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   حقوقکے   ویکسین

 نیںجا

01 

وصول ویکسین  19-کووڈ کو آپ 

یا رینس انشو لیےنے کے کر

SSN ت رکی ضرونے کر ہمفرا

 ۔ہے نہیں

اگر آپ کے پاس انشورینس یا سوشل سکیورٹی  

نہیں ہے تو آپ کو ویکسین دینے  (SSN) نمبر

 سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

لوازمات کے   کی IDاگر آپ کو ریاستی شناخت 

بارے میں مزید معلومات کی ضرورت ہے تو 

مقامی کمیونٹی پر مبنی تنظیم یا اپنے محکمہ 

 صحت سے رابطہ کریں۔ 

02 

 19-کووڈ

 کہیمتحدہ امرئے ستہاریا

کے  یہر کس نیکسیو ںیم

 ۔ںیمفت ہ ےیل

کا معاوضہ   فراہم کنندگان سے آپ سے ویکسین

نہیں لے سکتے ہیں، اور ناہی آپ سے کسی 

انتظامیہ فیس، کاپیز، یا مشترکہ بیمہ کا 

 معاوضہ لے سکتے ہیں۔

 
 

  
 

 مبنی تنظیم سے رابطہ کریں۔ پرمزید تعاون کے لیے، اپنے مقامی کمیونٹی 

اگر آپ کو کسی سے رابطہ کرنے میں مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم ہمیں اس پر ای میل 

 ۔ apiahf.org@covid کریں

 اضافی وسائل کے لیے، براہ کرم 
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 :کو جانیں  ملاعو
 
 
 
 
 

 لگوانا  کہیٹ
 
 
 
 

 

 :کرنے کی چیزیں

ٹیکہ لگوانا! یہ آپ کی فیملی اور  •

ساتھی کمیونٹی ممبران کی حفاظت 

 کے لیے ضروری ہے۔

ہے  19-اگر آپ کو پہلے سے کووڈ •

ہو تو آپ کو تب تک ٹیکہ لگوانی 

چاہئے جب تک کہ آپ حالیہ عالمات 

 کا تجربہ نہ کر لیں۔

اپنی پہلی خوراک لینے کے بعد بھی،  •

ماسک پہننا اور سماجی دوری بنائے 

 رکھنے کا عمل جاری رکھیں۔

 :چیزیں کینہ کرنے

کریں۔  نہخرچے کے بارے میں فکر  •

 سبھی ویکسینز مفت ہیں!

اپنے امیگریشن اسٹیٹس کے ذریعے  •

لگائے جانے والے ٹیکہ سے خود کو 

رکھیں۔ آپ کو ویکسین فراہم  نہمحروم 

ندہ کو اپنی صورتحال سے آگاہ کن

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اس 

شخص کو ویکسین دی جا سکتی ہے 

 جسے اس کی ضرورت ہے۔

ویکسین تحفظ کے بارے میں غلط  •

ویکسینز  19-معلومات نہ پھیالئیں۔ کووڈ

 محفوظ اور مؤثر ہیں۔
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