต่ผ้ ใู ห้ บริ การวัคซีนหลายรายได้ กาหนดให้ พอ่ แม่หรื อผู้ปกครองต้ องมอบคายินยอมเพื่อฉีดวัคซีนให้ เยาวชน เอกสารฉบับนี ้จะระบุ
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเภทของคายินยอมที่อนุญาตภายใต้ กฎหมายของรัฐ และวิธีที่องค์กรของคุณสามารถช่วยเยาวชน (โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ ไร้ ที่
พักอาศัย) ให้ ได้ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผู้ใหญ่ ท่ มี ีสิทธิ์ให้ คายินยอมแก่
เยาวชน

• พ่อแม่
• ผู้ปกครองหรื อผู้มีสทิ ธิ์ปกครองตามกฎหมาย
• พ่อแม่อปุ ถัมภ์หรื อบุคคลอื่นๆ ที่ได้ รับอานาจจากศาลให้ มอบคายินยอมเพื่อ
การดูแลสุขภาพสาหรับเด็กซึง่ ไม่ได้ พกั อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง (ข้ อบทที่
13.32A หรื อ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, ประมวล
กฎหมายวอชิงตันฉบับแก้ ไข))
• บุคคลที่ได้ รับการมอบอานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ช่วยทาการ
ตัดสินใจด้ านสุขภาพ
• ญาติที่มีหน้ าที่ดแู ลด้ านสุขภาพ
• พยาบาลของโรงเรี ยน ผู้ให้ คาปรึกษา หรื อผู้ประสานงานกับคนไร้ ที่อยู่อาศัย
(เยาวชนที่ระบุว่าเป็ นคนไร้ ที่อยู่อาศัยจะอยู่ภายใต้ McKinney-Vento

เยาวชนสามารถให้ คายินยอมสาหรั บ
ตนเองได้ ในกรณีต่อไปนี ้

• เยาวชนเป็ นอิสระตามกฎหมายจากการปกครองดูแล เยาวชนมีอายุ
อย่างน้ อย 16 ปี และได้ ยื่นหรื อถูกยื่นให้ เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลของพ่อ
แม่
• เยาวชนแต่ งงานกับเยาวชนที่เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรื อ
ผู้ใหญ่
• ผู้ให้ บริการจะถือว่ าเยาวชนเป็ นผู้เยาว์ ท่ มี ีวุฒิภาวะภายใต้ Mature
Minor Doctrine (หลักการของผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ภิ าวะ)**

Homeless Education Act)*

*ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ คายินยอมโดยใช้
McKinney-Vento:
ภายใต้ กฎหมายของรัฐ พยาบาลของโรงเรี ยน ผู้ให้ คาปรึกษาของโรงเรี ยน
และผู้ประสานงานสาหรับนักเรี ยนไร้ ที่อยู่อาศัยได้ รับสิทธิ์ในการมอบคา
ยินยอมเพื่อฉีดวัคซีนแก่เยาวชนหรื อวัยรุ่ น (ตามที่นิยามไว้ ใน McKinneyVento homeless education act ของรัฐ – ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้ ที่ไร้
บ้ าน ซึง่ ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การปกครองดูแลทางกายภาพโดยพ่อแม่หรื อ
ผู้ปกครอง

**ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mature Minor Doctrine:
ผู้ให้ บริ การบางรายอนุญาตให้ ผ้ เู ยาว์มอบคายินยอมที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ภายใต้ "Mature Minor Doctrine" หากสามารถทาความเข้ าใจหรื อรับรู้
ผลที่ตามมาของกระบวนการทางการแพทย์
ผู้ให้ บริ การจะระบุว่าผู้ป่วยเป็ นผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ภิ าวะหรื อไม่โดยการประเมินอายุ
ความสามารถในการคิดและเรี ยนรู้ ความเป็ นผู้ใหญ่ การฝึ กอบรม
ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระหรื อความบกพร่ องทางเศรษฐกิจ ความ
ประพฤติโดยทัว่ ไปในฐานะผู้ใหญ่และอิสระจากการปกครองดูแลของพ่อแม่

ลิงก์ ของแหล่ งข้ อมูล: National Center for Homeless Education,
การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นกั เรี ยนทีไ่ ร้ผปู้ กครองดูแลและเป็ น
บุคคลไร้ทีอ่ ยู่อาศัย, https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ภาษาอังกฤษเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติม: ไปที่ COVIDVaccineWA.org หรื อ 1-833-VAX-HELP จากนั ้นกด # เพื่อขอความช่วยเหลือด้ านภาษา

ผู้ให้ บริการจะยอมรับคายินยอมในหลายวิธี
• คายินยอมทางวาจา (ผ่านโทรศัพท์หรื อดาเนินการด้ วยตนเองในสถานที)่
• คายินยอมแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (แบบฟอร์ ม)

• บางรายจะกาหนดให้ มอบคายินยอมทังทางวาจาและแบบเป็
้
นลายลักษณ์อกั ษร
• คายินยอมจากผู้ใหญ่ซงึ่ ต้ องมามอบให้ ด้วยตนเองในสถานที่

วิธีช่วยให้ เยาวชนได้ รับวัคซีน
□

ใช้ ตัวเลือกการกรองในส่ วน Vaccine Locator (ค้ นหาการนัดฉีดวัคซีน) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=th) หรื อ
โทรหาผู้ให้ บริการเพื่อสอบถามวิธีมอบคายินยอมที่ยอมรั บ ตัวเลือก Youth Friendly (เหมาะกับเยาวชน) ใน Vaccine Locator จะช่วยให้ คณ
ุ และ
เยาวชนสามารถค้ นหาสถานที่ที่จะยอมรับคายินยอมประเภทที่เยาวชนมอบได้ ดูหวั ข้ อ "ช่วยเยาวชนเตรี ยมคายินยอมประเภทที่จาเป็ นต้ องมอบ" เพื่อรับเคล็ดลับ
ในการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการนัดหมาย

□

ค้ นหาสถานที่ฉีดวัคซีนที่ยอมรั บการวอล์ คอินหรื อโทรจอง ผู้ให้ บริ การหลายรายจะขอคายินยอมจากพ่อแม่หรื อผู้ปกครองเพื่อทาการจองออนไลน์

□

ให้ บริการการเดินทางไปและกลับจากสถานที่นัดหมายเข้ ารั บการฉีดวัคซีน หากคุณไม่สามารถให้ บริ การการเดินทาง โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานทางการ
แพทย์ในท้ องถิ่นที่มีอานาจหรื อ COVID-19 Vaccine: Transportation Resources (วัคซีนโควิด-19: แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง) - ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ของ
Department of Health (DOH, กรมอนามัย) (ลิงก์: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

ติดต่ อพูดคุยกับโรงเรี ยนเรื่ องคายินยอม หากเยาวชนที่คณ
ุ ทางานด้ วยตรงตามเกณฑ์สาหรับ McKinney-Vento (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้ านหน้ า) คุณก็สามารถ
ร่ วมมือกับพยาบาลของโรงเรี ยน ผู้ให้ คาปรึกษาของโรงเรี ยน หรื อผู้ประสานงานสาหรับนักเรี ยนไร้ ที่อยู่อาศัยเพื่อมอบคายินยอม ผู้ใ ห้ บริ การบางรายกาหนดให้
ผู้ใหญ่ต้องแสดงตัวในการฉีดวัคซีน โปรดยืนยันหรื อร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนล่วงหน้ าเพื่อตัดสินใจว่าบุคคลใดจะพานักเรี ย นไปตามนัดหมาย

□

จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ด้วยตนเองหรื อแนะนาให้ เยาวชนไปยังคลินิก
□

หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้ วยตนเอง โปรดดู COVID-19 Vaccine Resource Guide (คูม่ ือเกี่ยวกับแหล่งข้ อมูลด้ านวัคซีน
โควิด-19) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวัคซีนของชุมชน ภาษาสเปน (PDF) (ลิงก์ภาษาอังกฤษ:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf)(
ลิงก์ภาษาสเปน: Guía de recursos sobre la vacuna contra la COVID-19 para apoyar las iniciativas de vacunación dirigidas
por la comunidad (wa.gov)

□

□

ส่งคาขอจัดกิจกรรม Care-A-Van – ภาษาอังกฤษเท่านัน้ WA State Department of Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan)
สามารถนาวัคซีนไปให้ คณ
ุ นอกจากนี ้ยังมีการมอบเงินทุนสาหรับองค์กรในชุมชนที่จดั กิจกรรมและมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ Care-A-Van ยอมรับคา
ยินยอมทุกรู ปแบบที่ระบุไว้ ด้านหน้ าของเอกสารฉบับนี ้ ซึง่ รวมถึงคายินยอมของผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ภิ าวะด้ วย

ช่ วยเยาวชนเตรี ยมคายินยอมประเภทที่จาเป็ นต้ องมอบ:
□

หากจาเป็ นต้ องมีผ้ ใู หญ่เดินทางไปพร้ อมกับเยาวชนในการนัดหมาย โปรดพูดคุยตกลงกันกับทังสองฝ่
้
าย

□

หากผู้ให้ บริ การยอมรับคายินยอมแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โปรดช่วยเหลือเยาวชนให้ เตรี ยมแบบฟอร์ มฉบับที่พิมพ์และลงนามแล้ ว

□

หากเยาวชนเป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรื อผู้ใหญ่ หรื อเป็ นเยาวชนที่แต่งงานกับเยาวชนที่เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรื อผู้ใหญ่ โปรด
ช่วยเหลือเยาวชนในการรวบรวมเอกสารที่จาเป็ น

□

หากเยาวชนได้ รับคายินยอมภายใต้ McKinney-Vento โปรดนาสาเนาของกฎหมายคายินยอมที่ได้ รับการบอกกล่าว: RCW 7.70.065 ภาษาอังกฤษเท่านัน้ แล้ วไฮไลต์สว่ นที่เจาะจงซึง่ เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยน (ลิงก์ไปยังข้ อกฎหมาย:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

หากเยาวชนขอคายินยอมผ่าน Mature Minor Doctrine โปรดช่วยเยาวชนเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลเพื่อแสดงว่าเป็ นอิสระจากพ่อแม่ นี่ไม่ใช่การ
ดาเนินการที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดไว้ แต่เป็ นสิง่ ที่มีประโยชน์ ผู้ให้ บริ การบางรายการไม่ได้ ทาการตรวจสอบความเป็ นผู้เยาว์ ที่มีวฒ
ุ ภิ าวะในสถานที่ แต่
ยอมรับการดาเนินการจากผู้ให้ บริ การรายก่อน
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หากต้ องการขอเอกสารนี ้ในรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127 สาหรับบุคคลที่หหู นวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ ยิน โปรดโทร
711 (Washington Relay) หรือส่งอีเมลไปที่ civil.rights@doh.wa.gov

