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COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री  
खोप लिाउन जााँदा आफूसाँि बोक्नुपने मान्य पररचयपत्रका ककससम  

तपाईं ओहायो राज्यमा COVID-19 को खोप लिाउन योग्य भइसकेपछि र खोप लिाउन अपोइन्टमेन्ट सलएको स्थानमा वा क्क्लछनकमा जाने तयारी 
िदै हुनुहुन्ि भने आफूसाँिै मान्य पररचयपत्र बोक्न नबबससनुहोला । 
 

खोप प्रदायकलाई तपाईंको पररचय, नाम तथा उमेर रुजू िनस तपाईंको पररचयपत्र आवश्यक पिस  । तपाईंले नािररकताको प्रमाणपत्र वा 
बसोबासको क्स्थछत खुलाउने कािजात देखाउनुपदैन । तपाईंको पररचयपत्रको म्याद सककसकेको ि वा उक्त पररचयपत्र अको राज्य वा देशको हो 
भने पछन तपाईंको पररचयपत्र स्वीकार िररनेि । 
यदद तपाईं आफ्नो रोजिारका आधारमा खोप लिाउन योग्य हुनुहुन्ि भने (उदाहरणका लागि, K-12 सम्मको स्कुलमा कायसरत कमसचारी वा स्वास््य 

स्याहार कमसचारी) भने ओहायो राज्यले योग्यताको प्रमाणका रूपमा थप कुनै पछन कािजात माग्दैन; यद्यपप, योग्यता मूल्याङ्कन िनसका लागि सेवा 
प्रदायकहरूले क्स्िछनङ तथा छनिरानीसम्बन्धी आफ्नै कायसपवगधहरू बनाउन सक्नेिन ्।   

आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा जानुअछि, हामी तपाईंलाई आफ्नो खोप प्रदायकसाँि सम्पकस  िरी आफ्नो अपोइन्टमेन्टका लागि चादहने कािजात के-के हुन ्

भन्ने कुरा बुझ्न ससफाररस ििौँ । खोप लिाउन जााँदा आफूसाँि बोक्नुपने मान्य पररचयपत्रका ककससम यस प्रकार िन:्

o चालक अनुमछतपत्र वा कुनै पछन फोटोसदहतको पररचयपत्र (कािजातको म्याद अवगध वा उक्त कािजात जारी भएको ठाउाँले केही 
फरक पाने िैन) । 

o सकिय/सेवाछनवतृ्त सैछनक पररचयपत्र । 
o गचककत्सकको कथन (खोपको रेकर्ससदहत) । 
o जनिणनाका रेकर्सहरू । 
o धमस सन्तान ग्रहण (Adoption) सम्बन्धी रेकर्सहरू । 
o अङ्िीकरण (Naturalization) को प्रमाणपत्र । 
o जन्मदतासको प्रमाणपत्र: जन्मसम्बन्धी रेकर्स (सक्कल वा प्रमाणणत प्रछत) । 
o कन्सुलेटको पररचयपत्र वा मादटसकुला कन्सुलर ।  
o पासपोटस वा पासपोटस कार्स ।  
o नािररकताको प्रमाणपत्र । 
o स्थायी बाससन्दा कार्स । 
o अङ्िीकरण/नािररकता प्रछतस्थापनका लागि आवेदन । 
o डर्माटसमेन्ट अफ स्टेटका फारामहरू । 

▪ सैन्य सेवासम्बन्धी रेकर्सहरू (DD-214) 

▪ अमेररकी नािररक पवदेशमा जन्मेको प्रमाणपत्र (FS-545) 

▪ अमेररकी नािररक पवदेशमा जन्मेको ररपोटसको प्रमाणपत्र (DS-1350) 

▪ अमेररकी नािररक पवदेशमा जन्मेको कन्सुलर ररपोटस (FS-240) 

▪ रोजगार अनुमतिपत्र (I-766/EAD) 

▪ यािायाि पत्र (I-797F) 

फेबु्रअरी 26, 2021 मा तयार पाररएको । 
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COVID-19 का सन्दभसमा तपाईंसाँि भएका प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त िनस 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोन िनुसहोस ्।  
 

तपाईंको मानससक स्वास््य पछन शारीररक स्वास््य जछतकै महत्वपूणस हुन्ि । यदद तपाईं वा तपाईंको कुनै पप्रयजन कोरोना भाइरस 

महामारीका कारणले गचक्न्तत हुनुहुन्ि वा आपत्तनुभएको ि भने मद्दत हप्ताको सातै ददन, ददनको चौबीसै िण्टा उपलब्ध रहेको ि । 
COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा फोन िनुसहोस ्। 
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