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आफ्ना खोपसम्बन्धी अधधकारहरूको 

बारेमा जान्नुहोस ् 
 
 

01 

COVID-19 को खोप 

पाउनका लाधि तपाईंले बबमा 
वा कुनै SSN प्रदान िनुपुने 

आवश्यकता हुुँदैन। 
तपाईंसँग बिमा वा कुनै सोशल ससक्योरिटी 
नम्िि (SSN) छैन भन ेपनन तपाईंलाई 

खोप नदिन समल्िैन। 
िाज्यको आइडीको आवश्यकतािािे थप 

जान्न आफ्नो स्थानीय-समिुायमा 
आधारित संघसंस्था वा स्वास््य 

ववभागसँग सम्पकक  गनुकहोस।् 

02 

COVID-19 

को खोप संयुक्त राज्य 

अमेररकामा बस्ने 
सबैजनाका लाधि ननिःशुल्क 

रूपमा उपलब्ध रहेको छ। 

स्वास््य सेवा प्रिायकहरूले तपाईंिाट न 

त खोपको शुल्क सलन सक्नेछन,् न कुन ै

प्रशासननक शुल्क, को-पे वा को-
इन्श्योिेन्सको शुल्क न ैसलन पाउन ेछन।् 

 

 
 

 

थप सहायताका लागग, आफ्नो स्थानीय-समुिायमा आधारित संघसंस्थामा सम्पकक  गनुकहोस।् 
तपाईं कुनै संघसंस्थासँग जोडडन चाहनुहुन्छ भन ेकृपया covid@apiahf.org मा 

हामीसँग सम्पकक  गनुकहोस।् 

थप स्रोतसाधनहरूका लागग कृपया  
AA-NHPIHealthResponse.org मा सम्पकक  गनुकहोस ्
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तथ्यहरू जान्नुहोस:् 
 
 
 
 
 

खोप लिाउने 
 

 

िने: 

 खोप लगाउनुहोस!् तपाईंको 
परिवाि ि समुिायका साथी 
सिस्यहरूको सुिक्षा गनकका 
लागग यो काम महत्वपूर्क छ। 

 तपाईंलाई पदहले नै COVID-19 

भइसकेको छ भने पनन, यदि 

तपाईंमा अदहले कुनै लक्षर् 

िेखखएको छैन भने तपाईंले खोप 

लगाउनपुछक। 
 पदहलो खुिाक प्राप्त गिेपनछ पनन 

मास्क लगाउने ि सामाजजक ििूी 
कायम गन ेप्रक्रिया जािी िाखु्नहोस।् 

निने: 

 लागतको िािेमा गचन्ता 
नमान्नुहोस।् सि ैखोपहरू 

ननिःशुल्क छन!् 

 आफ्नो आप्रवासीको अवस्थाले 

गिाक खोपिाट वजन्चत नहुनुहोस।् 
तपाईंले खोप प्रिायकलाई आफ्नो 
सो अवस्था स्पष्ट पानुकपने हँुिैन। 
खोपको आवश्यकता भएको हिेक 

माननसले खोप प्राप्त गनक सक्छ। 
 खोपिाट सुिक्षाको िािेमा गलत 

जानकािीमा नपनुकहोस।् COVID-19 

का खोपहरू सुिक्षक्षत ि प्रभावकािी छन।् 
 
 

 

 

थप सहायताका लागग, आफ्नो स्थानीय-समुिायमा आधारित संघसंस्थामा सम्पकक  गनुकहोस।् 
तपाईं कुनै संघसंस्थासँग जोडडन चाहनुहुन्छ भने कृपया covid@apiahf.org मा हामीसँग सम्पकक  गनुकहोस।् 

थप जानकािीका लागग कृपया  
AA-NHPIHealthResponse.org मा सम्पकक  गनुकहोस ्
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