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01 
COVID-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ  ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੀਮਾ 
ਜਾਂ SSN ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕ ੇਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 

ਧਸਧਕਓਧਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰ (SSN) ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਾਜ ID ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਕਸੇ ਕਧਮਉਧਨਟੀ 
ਅਿਾਧਰਤ ਸੂੰਗਠਨ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ 

ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

02 
COVID-19 ਟੀਕਾ 
ਯ ਨਾਈਧਟਡ ਸਟੇਟ ਧਵਿੱ ਚ 

ਹਰਕੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਕੋਈ 

ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਧਕਸੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਾਿੱਪ੍ੀਜਾਂ ਜਾਂ 
ਧਸਿੱ ਕੇਸੈਂਸ ਲਈ।  

 
 

 

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਧਮਉਧਨਟੀ ਅਿਾਧਰਤ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਕਸ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੂੰ  
Covid@apiahf.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਅਧਤਧਰਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ 
AA-NHPIHealthResponse.org ਤੇ ਜਾਓ 

ਆਪ੍ਣ ੇ

file:///C:/Users/pbhagane/AppData/Roaming/Microsoft/Word/covid@apiahf.org


ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ਇਹ ਕਰ:ੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰ:ੋ 
 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰੋ! ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸਾਥੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਧਿਆ ਕਰਨ  ਲਈ 

ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ 
COVID-19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ 
ਕਰ  ਰਹੇ ਹੋ।  

ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਧਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ  ਦ ੇਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆਂ ਦਾ 
ਅਧਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ।ੋ  

ਲਾਗਤ ਬਾਰ ੇਧਚੂੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ  ਸਾਰੇ ਟੀਕ ੇ

ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ! 

ਆਪ੍ਣੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਧਥਤੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕ ੇ

ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾ ਧਦਓ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਟੀਕ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਰੇਕ 

ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ  ਇਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ  ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਟੀਕ ੇਦੀ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਬਾਰ ੇਗਲਤ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣ।ੋ  COVID-19 ਟੀਕ ੇ

ਸੁਰਿੱ ਧਿਅਤ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ।  

 
 

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਧਮਉਧਨਟੀ ਅਿਾਧਰਤ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  
covid@apiahf.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

ਵਾਿ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ 
AA-NHPIHealthResponse.org ਤੇ ਜਾਓ 

ਤਿੱਥ ਜਾਣ:ੋ 

mailto:covid@apiahf.org

