কািভড
কািভড-১৯ িটকাদােনর জন

িতব ী ব ি েদর এবং তােদর সবা

দানকারীেদর অ ািধকার ও সময় িনধারেণর জন

াথিমক িবেবচনা

অনলাইন টুলস এবং মেসিজং এর জন ভাষার উদাহর
উদাহরণঃ িন িলিখত ভাষা রাজ ও ানীয় অনলাইন ভ াকিসন যাগ তা/স
তা
ানকারী সর াম িলর জন
সহায়ক হেত পাের, অথবা অন ান উে েশ পিরবিতত হেত পাের ( যমন, কল স ােরর জন ওেয়ব ভাষা):
কে

আপনার িক িতব ী- অথবা দৃ ি , বণ, হাঁটা, মেনােযাগ দওয়া
দওয়া, মেন
রাখা বা যাগােযাগ করেত


সরবরাহকারী/ ক

তর সমস া আেছ?

ক



অন কান থাকার ব ব াা? েয়াজনীয়

বাস ােনর উদাহরণ িলর মেধ থাকেত পাের আেমিরকান সাইন
ল া ু েয়জ ব াখ া, সহায়ক শানার য , বড় ি

ি য়া িল সহজ,
সহজ আপ-টু- ডট

, বিধতকরণ,

ইল,

এিট িক কান াইভ-মাধ
মাধ েম িটকা দওয়ার ক

যখােন িটকা হণকারীেদর

তােদর গািড় ছাড়ার েয়াজন হেব না?
না


অিডও, ইলেচয়ার সহায়তা, অেপ ার জন িনিরিবিল ান বা অন ান 
ভাল আবাসন।*


েলােত থাকার ব ব া এবং

াপ , িটকাদান

যমনঃ

যাবার জন পিরবহেনর ব ব া করা
করা?

কািভড-১৯ িটকা কে



িতব ীেদর জন

তথ রাখুন।

কািভড-১৯ িটকার জন অ াপেয় েম ব ব া করার সহায়তা
সহায়তা?
িটকা দান কে

েবশািধকার িবিভ

ব াপকভােব পিরবিতত হেব। সময়সূ িচ সহেজই

সহায়তার জন কান খরচ হেব না)



েলা এিডএন অনু বতী হওয়া উিচত,
উিচত তেব,

ব বহাের সহজলভ তা বা

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল আপনার িক দরকার [যা
যা েযাজ তা যাচাই ক নন]…(এই



েবশািধকার/সময়সূ
সময়সূ চী িবেবচনাঃ িটকা

িটকা ক িট িক কান খুচরা ব বসােয়র/
বসােয়র বাজােরর িভতের রেয়েছ?
িটকা কে দীঘ হাটার বা জিটল ি য়ারর েয়াজন ( যমনঃ একািধক ট ,
দীঘ অেপ া করেত হয় এমন এবং// অথবা জিটল িনব করণ ি য়াসহ

যিদ উপেরর যেকােনা একিটেত হ াঁ হয়, তাহেল একজন ডিডেকেটড রসপ ারেক

একিট বৃ হৎ িটকাদান ক ?) আরও তেথ র জন , আপিন দখেত পােরনঃ িটকা

িনেদশ িদন।**

ি িনক িলেত বয় ও িতব ী ব ি েদর িটকা দওয়া | িসিডিস

আপিন িক বয় বা িতব ী ব ি েক তােদর বািড়েত বা স দােয়র বতনভু ভােব বা

(Vaccinating Older Adults and People with Disabilities at
Vaccination Clinics | CDC)

অৈবতিনকভােব য বা পিরেষবা দান কেরন?


যিদ হ াঁ হয়, তাহেল আপনার িনেজর জনন বা আপিন য ব ি েক সবা দান
কেরন তার জন অ াপেয় েম

িনধারেণর করেত আপনার িক সাহােয র

েয়াজন?
যিদ হ াঁ হয়, তাহেল একজন ডিডেকেটড রসপ ারেক িনেদশ িদন।
িদন।**



*সিঠক
সিঠক েয়াজন সনা
চকিল

করেত আবাসন িবক

িহসােব তািলকাভু

িল পৃথকভােব একিট

হেত পাের।
প
প, িটকা

পিরবহন। রসপ ারেদর আরও তেথ র জন বািড় ছেড় যেত স ম
নয় এমন মানু ষেদর কাথায় কাথায় পিরচালনা করেত হেব তা
তাও
জানেত হেব।

প শট সট অন ফাংশিনং (ডা ু উিজএস-এসএস) (The
Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS))

ওয়ািশংটন

আেমিরকান কিমউিনিট জিরপঃ কীভােব

িতব ী ডটা

সং হ করা হয় (American Community Survey: How

** রসপ ারেদর সহায়তার েয়াজন এমন ব ি েদর জন অিতির
পিরেষবা স েক তেথ র েয়াজন হেত পাের, উদাহরণ

আরও স ূ ণ িতব ী িনধারেণর জন অন ান উৎস ( যমন, তথ সং হ):

Disability Data areCollected)

এইচএইচএস তথ মান বা বায়ন গাইডঃ জািত,
জািত বণ, িল ,

াথিমক

ভাষা এবং িতব ী অব ার জন তথ সং েহর মান। (HHS Data
Standards Implementation Guide: Data collection standards for race,
ethnicity, sex, primary language, and disability status)
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