
والدین•

رسپرست یا قانونی کسٹوڈین•

ےک باہر والدہ یا دیگر شخص جےس گھر /گود لینی واےل والد•
یک اجازت دینی کا تعینات کیے گیے بچے ےک لیے طبی نگہداشت

 13.34Revisedاے یا 13.32مضمون )حق حاصل ہو 
Code of Washington(,RCWی کا نظر ثانی شد ہ واشنگٹ 

(کوڈ،

یصےل کرنی ایسا شخص جےس آپ ےک لیے نگہداشت صحت ےک ف•
یک دستخط شدہ اجازت دی گبے ہو

رشتہ دار جو آپ یک نگہداشت صحت کا ذمہ دار ہو•

اگر )افرس اسکول یک نرس، کونسلر یا بی گھر افراد کا ذمہ دار •
 McKinney-Vento Homeless Educationآپ وفاقی 

Act ہٹے 
گھر تصور کیے جابی (*ےک تحت بی

ی طور پر علیحدہ ہیں •
سال یا زائد ہے 16آپ یک عمر آپ قانون

 یک درخواست دا
ی

ئر یک جےس اور آپ بی اپنی والدین ےس علیحدیک
قبول کیا گیا۔ 

ص یا آپ قانونی طور پر علیحدہ اٹھارہ سال ےس کم عمر شخ•
بالغ فرد ےس شادی شدہ ہیں 

ی کرتا ہے کہ آپ •  Mature Minorفراہم کنندہ تعیں
Doctrine(سمجھدار نو عمر افراد کا قاعدہ **) ےک تحت

۔ سمجھدار نو عمر فرد ہیں

ی 19-نو عمر افراد ےک لئے کووڈ اجازتویکسینی
کو سمجھنا

زت وہ بالغ افراد جو آپ ےک لئے اجا
:دے سکئے ہیں 

ئے ہیں آپ اپنی لئے اجازت دے سک
:اگر

ی دستیاب ہٹے 19-سالہ نو عمر افراد ےک لیے کووڈ17ےس 5اب 
سال سے کم عمر افراد کو ویکسین لگانے 18۔ اکثر فراہم کنندگان ویکسینی

سال سے کم ہے اور آپ اپنے والدین سے خودمختار ہیں تو کچھ 18کے لئے والدین کی اجازت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کی عمر 

اتھ نہیں حاالت میں آپ اپنے لئے اجازت دے سکتے ہیں یا اگر آپ کو رہائشی عدم استحکام کا سامنا ہے اور والدین یا سرپرست کے س

لف اقسام کی رہتے تو اپنے اسکول کے ذریعے اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دستاویز میں ریاستی قانون کے تحت قابل قبول مخت

ا ہے۔ اجازت، اپنی مدد کے لئے فراہم کنندہ کی تالش کا طریقہ اور ویکسین کی اپائنٹمنٹ کی تیاری کا طریقہ پیش کیا گی

**Mature Minor Doctrine کے متعلق مزید

:معلومات

کے تحت نو  ”Mature Minor Doctrine”کچھ فراہم کنندگان

عمر افراد کو قابل قبول اجازت دینے کا موقع دیتے ہیں، 

رنے بشرطیکہ وہ طبی عمل کے نتائج کو سمجھنے اور قبول ک

کے قابل ہوں۔ 

ے مریض کے سمجھدار نو عمر فرد ہونے کا تعین کرتے ہوئ

بیت، فراہم کنندگان نو عمر فرد کی عمر، ذہانت، سمجھ بوجھ، تر

رد تجربے، معاشی خودمختاری یا اس کے فقدان، بطور بالغ ف

یں عمومی رویے اور والدین کے اختیار سے آزادی کا تعین کر

گے۔

*McKinney-Vento استعمال کرتے ہوئے

اجازت کے بارے میں مزید معلومات

جیسا )بچے یا نو عمر افراد ریاستی قانون کے تحت جو بےگھر 

–McKinney-Vento homeless education actوفاقی کہ 
پرست اپنے والدین یا سر( میں وضاحت کی گئیصرف انگریزی

، اسکول کی کسٹڈی میں نہیں ہیں، ان کے لئے اسکول کی نرسوں

ینیشن کے کونسلرز اور بےگھر طلبہ کے ذمہ دار افراد کو ویکس

کی اجازت دینے کا حق حاصل ہے۔ 

، بےگھر قومی مرکز برائے بےگھر افراد کی تعلیم:وسیلے کا لنک

-https://nche.ed.gov/wpاور تنہا طلبہ کی تعلیم میں معاونت، 
content/uploads/2018/10/youth.pdf–صرف انگریزی

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


ویکسین لگوانے کے لئے تراکیب

□Vaccine Locator(ی تالش کرنی کا ٹول پر فلنر (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ur)( ویکسیں

۔ کرنی ےک آپشن استعمال کریں یا فراہم کنندہ کو کال کر ےک جانیں کہ وہ کس قسم یک اجازت قبو  ی ل کرنے ہیں ویکسٹے

ی آپ یک صورتحال ےک لیے   کارآمد فراہم کنندہ یک لوکین  پر موجود نو عمر افراد ےک استعمال مٹے آسان فلن  کرنی ےک آپشنی

یے اجازت دے ۔ مثال ےک طور پر اگر آپ ےک پاس ایسا بالغ شخص موجود ہے جو آپ ےک لآپ کی مدد کریں گےتالش مٹے 

یری اجازت قبول کرتا ہو۔سکتا ہے لیکن آپ ےک ساتھ اپائنٹمنٹ مٹے نہٹے جا سکتا تو ایسا فراہم کنندہ تالش کریں جو تحر 

ی ےک ایےس مقرسپرست نہ ہوں جو آن الئن فارم بھر سکٹے تو /اگر آپ ےک پاس ایےس والدین□ امات تالش کریں جو ویکسیں

۔ آن الئن اپائنٹمنٹ ےک لیے اکنر فراہم کنندگانکیس بیھ وقت آنی واےل افراد کو قبول کرنے ہوں یا کال پر اپائنٹمنٹ لیں

۔  ہٹے
والدین یا رسپرست ےس اجازت کا فارم بھرنی یک درخواست کرنی

کا اطالق ہونا ممکن McKinney-Ventoاگر آپ کو رہائشی عدم استحکام کا سامنا ہے تو آپ پر اپنی اسکول ےس بات کریں □

۔  گھر طالب آپ اجازت لینی ےک لیے اسکول یک نرس، اسکول ےک( مزید معلومات ےک لیے اگال حصہ دیکھٹے )ہے کونسلر یا بی

۔ علم ےک ذمہ دار فرد ےس معاونت کر سکیی ہٹے

، اس یک تیاری کریں□ ورت ہے :آپ کو جس قسم یک اجازت فراہم کرنی یک ضی

ورت ہے تو ان ےس بات کریں۔□  یک ضی
ی

اگر آپ یک اپائنٹمنٹ پر کش بالغ فرد یک موجودیک

رنٹ کر ےک اس پر اگر فراہم کنندہ تحریری اجازت قبول کرتا ہے تو دیکھٹے کہ کیا اجازت دینی واال شخص فارم پ□

۔ دستخط کر سکتا ہے یا نہٹے

 نو عمر فرد ہٹے یا والدین ےس علیحدہ نو عمر فرد یا بالغ شخص ےس□
 شادی شدہ اگر آپ والدین ےس علیحدہ ہونے

ورت ہو۔ ہٹے تو ممکن ہے کہ آپ کو دستاویزات ساتھ البی یک ضی

 اجازت حاصل کر رہے ہٹے اور آپ کو فکر ہے کہ فراہم کMcKinney-Ventoاگر آپ □
نندہ استعمال کرنی ہونے

ضف –RCW 7.70.065: معلومات پر مببی اجازت ےک قانون یک نقل ساتھ ال سکیی ہٹے سواالت کرے گا تو آپ 

: قانون کا لنک)اور اسکولوں ےک لیے مخصوص حےص کو ہانے الئٹ کریں۔ انگریزی

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065–یہ الزیم تقاضا : ۔ نوٹ(ضف انگریزی

۔ نہٹے ہے

و آپ کو یہ ےک ذریےع اپنی لیے اجازت حاصل کرنی یک کوشش کر رہے ہٹے تMature Minor Doctrineاگر آپ □

ورت ہو سکبی ہے کہ آپ اپنی والدین ےس ۔ ظاہر کرنی وایل دستاویز اور معلومات فراہم کرنی یک ضی  خودمختار ہٹے

۔ کچھ فراہم کنند  گان اپنی مقام پر تمام فراہم کنندگان اس کا تقاضا نہٹے کرنی لیکن اس ےس مدد مل سکبی ہے

ی نہٹے کرنی لیکن سابقہ فراہم کنندگان یک جانب ےس سمجھدار ن ی سمجھدار نو عمر افراد کا تعٹے و عمر افراد کا تعٹے

۔  ہٹے
قبول کرنی

۔ # مالحظہ کریں، پھر زبان یک معاونت ےک لیے COVIDVaccineWA.org or 1-833-VAX-HELP: مزید معلومات ےک لئے  دبائٹے

(فون پر یا آمیی سامیی )زبانی اجازت •

(فارم)تحریری اجازت •

ا کرنی کچھ تحریری اور زبانی دونوں طرح ےس اجازت کا تقاض•

۔ ہٹے

امیی اجازتآپ ےک لیے اجازت دینی واےل بالغ فرد یک آمیی س•

فراہم کنندگان چند مختلف طریقوں سے اجازت قبول کرتے ہیں۔

DOH 825-018 December 2021 Urdu
پر کال کریں۔ سماعت ےس محروم یا اونچا سنیی واےل0127-525-800-1لیے اس دستاویز کو کش اور شکل مٹے حاصل کرنی ےک  

ی براہ کرم  پر ای میل کریں۔civil.rights@doh.wa.govپر کال کریں یا ( Washington Relay)711صارفٹے

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dur&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617527357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=04%2FGC%2F%2F74uBCIBO%2B1tIn0doBB5tY90tY5TA5PNdsz7E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite%3D7.70.065&data=04|01|tara.bostock@doh.wa.gov|1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637626702814173995|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

