
• తల్లదిండ్రులు

• సంరక్షకుులేదాచట్టపరమైన కస్టటడియన్

• ఇంటి వెలుపల ప్ల ి్ మంట్లోబిడ్డకు వైదయ సంరక్షణకు

సమ్మ తంచడానికి కోర్టట అధికారం ఇచ్చి న పంపుు

తల్లదిండ్రులులేదాఇతర వ్య కి ి(ఛాపటర్ 13.32A లేదా

13.34 Revised Code of Washington (RCW, వాషంగ్ టన్

యొకక సవ్రంచ్చన కోడ్))

• మీకొరకుఆరోగ్య సంరక్షణ నిర ణయాలుతీసుకోవ్డానికి

సంతకం దాా రా అధికారం పందిన వ్య కి ి

• ఆరోగ్య సంరక్షణకుబాధ్య త వ్హంచే బంధువు

• స్కక లునర్టు , కౌనిు లర్, లేదాహోమ్లె్లయజన్

(ఒకవేళమీర్టఫెడ్రల్McKinney-Vento Homeless 

Education Act కింద నిరాడ్రరయులుగా

నిరా చ్చంచ్చనట్యిితే)*

• మీరుచట్టబద్ధంగా విముక్త ిపందారు. మీర్ట 16 

సంవ్తు రాలు లేదాఅంతకంటే ఎకుక వ్ వ్యసుు కల్లగి

ఉండి, నీది తల్లదిండ్రులనండి విముకి ికొరకువార్ట

దాఖలుచేశార్టమ్రయుమ్ంజూర్టచేయబడింది.  

• చట్టబద్ధంగా విముక్త ిపందిన లేదావయోజనుడిని

వివాహంచేసుకునన యువత.

• మీరు Mature Minor Doctrine  (మచ్యయ ర్మైనర్డాక టరేన్) 

క్తంద్మెచ్యూ ర్మైనర్అని ప్రపవైడర్ నిర్ధధ రిస్తాిు.**

యువ్తకొరకు కొవిడ్-19 వాయ కిు న్లు

సమ్మ తని అర థం చేసుకోవ్డ్ం

మీరుకొరకుసమ్మ తిని
ఇవవ గల వయోజనులు:

ఈదిగువసంద్ర్ధా లో్లమీకు
మీరుసమ్మ తినిఇచ్చు కోవచ్చు :

కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు ఇప్పుడు 5 న ుంచి 17 సుంవత్ిరయల వయస ి ఉనన యువత్కు లభ్ామవపత ుంది. 18సంవ్తు రాలకంటే

తకుక వ్ వ్యసుు ఉండేవ్య కిులువాయ కిు న్పందడానికిచాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లకుతల్లదిండ్రులులేదాసంరక్షకుడి

సమ్మ తఅవ్సరం. అయితే, మీర్ట 18 సంవ్తు రాలకంటేతకుక వ్ వ్యసుు ఉండి, మీతల్లదిండ్రులనంచ్చ

సా తండ్రతంగాఉనన ట్యిితే, మీర్టకొనిన సందరాా లిోమీకొరకుసమ్మ తతెల్లయజేయవ్చ్చి లేదాతల్లదిండ్రులులేదా

సంరక్షకుడితోకాకుండాగ్ృహఅస్థథరతనఎదుర్క ంటునన ట్యిితేమీస్కక లుదాా రాసమ్మ తపందవ్చ్చి . ప్ల టట్

చట్టం కిందఅనమ్తంచేవిభినన రకాలైనసమ్మ త, మీకుేవ్లందించేఒక డ్రపవైడ్ర్నిఎలా కనగొనాల్ల, మ్రయు

మీవాయ కిు న్అపాయింట్మంట్లకొరకుఎలాస్థదధం కావాలనేదిఈడాకుయ మంట్చ్యపుతంది. 

**Mature Minor Doctrineపైమ్రిస్తంత
సమాచారంకొరకు:

కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్రి్టమైనర్లువైదయ డ్రపడ్రకియ

పరయ వ్సానాలనఅరథంచేసుకోవ్డానికిలేదా

డ్రపరంస్థంచడానికిసామ్రథయ ం ఉనన ట్యిితే

"మచ్యయ ర్మైనర్డాక టరేన్" కిందచెప్లలిుబాటు

అయ్యయ సమ్మ తఇవ్ా డానికిఅనమ్తసిుంది. 

రోగి పరణతచెందినమైనర్కాదాఅని

నిరాధ రంచడానికి, డ్రపవైడ్ర్లుమైనర్వ్యసుు , 

తెల్లవితేట్లు, పరపకా త, శిక్షణ, అనభవ్ం, ఆర థక

సాా తండ్రతయ ంలేదాదానిలోపం, వ్యోజనడిగా

సాధారణ డ్రపవ్రనిమ్రయుతల్లదిండ్రుల

నియండ్రతణనంచ్చేా చఛ నమ్దింపుచేసిార్ట.

*మెక్ క్తన్నన -వంటోఉపయోగంచి

సమ్మ తిపైమ్రిస్తంతసమాచారం:

నిరాడ్రరయుడైనయువ్తలేదాతల్లదిండ్రులులేదా

సంరక్షకుడిభౌతక కసటడీలోలేనియువ్
వ్యోజను (McKinney-Vento homeless education 
act కిందనిరా చ్చంచ్చనటిుగా –ఇంగిషి్మాడ్రతమే) 

కొరకువాయ కిు నేషన్లకొరకుసమ్మ తని

అందించడానికి, ప్ల టట్ చట్టం కింద, స్కక లు

నర్టు లు, స్కక లుకౌనిు లర్లు, మ్రయు

హోమ్లె్ ప్లస్కట ెంంట్లయజన్లకుఅధికారం

ఇవ్ా బుతంది. 

రిస్తసోర్్ లంక్: దనేషనల్సంట్ర్ ఫర్హోమ్లె్
ఎుయ కేషన్, నిరాడ్రరయతనఅనభవిసిునన తోులేని
విదాయ ర్టథల విదయ కుమ్దదత ఇసిుంది, 

https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf - ఇంగిషి్మాడ్రతమే

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


వాూ క్త్ న్ పంద్డానిక్తచిట్కా లు

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

ఉపయోగంచండిలేదా ప్రపవైడర్ఎలంటిరకంసమ్మ తినిఆమోదిాిరనేదిచ్యడట్కనిక్త

ప్రపవైడర్కుకాల్చేయండి. వాయ కిు న్లొకేట్ర్పైఉండేయూత్డ్రఫెండీిఫిప్లలటరం్ ఆపషన్లుమీ

పరస్థథతకి పనిచేే డ్రపవైడ్ర్ని కనగొనడానికిమీకుసాయపడ్తాయి. ఉదాహరణకు, మీకుసమ్మ తని

అందించడానికిఒకవ్యోజనుఉనన పప టికీ, అపాయింట్మంట్కుమీతోరాలేకపోయినట్యిితే, 

రాతపూరా కసమ్మ తనిఆమోదించే డ్రపవైడ్ర్ని కనగొనండి.

□ ఆన్లైన్ల్లఫార్ధనిన నింపగలతలోద్ంప్రులు/సంరక్షకులుమీకులేనటో్యితే, వాక్ఇన్లు

లేదాకాల్చేయడ్ందాా రాఅపాయింట్మంట్నిఇచేి వాయ కిు న్లొకేషన్లకొరకుచ్యడ్ండి.

ఆన్లైన్లోఅపాయింట్మంట్తీసుకోవ్డానికిచాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లుతల్లదిండ్రులులేదా

సంరక్షకుుసమ్మ తఫారానిన నింపాలనికోరతార్ట.

□ మీసా్క లుతోచెక్చేయండి. మీర్టఇంటివిషయంలోఅస్థథరతాా నిన ఎదుర్క ంటునన ట్యిితే, 

McKinney-Vento మీకుఅపల ిచేయవ్చ్చి . (మ్రంతసమాచారంకొరకుముందువైపుచ్యడ్ండి) మీర్ట

సమ్మ తనిఅందించడానికిస్కక లునర్టు , స్కక లుకౌనిు లర్, లేదాహోల్లె్ ప్లస్కట ెంంట్

లయజన్తోపనిచేయవ్చ్చి .

□ మీరుఇవాల్ నఅవసరంఉనన సమ్మ తిరకంకొరకుసిద్ధంకావడం:

□ మీఅపాయింట్మంట్సమ్యంలోఎవ్రైనాపదదవార్టఉండాల్లు నఅవ్సరంఉంటే, 

వారతోసమ్నా యంనెరపండి.

□ డ్రపవైడ్ర్రాతపూరా క సమ్మ తనిఆమోదిే,ి మీకుసమ్మ తనిఅందించేవ్య కి ిఫారానిన డ్రరంట్

చేస్థ, సంతకంచేయగ్లరాఅనిచ్యడ్ండి.

□ మీర్టవిముకి ిపందినమైనర్లేదావిముకిపిందినమైనర్లేదావ్యోజనడినిమైనర్ని

వివాహంచేసుకుంటే, మీర్టడాకుయ మంటేషన్నితీసుకొనిరావాల్లు ఉంటుంది.

□ ఒకవేళమీర్టMcKinney-Vento ఉపయోగించ్చసమ్మ తనిపందుతనన ట్యిితే, మ్రయు
డ్రపవైడ్ర్కు డ్రపరన లుఉంటాయనిఆందోళనచెందినట్యిితే, మీర్ట సమాచారయుంత్ర సమమతి 
చట్ట ుం కయపీని తీస కొని రయవ్ొచ ు: RCW 7.70.065 – ఇుంగ్లిష్ మాత్రమేమ్రయుస్కక ల్ు కునిర ధషటమైన

కంటంట్నిహైలైట్చేయండి. (చటాటనికిల్లంక్: 

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

ఆవ్రయ కతకాదు.

□ మీకొరకుమీర్టమచ్యయ ర్మైనర్డాక టరైన్దాా రాసమ్మ తనికోర్టకుంటే, మీర్టమీ

తల్లదిండ్రులనంచ్చసా తండ్రతలుఅనిచ్యరంచేసరైనడాకుయ మంటేషన్మ్రయు

సమాచారానిన అందించాల్లు రావొచ్చి . ఇది డ్రపవైడ్ర్లుఅందరకిఅవ్సరంలేదు, అయితే

సాయపడ్వ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లుఆన్సైట్లోమచ్యయ ర్మైనర్నిప్లరాధ రణచేయర్ట, 

అయితేఇంతకుముందు డ్రపవైడ్ర్లనంచ్చమచ్యయ ర్మైనర్నిరాధ రణలనఆమోదిసిార్ట.

మ్రంత సమాచారం కొరకు: COVIDVaccineWA.org or 1-833-VAX-HELP సందరశ ంచండి, తర్టవాతభాషాసాయం కొరకు # డ్రప్

చేయండి.  

• మౌఖికసమ్మ త (ఫోన్దాా రాలేదావ్య ప్లకిగి్తంగా)

• రాతపూరా కసమ్మ త (ఒకఫారం)

• కొంతమ్ందికిరాతపూరా కంగామ్రయుమౌఖిక

సమ్మ తరండూకావాల్ల.

• మీకొరకుసమ్మ తనిఅందించేయువ్తనంచ్చ

వ్య కిగి్తంగాసమ్మ త.

ప్రపవైడర్లువిభినన రీతులో్లసమ్మ తినిఆమోదిాిరు.

DOH 825-018 December 2021 Telugu

ఈడాకుయ మంట్నమ్రోఫారమ ట్లోఅభయ ర థంచడానికి, 1-800-525-0127కుకాల్చేయండి. బధిర్టలులేదావినట్ం కషటంగా

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

చేయండి.

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://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D7.70.065&data=04%7C01%7Ctara.bostock%40doh.wa.gov%7C1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637626702814173995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

