యువ్త కొరకు కొవిడ్-19 వాయ కిు న్లు
సమ్మ తని అర థం చేసుకోవ్డ్ం
కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు ఇప్పుడు 5 న ుంచి 17 సుంవత్ిరయల వయస ి ఉనన యువత్కు లభ్ామవపత ుంది. 18 సంవ్తు రాల కంటే
తకుక వ్ వ్యసుు ఉండే వ్య కుి లు వాయ కిు న్ పందడానికి చాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లకు తల్లద
ి ండ్రులు లేదా సంరక్షకుడి
సమ్మ త అవ్సరం. అయితే, మీర్ట 18 సంవ్తు రాలకంటే తకుక వ్ వ్యసుు ఉండి, మీ తల్లద
ి ండ్రుల నంచ్చ
సా తండ్రతంగా ఉనన ట్యి
ి తే, మీర్ట కొనిన సందరాా లోి మీ కొరకు సమ్మ త తెల్లయజేయవ్చ్చి లేదా తల్లద
ి ండ్రులు లేదా
సంరక్షకుడితో కాకుండా గ్ృహ అస్థర
థ తన ఎదుర్క ంటునన ట్యి
ి తే మీ స్కక లు దాా రా సమ్మ త పందవ్చ్చి . ప్లేట్
ట
చట్ం
ట కింద అనమ్తంచే విభినన రకాలైన సమ్మ త, మీకు ేవ్లందించే ఒక డ్రపవైడ్ర్ని ఎలా కనగొనాల్ల, మ్రయు
మీ వాయ కిు న్ అపాయింట్మంట్ల కొరకు ఎలా స్థదం
ధ కావాలనేది ఈ డాకుయ మంట్ చ్యపుతంది.

మీరు 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 Revised Code of Washington (RCW, వాషంగ్ టన్
యొకక సవ్రంచ్చన కోడ్))

•

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

•

ఆరోగ్య సంరక్షణకు బాధ్య త వ్హంచే బంధువు

•

స్కక లు నర్టు , కౌనిు లర్, లేదా హోమ్లె్ లయజన్
(ఒకవేళ మీర్ట ఫెడ్రల్ McKinney-Vento Homeless
Education Act కింద నిరాడ్రరయులుగా
నిరా చ్చంచ్చనట్యి
ి తే)*

ఈ దిగువ సంద్ర్ధా ల్లో మీకు
మీరు సమ్మ తిని ఇచ్చు కోవచ్చు :

•

మీరు చట్టబద్ధంగా విముక్త ి పందారు. మీర్ట 16
సంవ్తు రాలు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ్ వ్యసుు కల్లగి
ఉండి, నీది తల్లద
ి ండ్రుల నండి విముకి ి కొరకు వార్ట
దాఖలు చేశార్ట మ్రయు మ్ంజూర్ట చేయబడింది.

•

చట్టబద్ధంగా విముక్త ి పందిన లేదా వయోజనుడిని
వివాహం చేసుకునన యువత.

•

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

*మెక్ క్తన్నన -వంటో ఉపయోగంచి
సమ్మ తిపై మ్రిస్తంత సమాచారం:

**Mature Minor Doctrine పై మ్రిస్తంత
సమాచారం కొరకు:

నిరాడ్రరయుడైన యువ్త లేదా తల్లద
ి ండ్రులు లేదా
సంరక్షకుడి భౌతక కసడీ
ట లో లేని యువ్
వ్యోజను (McKinney-Vento homeless education
act కింద నిరా చ్చంచ్చనటుిగా – ఇంగి ిష్ మాడ్రతమే)
కొరకు వాయ కిు నేషన్ల కొరకు సమ్మ తని
అందించడానికి, ప్లేట్
ట చట్ం
ట కింద, స్కక లు
నర్టు లు, స్కక లు కౌనిు లర్లు, మ్రయు
హోమ్లె్ స్క
ప్ల ట ెంంట్ లయజన్లకు అధికారం
ఇవ్ా బుతంది.

కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్టి మైనర్లు వైదయ డ్రపడ్రకియ
పరయ వ్సానాలన అర థం చేసుకోవ్డానికి లేదా
డ్రపరంస్థంచడానికి సామ్ర థయ ం ఉనన ట్యి
ి తే
"మచ్యయ ర్ మైనర్ డాక టరేన్" కింద చెప్లలుిబాటు
అయ్యయ సమ్మ త ఇవ్ా డానికి అనమ్తసుింది.

రిస్తసోర్్ లంక్: ద నేషనల్ సంట్ర్ ఫర్ హోమ్లె్
ఎుయ కేషన్, నిరాడ్రరయతన అనభవిసుినన తోు లేని
విదాయ ర్టథల విదయ కు మ్దత
ద ఇ సుింది,
https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ఇంగి ిష్ మాడ్రతమే

రోగి పరణత చెందిన మైనర్ కాదా అని
నిరాధరంచడానికి, డ్రపవైడ్ర్లు మైనర్ వ్యసుు ,
తెల్లవితేట్లు, పరపకా త, శిక్షణ, అనభవ్ం, ఆర థక
సాా తండ్రతయ ం లేదా దాని లోపం, వ్యోజనడిగా
సాధారణ డ్రపవ్ర ిన మ్రయు తల్లద
ి ండ్రుల
నియండ్రతణ నంచ్చ ేా చఛ న మ్దింపు చేసాిర్ట.

మ్రంత సమాచారం కొరకు: COVIDVaccineWA.org or 1-833-VAX-HELP సందరశ ంచండి, తర్టవాత భాషా సాయం కొరకు # డ్రప్
చేయండి.

ప్రపవైడర్లు విభినన రీతుల్లో సమ్మ తిని ఆమోదిాిరు.
ి
• మౌఖిక సమ్మ త (ఫోన్ దాా రా లేదా వ్య కి
ప్ల గ్తంగా)
• రాతపూరా క సమ్మ త (ఒక ఫారం)

• కొంతమ్ందికి రాతపూరా కంగా మ్రయు మౌఖిక
సమ్మ త రండూ కావాల్ల.
• మీ కొరకు సమ్మ తని అందించే యువ్త నంచ్చ
ి
వ్య కిగ్తంగా
సమ్మ త.

వాూ క్త్ న్ పంద్డానిక్త చిట్కా లు
□

వాూ క్త్ న్ లొకేట్ర్ (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=te) మీద్ ఫిలటరిస్తంగ్ ఆపన్
ష లను
ఉపయోగంచండి లేదా ప్రపవైడర్ ఎలంటి రకం సమ్మ తిని ఆమోదిాిరనేది చ్యడట్కనిక్త
ప్రపవైడర్కు కాల్ చేయండి. వాయ కిు న్ లొకేట్ర్పై ఉండే యూత్ డ్రఫెండీ ి ఫిప్లలర
ట ం్ ఆపన్
ష లు మీ
పరస్థత
థ కి పనిచేే డ్రపవైడ్ర్ని కనగొనడానికి మీకు సాయపడ్తాయి. ఉదాహరణకు, మీకు సమ్మ తని
అందించడానికి ఒక వ్యోజను ఉనన పప టికీ, అపాయింట్మంట్కు మీతో రాలేకపోయినట్యి
ి తే,
రాతపూరా క సమ్మ తని ఆమోదించే డ్రపవైడ్ర్ని కనగొనండి.

□

ఆన్లైన్ల్ల ఫార్ధనిన నింపగల తలోద్ంప్రులు/సంరక్షకులు మీకు లేనట్ోయితే, వాక్ ఇన్లు
లేదా కాల్ చేయడ్ం దాా రా అపాయింట్మంట్ని ఇచేి వాయ కిు న్ లొకేషన్ల కొరకు చ్యడ్ండి.
ఆన్లైన్లో అపాయింట్మంట్ తీసుకోవ్డానికి చాలామ్ంది డ్రపవైడ్ర్లు తల్లద
ి ండ్రులు లేదా
సంరక్షకుు సమ్మ త ఫారానిన నింపాలని కోరతార్ట.

□

మీ స్కా లుతో చెక్ చేయండి. మీర్ట ఇంటి విషయంలో అస్థర
థ తాా నిన ఎదుర్క ంటునన ట్యి
ి తే,
McKinney-Vento మీకు అపల ి చేయవ్చ్చి . (మ్రంత సమాచారం కొరకు ముందువైపు చ్యడ్ండి) మీర్ట
సమ్మ తని అందించడానికి స్కక లు నర్టు , స్కక లు కౌనిు లర్, లేదా హోల్లె్ ప్లస్కటెంంట్
లయజన్తో పనిచేయవ్చ్చి .

□

మీరు ఇవాల్ న అవసరం ఉనన సమ్మ తి రకం కొరకు సిద్ధం కావడం:
□
□

□
□

□

మీ అపాయింట్మంట్ సమ్యంలో ఎవ్రైనా పదవా
ద ర్ట ఉండాల్లు న అవ్సరం ఉంటే,
వారతో సమ్నా యం నెరపండి.
డ్రపవైడ్ర్ రాతపూరా క సమ్మ తని ఆమోదిేి, మీకు సమ్మ తని అందించే వ్య కి ిఫారానిన డ్రరంట్
చేస్థ, సంతకం చేయగ్లరా అని చ్యడ్ండి.
ి ందిన మైనర్ లేదా వ్యోజనడిని మైనర్ని
మీర్ట విముకి ిపందిన మైనర్ లేదా విముకి ప
వివాహం చేసుకుంటే, మీర్ట డాకుయ మంటేషన్ని తీసుకొని రావాల్లు ఉంటుంది.
ఒకవేళ మీర్ట McKinney-Vento ఉపయోగించ్చ సమ్మ తని పందుతనన ట్యి
ి తే, మ్రయు
డ్రపవైడ్ర్కు డ్రపరన లు ఉంటాయని ఆందోళన చెందినట్యి
ి తే, మీర్ట సమాచారయుంత్ర సమమతి
చట్ట ుం కయపీని తీస కొని రయవ్ొచ ు: RCW 7.70.065 – ఇుంగ్లిష్ మాత్రమే మ్రయు స్కక ల్ు కు నిరష
ధ మై
ట న
టా
కంటంట్ని హైలైట్ చేయండి. (చ ట నికి ల్లంక్:
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ఇంగి ిష్ మాడ్రతమే). గ్మ్నిక: ఇది
ఆవ్రయ కత కాదు.
మీ కొరకు మీర్ట మచ్యయ ర్ మైనర్ డాక టరైన్ దాా రా సమ్మ తని కోర్టకుంటే, మీర్ట మీ
తల్లద
ి ండ్రుల నంచ్చ సా తండ్రతలు అని చ్యరంచే సరైన డాకుయ మంటేషన్ మ్రయు
సమాచారానిన అందించాల్లు రావొచ్చి . ఇది డ్రపవైడ్ర్లు అందరకి అవ్సరం లేదు, అయితే
సాయపడ్వ్చ్చి . కొంతమ్ంది డ్రపవైడ్ర్లు ఆన్సైట్లో మచ్యయ ర్ మైనర్ నిప్లరాధరణ చేయర్ట,
అయితే ఇంతకు ముందు డ్రపవైడ్ర్ల నంచ్చ మచ్యయ ర్ మైనర్ నిరాధరణలన ఆమోదిసాిర్ట.

DOH 825-018 December 2021 Telugu
ఈ డాకుయ మంట్న మ్రో ఫారమ ట్లో అభయ ర థంచడానికి, 1-800-525-0127 కు కాల్ చేయండి. బధిర్టలు లేదా వినట్ం కషం
ట గా
ఉండే వినియోగ్దార్టలు, దయచేస్థ 711 (Washington Relay) కు కాల్ చేయండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమయిల్
చేయండి.

