ວັກຊນປູ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສາລັບເຍົາວະຊົນ
ການທາຄວາມເຂູ້ົ າໃຈຕໍ່ ກັບຄາຍິນຍອມ
ຕອນນູ້ ມວັກຊນປູ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫູ້ ແກໍ່ ເຍົາວະຊົນອາຍ 5 ເຖິງ 17 ປແລູ້ ວ. ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການຫາຍຄົນການົດໃຫູ້ ພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງໃຫູ້
ຄວາມຍິນຍອມແກໍ່ ຄົນທໍ່ ອາຍຕໍ່ າກວໍ່ າ 18 ປໃນການຮັບວັກຊນ. ເຖິງຢໍ່ າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຖູ້ າຫາກວໍ່ າເຈົູ້າອາຍຕໍ່ າກວໍ່ າ 18 ປ ແລະ ເປັນອິດສະຫະ
ຈາກພໍ່ ແມໍ່ ຂອງເຈູ້ົ າ, ເຈູ້ົ າອາດຈະໃຫູ້ ການຍິນຍອມແກໍ່ ຕົນເອງໄດູ້ ໃນບາງກລະນ ຫຼື ເອົາຄາຍິນຍອມຜໍ່ ານໂຮງຮຽນຂອງເຈູ້ົ າ, ຖູ້ າຫາກເຈູ້ົ າກາ
ລັງປະສົບກັບຄວາມບໍ່ ໝູ້ັ ນຄົງດູ້ ານທໍ່ ຢໍ່ ອາໄສ ແລະ ບໍ່ ໄດູ້ ຢໍ່ ກັບພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງ. ເອກະສານນູ້ ສະແດງຄາຍິນຍອມປະເພດຕໍ່ າງໆທໍ່ ໄດູ້ ຮັບ
ອະນຍາດພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດ, ວິທການຊອກຫາຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທໍ່ ສາມາດໃຫູ້ ບລິການແກໍ່ ເຈົູ້າ ແລະ ວິທການກະກຽມສາລັບການນັດໝາຍ
ເພຼືໍ່ອສັກວັກຊນຂອງເຈົູ້າ.

ຜົ້ ໃຫຍ່ ທ່ ສາມາດໃຫົ້ ການ
ຍິນຍອມແກ່ ເຈົ້ າ:

• ພໍ່ ແມໍ່
• ຜູ້ ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ ຄູ້ ມຄອງຕາມກົດໝາຍ
• ພໍ່ ແມໍ່ ລູ້ ຽງ ຫຼື ບກຄົນອຼືໍ່ນທໍ່ ສານອະນຍາດໃຫູ້ ຄາຍິນ
ຍອມຕໍ່ ການເບໍ່ິ ງແຍງດແລທາງການແພດສາລັບເດັກ
ນູ້ ອຍຢໍ່ ສະຖານນອກບູ້ ານ (ມາດຕາ 13.32A ຫຼື 13.34
Revised Code of Washington (RCW, ປະມວນກົດ
ໝາຍວຊິງຕັນສະບັບປັບປງ))
• ບກຄົນທໍ່ ມໃບອະນຍາດລົງລາຍເຊັນເພຼືໍ່ອທາການຕັດ
ສິນໃຈເລໍ່ຼື ອງການເບໍ່ິ ງແຍງດແລສຂະພາບແກໍ່ ເຈູ້ົ າ
• ພໍ່ ນູ້ ອງທໍ່ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການເບໍ່ິ ງແຍງດແລສຂະພາບ
ຂອງເຈູ້ົ າ
• ພະຍາບານປະຈາໂຮງຮຽນ, ຜູ້ ໃຫູ້ ຄາປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ ປະສານ
ງານຄົນບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ (ຖູ້ າຫາກເຈົູ້າໄດູ້ ຖຼືກລະບວໍ່ າເປັນຄົນ
ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ ພາຍໃຕູ້ McKinney-Vento Homeless
Education Act ຂອງລັດຖະບານກາງ)*

*ຂົ້ ມນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບການຍິນຍອມນາໃຊົ້

McKinney-Vento:
ພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດ, ແພດໂຮງຮຽນ, ທໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຜູ້ ປະສານງານນັກຮຽນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ ແມໍ່ ນໄດູ້ ຮັບອະນຍາດໃຫູ້ ເຊັນ
ການຍິນຍອມຕໍ່ ກັບການສັກວັກຊນແກໍ່ ເຍົາວະຊົນ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍໍ່ ທໍ່
ເປັນເຍົາວະຊົນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ (ຕາມທໍ່ ໄດູ້ ລະບພາຍໃຕູ້ McKinneyVento Homeless Education Act ຂອງລັດຖະບານກາງ - ພາສາ
ອັງກິດເທໍ່ົ ານູ້ັ ນ)ຜູ້ ທໍ່ ບໍ່ ໄດູ້ ຢໍ່ ພາຍໃຕູ້ ສິດການລູ້ ຽງດທາງດູ້ ານ
ຮໍ່ າງກາຍຂອງພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງ.
ລົ້ິ ງແຫຼ່ງຂົ້ ມນ: National Center for Homeless Education,

ສະໜັບສະໜນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນບໍ່ ມທໍ່ ຢໍ່ ທໍ່ ປະສົບກັບ
ບັນຫາການຂາດແຄນທໍ່ ຢໍ່ ອາໄສ, https://nche.ed.gov/wp-

ເຈົ້ າສາມາດໃຫົ້ ຄາຍິນຍອມ
ແກ່ ຕນເອງໄດົ້ , ຖົ້ າຫາກວ່ າ:

• ເຈົ້ າໄດົ້ ຮັບການເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງຖືກຕົ້ ອງຕາມ
ກດໝາຍ. ເຈົູ້າມອາຍ 16 ປຂຶູ້ນໄປ ແລະ ເຈົູ້າໄດູ້ ຍຼືໍ່ນເອ
ກະສານ ແລະ ໄດູ້ ຮັບຄວາມເປັນອິດສະຫະຈາກພໍ່ ແມໍ່
ຂອງເຈົູ້າ.
• ເຈົ້ າໄດົ້ ແຕ່ ງງານກັບເດັກນົ້ອຍ ຫື ຼ ຜົ້ ໃຫຍ່ ທ່ ເປັນ
ອິດສະຫຼະ.
• ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການລະບວໍ່ າເຈົູ້າເປັນເດັກນູ້ ອຍທໍ່ ມວດທິພາ
ວະພາຍໃຕູ້ Mature Minor Doctrine (ທິດສະດເດັກທໍ່
ມວດທິພາວະ)**

**ຂົ້ ມນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບ Mature Minor
Doctrine:
ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການບາງຄົນອະນຍາດໃຫູ້ ເດັກນູ້ ອຍໃຫູ້ ຄາຍິນຍອມທໍ່
ຖຼືກຕູ້ ອງພາຍໃຕູ້ "Mature Minor Doctrine" ຖູ້ າຫາກພວກ
ເຂົາມຄວາມສາມາດໃນການເຂົູ້າໃຈ ຫຼື ຮັບຮູ້ ຜົນຕາມມາຂອງ
ຂະບວນການທາງການແພດ.
ໃນການລະບວໍ່ າຄົນເຈັບເປັນເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະຫຼື ບໍ່ ນູ້ັ ນ, ຜູ້ ໃຫູ້
ບລິການຈະປະເມນອາຍຂອງເດັກ, ຄວາມສະຫາດ, ວດທິພາວະ,
ການຝຶກອົບຮົມ, ປະສົບການ, ອິດສະຫະດູ້ ານການເງິນ ຫຼື ຄວາມ
ຂາດເຂນ, ຄວາມປະພຶດໂດຍທໍ່ົ ວໄປໃນຖານະທໍ່ ເປັນຜູ້ ໃຫຍໍ່ ຫຼື
ອິດສະຫະຈາກການຄວບຄມຂອງພໍ່ ແມໍ່ .

content/uploads/2018/10/youth.pdf - ພາສາອັງກິດເທໍ່ົ ານູ້ັ ນ

ສາລັບຂົ້ ມນເພ່ ມເຕມ: ເຂົູ້າເບິໍ່ງ COVIDVaccineWA.org ຫຼື 1-833-VAX-HELP, ຈາກນັູ້ນໃຫູ້ ກົດ # ສາລັບຄວາມຊໍ່ ວຍເຫຼື ອດູ້ ານພາສາ.

ຜົ້ ໃຫົ້ ບລິການຍອມຮັບຄາຍິນຍອມໃນສອງສາມລັກສະນະ.
• ຄາຍິນຍອມທໍ່ ໄດູ້ ຮັບທາງປາກເປໍ່ົ າ (ໂດຍທາງໂທລະ
ສັບ ຫຼື ແບບບກຄົນ)
• ຄາຍິນຍອມທໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ແບບຟອມ)

• ບາງຄົນຂຄາຍິນຍອມທັງຮບແບບລາຍລັກອັກສອນ
ແລະ ປາກເປໍ່ົ າ.
• ຄາຍິນຍອມແບບບກຄົນຈາກຜູ້ ໃຫຍໍ່ ທໍ່ ໃຫູ້ ການຍິນຍອມ
ແກໍ່ ເຈູ້ົ າ.

ຄາແນະນາໃນການໄປຮັບວັກຊນ
□

□

□

□

ນາໃຊົ້ ຕວເລືອກການຄັດກອງນົ້ ໃນ Vaccine Locator (ຕວຊອກຫາບ່ ອນໃຫົ້ ວັກຊນ)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=lo) ຫື ຼ ໂທຫາຜົ້ ໃຫົ້ ບລິການເພ່ື ອເບ່ິ ງວ່ າຄາຍິນຍອມ
ປະເພດໄດົ້ ທ່ ຜົ້ ໃຫົ້ ບລິການຍອມຮັບໄດົ້ . ຕົວເລຼືອກການຄັດກອງທໍ່ ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນໃນ Vaccine Locator ຈະ
ຊໍ່ ວຍເຈົູ້າຊອກຫາຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທໍ່ ຈະເຮັດວຽກຮໍ່ ວມກັບສະຖານະການຂອງເຈົູ້າໄດູ້ . ຕົວຢໍ່ າງ: ຖູ້ າຫາກເຈົູ້າມຜູ້ ໃຫຍໍ່ ທໍ່ ສາ
ມາດໃຫູ້ ການຍິນຍອມແກໍ່ ເຈູ້ົ າແຕໍ່ ບໍ່ ສາມາດໄປຕາມການນັດໝາຍກັບເຈູ້ົ າໄດູ້ , ຊອກຫາຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທໍ່ ຍອມຮັບຄາຍິນ
ຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ຊອກຫາສະຖານທ່ ການສັກວັກຊນທ່ ຍອມຮັບການເຂົ້ າໄປເລຍ ຫື ຼ ໂທຫາເພ່ື ອເຮັດການນັດໝາຍ, ຖູ້ າຫາກ
ເຈູ້ົ າບໍ່ ມພໍ່ ແມໍ່ /ຜູ້ ປົກຄອງທໍ່ ສາມາດຕໍ່ຼື ມແບບຟອມອອນລາຍໄດູ້ . ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການຫາຍຄົນຂໃຫູ້ ພໍ່ ແມໍ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງຕໍ່ຼື ມ
ແບບຟອມການຍິນຍອມເພຼືໍ່ອເຮັດການນັດໝາຍທາງອອນລາຍ.
ການເຂົ້ າລາຍງານກັບໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້ າ. ຖູ້ າຫາກເຈູ້ົ າກາລັງປະສົບກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ ຄົງທໍ່ ດູ້ ານທໍ່ ຢໍ່ ອາໄສ,
McKinney-Vento ອາດຈະໃຊູ້ ໄດູ້ ກັບເຈູ້ົ າ. (ເບໍ່ິ ງດູ້ ານໜູ້ າສາລັບຂູ້ ມນເພໍ່ ມເຕມ.) ເຈູ້ົ າອາດຈະສາມາດເຮັດວຽກກັບແພດ
ໂຮງຮຽນ, ທໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ທໍ່ ປຶກສານັກຮຽນທໍ່ ບໍ່ ມບູ້ ານຢໍ່ ເພຼືໍ່ອໃຫູ້ ການຍິນຍອມ.
ກະກຽມຄາຍິນຍອມທຸ ກປະເພດທ່ ເຈົ້ າຕົ້ ອງໄດົ້ ມອບໃຫົ້ :
□
□

□
□

□

ຖູ້ າຫາກຜູ້ ໃຫຍໍ່ ຕູ້ ອງໄປຕາມການນັດໝາຍກັບເຈົູ້າ, ປະສານງານກັບພວກເຂົາ.
ຖູ້ າຫາກຜູ້ ໃຫູ້ ການບລິການຍອມຮັບຄາຍິນຍອມທໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ໃຫູ້ ເບໍ່ິ ງວໍ່ າບກຄົນທໍ່ ໃຫູ້ ຄາຍິນຍອມ
ແກໍ່ ທໍ່ານສາມາດພິມແບບຟອມອອກ ແລະ ເຊັນແບບຟອມໄດູ້ ບ.
ຖູ້ າຫາກເຈົູ້າແມໍ່ ນເດັກທໍ່ ມອິດສະຫະ ຫຼື ເດັກທໍ່ ແຕໍ່ ງງານກັບເດັກທໍ່ ເປັນອິດສະຫະ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍໍ່ , ເຈົູ້າອາດຈະຕູ້ ອງຖຼື
ເອກະສານໄປນາ.
ຖູ້ າຫາກເຈົູ້າໄດູ້ ຮັບຄາຍິນຍອມໂດຍນາໃຊູ້ McKinney-Vento ແລະ ກັງວົນວໍ່ າຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການອາດຈະຖາມຄາ
ຖາມ, ເຈົູ້າສາມາດຖຼືເອົາສາເນົາ ກົດໝາຍຄາຍິນຍອມທໍ່ ໄດູ້ ຮັບແຈູ້ ງມາພູ້ ອມ: RCW 7.70.065 ພາສາອັງກິດເທົໍ່າ
ນູ້ັ ນ ແລະ ເນູ້ັ ນໜັກສໍ່ ວນທໍ່ ສະເພາະເຈາະຈົງກັບໂຮງຮຽນ. (ລູ້ິ ງໄປເບໍ່ິ ງກົດໝາຍ:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 - ພາສາອັງກິດເທົໍ່ານັູ້ນ). ໝາຍເຫດ: ນູ້ ບໍ່ ແມໍ່ ນຂູ້
ການົດ.
ຖູ້ າຫາກເຈົູ້າຕູ້ ອງການຄາຍິນຍອມໃຫູ້ ແກໍ່ ຕົນເອງຜໍ່ ານ Mature Minor Doctrine, ເຈົູ້າອາດຈະຕູ້ ອງໃຫູ້
ເອກະສານ ແລະ ຂູ້ ມນທໍ່ ສະແດງວໍ່ າເຈູ້ົ າເປັນອິດສະຫະຈາກພໍ່ ແມໍ່ . ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທກຄົນບໍ່ ໄດູ້ ການົດສໍ່ິ ງນູ້ , ແຕໍ່
ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ. ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການບາງຄົນບໍ່ ໄດູ້ ເຮັດການການົດເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະນອກສະຖານທໍ່ , ແຕໍ່
ຍອມຮັບການການົດເດັກທໍ່ ມວດທິພາວະຈາກຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການກໍ່ ອນໜູ້ າ.
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