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؟ہےعلمکوآپکیا
1.

ویکسینڈھالہے۔موثرایکلئےکےبچاؤسےبیماریوبائیجیسیکروناویکسین19-کووڈ
ماسکلگوانا،

سبسےببچنے ٖکیوبامہلکاسہیبنانایقینیکوفاصلہسماجیمیںجولمیلاوراستعمالکا
موثرسے

ہیں۔تدابیر

ہےگئیمہیاکیسےطرفکیھیلتھپبلکآفڈیپارٹمنٹمیساچیوسٹکوآپمعلوماتیہ

کےمثال.ہیںسکتیھوظاھرعالماتیہپرطورعامکولوگوںکچھبعدکےلگوانےویکسین
ٹیکےپرطور

متلی،کپکپاہٹبُخار،درد،میںجسمدرد،سرتھکاوٹ،سوزش،/سوجندرد،میںبازووالے
اگروغیره۔

اپنےپرفوریطورکوآپتورہیںزیادهسےدنچندوهاورھوںظاھرعالماتاورکوئیآپ ٗ
ڈاکٹرپرائمری

چاہئے۔کرنارجوعسے



2.
ڈرائیونگالئسنس یا سوشلیکسین لگوانے کے لئے آپ کے پاس انشورنس، شناختی کارڈ،

سیکورٹی نمبر

سکتے ہیںھونا قطعی ضروری نہیں۔ آپ ان کے بغیر بھی ویکسین لگوا

انکار کیا جائے تو آپفوراً اٹارنیاگر کسی ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو ویکسین لگانے سے
جنرل  سول

درجاپنیشکائتپرلنکاسیا)-2917-963-617(کریںرابطہپرنمبراسسےڈویژنرایٹس

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint-کروائیں

یا سوشلسکیورٹی نمبر کااگر کوئی آپ سے  انشورنس، شناختی کاغذات، ڈرائیونگ الئسنس
مطالبہ کرے تو

کے لئے آپ کو انمیں سے کسیآپ ایسا کرنے انکار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ویکسین لگوانے
کی بھی

ضرورت نہیں۔

3.
کوئی اثر نہینپڑے گا- فیڈرلویکسین لگوانے سے آپ کے امیگریشن سٹیٹس یا استحقاق پر

گورنمنٹ نے

اثراندازنہیںپرعملکےامیگریشنویکسینیشناورعالجکا19کووڈ۔کہہےکیاکنفرم
ھونگے-

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint


4.
ھو، یا یہاں پرمالزمت کرتا ھو۔ وهمیساچیوسٹ  کا رہائشی ھو، یا میسا چیوسٹ میں طالب علم

امیگرنٹس

سے فائده اُٹھاسکتے ہیں ۔ فیڈرلجن کے پاس قانونی کاغذات نہ بھی ھوں وه بھی اس سہولت
گورنمنٹ

لئے ھے جومیساچیوسٹ میںٖکی طرف سے مفت ویکسینیشن کی سہولت ھر  ٰاس فرد  کے
ٰمقیم ہے

کی ٰبکنگ کےلئے آپ کو کریڈٹویکسین کے لئے آپ کو انشورنس کی ضرورت نہیں۔ اپانٹمنٹ
کارڈ ٖ بھی

ضرورت نہیں ۔ کوئی آپ سے کریڈٹ کارڈ نہیں مانگے گا۔

انکار کیا جائے تو آپفوراً اٹارنیاگر کسی ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو ویکسین لگانے سے
جنرل  سول

درجاپنیشکائتپرلنکاسیا)-2917-963-617(کریںرابطہپرنمبراسسےڈویژنرایٹس

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint-کروائیں

5.
سکتےہیں۔اورلگواویکسینآپبھیتبتوہیںچکےھوشکارکا19-کووڈٖمیںماضیآپاگر

اگر اپ کا

جبتکگیلگےنہیںتکوقتاُسویکسینکوآپتوہےآیا)positive(مثبتٹیسٹ19کووڈ-
اپ

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint


دنکی10بعدھوں)ظاھربھینہعالماتکوئیاگر(یاکےھونےظاھرعالماتکیکرونا
قرنطینہ کی ُمدت

پوری نہیں کر لیتے۔

6.
اپنےپاسکامحکمہھیلتھپبلکگا۔جائےرکھارازصیغہمکملکوریکارڈویکسینیشنآپکے
میںچیوسٹمیسا

کیطرحریکارڈمیڈیکلکےآپگا۔رکھےریکارڈالیکٹرانککافردھروالےلگوانےویکسین
کاآپ

.ہےجاتارکھامیںرازمکملبھیریکارڈویکسینیشن
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