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আপনার টিকা সম্পর্কি ত অর্িকার  

 
 
 
 

সম্পর্কি  জাননু 

 
 
 

01 

ককানও COVID-19 টিকা 
পাওযার জনয আপনাকক 
বীমা বা ককানও SSN 
প্রদান করকত হকবনা। 
আপনার কাছে বীমা বা সামাজিক  

সুরক্ষা নম্বর (SSN) না থাকছে আপনাছক 
টিকা দেওয়ার দথছক অস্বীকার করা হছবনা। 
আপনার রািয ID-এর প্রছয়ািনীয়তা 
সম্পছকে  আরও তছথযর প্রছয়ািন হছে, 
স্থানীয় সম্প্রোয়-জিজিক সংগঠন বা 
আপনার স্বাস্থয জবিাছগর সাছথ দ াগাছ াগ 
করুন। 

02 

COVID-19 
টিকা মার্কি ন যুক্তরাকে 
সককের জনয র্বনামূর্েয 
কদওযা হকব। 
সরবরাহকারীরা আপনাছক টিকার 
িনয চািে  করছত পারছব না বা 
প্রশাসজনক দকানও জি, দকাছপ বা 
সহবীমা িাতীয় জকেুর িনযও 
আপনাছক চািে  করা হছব না। 

 

 
 

 

আরও সহায়তার িনয, আপনার স্থানীয় সম্প্রোয়-জিজিক সংগঠছনর সাছথ  

দ াগাছ াগ করুন। 
এগুজের সাছথ দ াগাছ াগ করছত আপনার সহায়তার প্রছয়ািন হছে, েয়া কছর 

আমাছের covid@apiahf.org-এ ইছমে পাঠান। 
অজতজরক্ত জরছসাছসের িনয, েয়া কছর  
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সত্য ঘটনা সম্পর্কে জানুন: 
 

টিকা কদওযা হর্ে 
 

 
এইগুর্ে করুন: 

 টিকা জনন! আপনার পজরবার এবং 
সম্প্রোছয়র সহ সেসযছের সুরজক্ষত 
রাখার িনয এটি গুরুত্বপূর্ে। 

 আপনার  জে বতে মাছন এই িাইরাছসর 
দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দকানও উপসগে 
না দথছক থাছক, তাহছে আপজন 
ইজতমছযয আছগ COVID-19, িাইরাছস 
আক্রান্ত হছয় থাকছেও, এই টিকা 
আপনার দনওয়া উজচত। 

 আপনার প্রথম দ াি পাওয়ার পছরও 
মাস্ক পরা এবং সামাজিক েরূত্ব 
বিায় রাখা চাজেছয়  ান। 

 
এগুর্ে করর্বননা: 

 খরচ জনছয় িাবছবন না। সমস্ত টিকা 
জবনামূছেয দেওয়া হছে! 

 আপনার অনয দেছশ বসবাছসর 
জস্থজতর কারছর্ টিকা দেওয়া 
আটকাছব না। টিকা দ খান দথছক 
পাছেন দসখাছন আপনার জস্থজত 
িানাছনার েরকার দনই। প্রছয়ািন 
এমন সব বযজক্তই টিকা দপছত পাছর। 

 টিকা সম্পজকে ত সুরক্ষা সম্পছকে  িুে 
তথয শুনছবন না। COVID-19-এর 
টিকাগুজে জনরাপে এবং কা েকর। 

 
 

 

 

আরও সহায়তার িনয, আপনার স্থানীয় সম্প্রোয়-জিজিক সংগঠছনর সাছথ দ াগাছ াগ করুন। 
এগুজের সাছথ দ াগাছ াগ করছত আপনার সহায়তার প্রছয়ািন হছে, েয়া কছর আমাছের 

covid@apiahf.org-এ ইছমে পাঠান। 

অজতজরক্ত তছথযর িনয, েয়া কছর  
AA-NHPIHealthResponse.org-এ  ান 
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