لقاحات فيروس كوفيد 19-للشباب
فهم الموافقة
تتوفر لقاحات فيروس كوفيد 19-اآلن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 17عاما .يطلب العديد من ُمقدِمي اللقاحات موافقة ولي األمر أو
الوصي على تلقيهم اللقاح نيابة عن األشخاص الذين يبلغون من العمر  18عاما .ومع ذلك ،إذا كنت أصغر من  18عاما ومستقال عن وال َديك،
فيمكنك الموافقة بنفسك في بعض الحاالت أو الحصول على الموافقة من خالل مدرستك إذا كنت تعاني من عدم االستقرار السكني ولست مع
أحد الوال َدين أو وصي .توضح هذه الوثيقة األنواع المختلفة للموافقة المسموح بها بموجب قانون الوالية ،وكيفية العثور على ُمقدِم لقاح لخدمتك،
وكيفية االستعداد لموعد اللقاح الخاص بك.

البالغون الذين يمكنهم
الموافقة نيابةً عنك:

•
•
•

•
•
•

اآلباء
الوصي أو الوصي القانوني
خول من قِ َبل المحكمة للموافقة على
األب بالتبني أو أي شخص ُم َّ
الرعاية الطبية ألي طفل في مكان بعيد عن المنزل (وفقا للفصل
13.32أ أو  13.34من Revised Code of
 ،RCW( Washingtonقانون واشنطن ال ُمنقَّح))
أي شخص لديه تخويل ُموقَّع باتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية
الصحية نيابة عنك
أحد األقارب المسؤولين عن رعايتك الصحية
ممرضة المدرسة ،أو االستشاري ،أو الجمعية المعنية بالمشردين
(إذا كنت تُعتبر مشردا بموجب قانون McKinney-Vento
*)Homeless Education Act

يمكنك الموافقة بنفسك إذا:

• تم تحريرك قانونيًا .تبلغ من العمر  16عاما أو أكثر وقدَّمت طلبا
للتحرر من وال َديك وتم منحك ذلك.
حرر.
• كنت متزو ًجا من قاصر أو بالغ ُم ّ
• يقرر ُمق ّدِّم اللقاح أنك قاصر ناضج بموجب Mature Minor
( Doctrineمبدأ القاصر الناضج)**.

*مزيد من المعلومات عن استخدام قانون
:McKinney-Vento

**مزيد من المعلومات عن Mature Minor
:Doctrine

بموجب قانون الوالية ،تكون ممرضة المدرسة ،واستشاريو
المدرسة ،والجمعيات المعنية بالطالب المشردين مخولين لمنح
الموافقة على إعطاء اللقاحات للشباب المشردين أو البالغين (على
النحو ال ُمحدَّد بموجب قانون McKinney-Vento homeless
 education actالفيدرالي – باللغة اإلنجليزية فقط) الذين ال
يخضعون للوصاية الفعلية من أحد اآلباء أو األوصياء.

يسمح بعض ُمقدِمي اللقاحات للقصر بتقديم موافقة صحيحة بموجب
" "Mature Minor Doctrineإذا كانوا قادرين على فهم
عواقب اإلجراءات الطبية أو تقديرها.

رابط الموردThe National Center for Homeless :
 ،Educationالتي تُقدِم الدعم للطالب المشردين،
https://nche.ed.gov/wp- content/uploads/2018/10/youth.pdf
باللغة اإلنجليزية فقط

عند تحديد ما إذا كان المريض قاصرا ناضجا ،سيقيم ُمقدِمو
اللقاحات عمر القاصر ،وذكاءه ،ونضجه ،وتدريبه ،وخبرته،
واستقالله االقتصادي أو عدمه ،وتصرفه العام كشخص بالغ،
وتحرره من سيطرة اآلباء.

للحصول على مزي ٍد من المعلومات :يُرجى زيارة  COVIDVaccineWA.orgأو االتصال بالرقم  ،1-833-VAX-HELPثم الضغط على  #للحصول على
المساعدة اللغوية.

يقبل ُمق ّدِّمو اللقاحات الموافقة بعدة طرق مختلفة.
• الموافقة الشفهية (عبر الهاتف أو وجها لوجه)
• الموافقة الكتابية (نموذج)

• يشترط البعض كال من الموافقة الكتابية والشفهية.
• موافقة الشخص البالغ الذي يُقدِم الموافقة عنك بنفسه.

نصائح للحصول على اللقاح
□

استخدام خيارات الترشيح المتوفرة على ُ ( Vaccine Locatorمح ّدِّد أماكن الحصول على اللقاح)
( )https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=arأو االتصال ب ُمق ّدِّم اللقاح لمعرفة نوع الموافقة التي يقبلها.
ستساعدك خيارات الترشيح المالئمة للشباب المتاحة على  Vaccine Locatorفي العثور على ُمقدِم لقاح مناسب لوضعك.
على سبيل المثال ،إذا كان لديك شخص بالغ يمكنه الموافقة نيابة عنك ،ولكن ال يمكنه الذهاب معك إلى الموعد ،ابحث عن ُمقدِم
لقاح يقبل الموافقة الكتابية.

□

البحث عن أماكن اللقاح التي تقبل الدخول الطارئ أو االتصال لتحديد موعد ،إذا لم يكن لديك أحد الوال َدين/وصي يمكنه ملء
النموذج عبر اإلنترنت .يطلب العديد من ُمقدِمي اللقاحات من أحد الوال َدين أو الوصي ملء نموذج الموافقة للحصول على موعد
عبر اإلنترنت.

□

التحقق مع مدرستك .إذا كنت تعاني من عدم االستقرار السكني ،فإنه يمكن لقانون  McKinney-Ventoتقديم الطلب نيابة
عنك( .يُرجى االطالع على الجهة األمامية لمزي ٍد من المعلومات) .يمكنك العمل مع ممرضة المدرسة ،أو استشاري المدرسة،
أو الجهة المعنية بالطالب المشردين للحصول على الموافقة.

□

االستعداد لنوع الموافقة التي تحتاج إلى تقديمها:
□

إذا كانت هناك حاجة لحضور أحد البالغين في موعدك ،فيُرجى التنسيق معه.

□

إذا كان ُمقدِم اللقاح يقبل الموافقة الكتابية ،فتحقق مما إذا كان الشخص الذي يوفر الموافقة نيابة عنك يمكنه طباعة
النموذج وتوقيعه أم ال.

□

إذا كنت من القصر المتحررين أو القصر المتزوجين من قصر أو بالغين متحررين ،فقد تحتاج إلى تقديم الوثائق.

□

في حالة الحصول على الموافقة بموجب استخدام قانون  ،McKinney-Ventoوكنت تشعر بالقلق من أن تكون
احضر نسخة من ( Informed Consent lawقانون الموافقة المستنيرة)Revised :
لدى ُمقدِم اللقاح أسئلة،
ِ
 ،RCW( Code of Washingtonقانون واشنطن ال ُمنقَّح)  - 7.70.065باللغة اإلنجليزية فقط وحدِد الجزء
الخاص بالمدارس( .رابط القانون- https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 :
باللغة اإلنجليزية فقط) مالحظة :ال يُعَد هذا شرطا.

□

في حالة السعي للحصول على الموافقة لنفسك من خالل مبدأ القاصر الناضج ،قد تحتاج إلى تقديم الوثائق والمعلومات
التي توضح استقالليتك عن وال َديك .ال يكون ذلك مطلوبا من جميع ُمقدِمي اللقاحات ،لكنه قد يساعد ،حيث إن بعض
ُمقدِمي اللقاحات ال يحدِدون القاصر الناضج في المكان ،لكنهم يقبلون قرارات ُمقدِمي اللقاحات السابقين بخصوصهم.
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