
 
 

अनलाइन उपकरण र म्यासजे िंगको लागग भाषाको उदाहरण:  तल ददएका भाषा राज्य र स्थानीय अनलाइन खोप योग्यता/खो कताा उपकरणलाई सहयोग 

हुन सक्छ, वा अन्य  उदे्दश्यको लागग पररमार् ात  गररन्छ ( स्तै, कल सेन्टरको लागग वेव ल्यागोए ) : 

 

के तपाई अशक्तता हुनुहुन्छ- वा हनेा, सुन्न,गहड्न, ध्यान, सगम्िन, वा 

बोलचाल गना गम्भीर समस्या भएको छ?  

 
 यदि हो भने, यो [check all that apply] के तपाईलाई चागहन्छ... 

(सहायताको लागि कुनै शुल्क लागै्दन) 

 

 COVID-19 खोपको समयतागलका सेट अप गनाको लागग 

सहायता चागहन्छ?  

 

 खोप लगाउने साइटमा जान यातयात दमलाइदिन सहायता चादहन्छ?  

 
 COVID-19 खोप साइटमा अरु कुनै आवास चागहन्छ? आवासले के 

समावेश गछा भने अमेररकी सािंकेगतक भाषाको दभुाषी, सुने्नको लागग 

सहायक यन्र, ठूलो गिन्ट, म्यागगनदिकेशन, बे्रल, अगियो, 

व्हीलचेयरको  सहायता,िगतक्षा गनाको लागग शान्त के्षर, वा अन्य 

सिंवेदी आवास ।*  

 

 यदि मादि दिएको मध्य कुनै हो भने, एक समदपित उत्तरिाताको लागी 
दनिेदित गििछ ।** 

के तपाई बढुापाका वा गतनीहरूको घर वा समदुायमा एक अशक्तता भएका 

व्यगक्तलाई भकु्तानी गररएको वा भकु्तानी गररएको हरेचाह वा सवेाहरू िदान 

गनुाहुन्छ? 

 
 यदद हो भने, के तपाई आिुलाई वा  सलाई तपाईले हरेचाह गनुाहुन्छ 

उनीहरूलाई समयतागलका सेट अप गना सहायता चागहन्छ? 

 

  यदद हो भने, एक समर्पात उत्तरदाताको लागी गनदगेशत 

गदाछ ।** 

* आवास गवकल्पहरू सगह आवश्यकताहरू पगहचान गना चेक सूचीको रूपमा 

व्यगक्तगत सूचीबद्ध गना सदकन्छ 

**  ो व्यगक्तलाई सहायता चागहन्छ उसको बारेमा गनदेगशतलाई थप  ानकारी 

उदाहरण, खोप लगाउन यातयात चागहन्छ, ।  ो व्यगक्त थप  ानकारीको लागग 

घर छोड्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई कता पठाउने भनेर गनदेगशतलाई थाहा हुनु 

 रुरी छ ।   

साइट पहुुँच / समयतागलका गवचार: खोप 

िदायकहरू/साइटहरू ADA अनुरुप हुनुपछा, तैपगन, उपयोग वा 

पहुुँचको सग लै गवगभन्न अशक्त भएका  मागनसहरूको लागग 

िरक िरक हुनेछ ।  आधारभतू, आ सम्म अपिेट  ानकारी 

आवासमा उपलब्ध छ र सबै खोप साइटहरूको लागग 

िदियाको तागलका समयमा सग लैसुँग उपलब्ध छ ।  

 
उिाहरण: 

 

 गाडी चलाएर खोप लगाउने साइटमा गए भने खोप लगाउने 

व्यक्तिले गाडी छोड्नु पिैन ? 

 

  के खोप लगाउने साइट खुद्रा व्यापार गभर पछा ?  

 
 के खोप लगाउने साइटमा धेरै बेर गहड्नु पछा वा िदिया गाह्रो छ ( 

 स्तै धेरै पाल, लामो िगतक्षा, र / वा  रटल दताा िदियाहरूका 

साथ खोप साइटमा धेरै मागनसहरू?) अन्य  ानकारीको लागग , 

तपाई खोप गक्लगनकमा बुढापाका र अशक्त भएका व्यगक्तहरूलाई 

खोप | CDC मा हनेा सकु्नहुन्छ   

 
 
पणू ा रुपमा अशक्त गस्थगत गनधाारण ( स्त ैिाटा सङ्कलन)को लागग अन्य स्रोत:   

 
 वाजशिंगटन समूह कायाात्मकमा छोटो सेट (WG-SS) 

 
अमेररकन समुिाय सरे्वक्षण : अिि डाटा कसरी सङ्कलन हुन्छन्  

 
 HHS िाटा मानक कायाान्वयन गाइि:  ात,  ातीयता, जलिंग, िाथगमक भाषा, 

र अशक्त गस्थगत को लागी िाटा सिंग्रह मापदण्ि   
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www.cdc.gov/coronavirus/vaccines 

 

अििता भएका मादनस र दतनीहरूका 

हेरचाहकतािलाई COVID-19 खोपको िथागमकता र 

समयतागलकाको लागग आधारभूत गवचार  

https://www.ada.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/older-adults-and-disability.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/older-adults-and-disability.html
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.census.gov/topics/health/disability/guidance/data-collection-acs.html
https://www.census.gov/topics/health/disability/guidance/data-collection-acs.html
https://www.census.gov/topics/health/disability/guidance/data-collection-acs.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/vaccines

