मैले NH मा मेरो COVID-19 खोप प्राप्त गर्न कसरी दर्ान गर्े?

खोपका आपूर्र्नहरू सीममर् छर््
न्यू ह्याम्सायर हाल चरण 1 मा COVID-19 खोप प्रबन्ध गररे रहेको छ। र्पाईंको खोपको अपोइन्टमेन्टको र्ामलका बर्ाउर्े कायन आपूर्र्नमा मर्र्नर
रहर्ेछ।
दर्ान प्रक्रियाले कसरी कायन गछन ?
र्पाईंले खोप अपोइन्टमेन्ट प्राप्त गर्नको लामग दर्ान गर्न र्लका चरणहरू पूरा गर्ननपछन।

योग्यर्ाको परीक्षण

मचक्रकत्स स्वीकृ मर् पूरा
गर्नह
न ोस्

सम्पकन जार्कारी प्रमवष्ट
गर्नह
न ोस्

अपोइन्टमेन्टहरू उपलब्ध
हँदा इमेल प्राप्त गर्ननहोस्

1) र्पाईंसँग इन्टरर्ेट पहँच छैर् र्र्े र्पाईं आफू लाई मद्दर् गर्े कोही व्यमिको लामग 211 मा फोर् गर्न वा र्पाईं यो वेबसाइटमा उर्ीहरूको
COVID-19 खोप दर्ान गर्न राज्य वेबसाइटमा जार् सक्ननहन्छ: https://sonh-community.force.com/providers/s/
2) र्पाईंले मामिको वेबसाइटमा अर्लाइर्मा दर्ान गर्े मर्णनय गर्ननर्यो र्र्े यी बाँकी रहेका मर्देशर्हरू मर्म्नार्नसार छर््
3) यसले शीर्नमा चार वटा खण्ड (परीक्षण, मचक्रकत्सा स्वीकृ मर्, पूवन-दर्ान, समाप्त र्यो!) र्एको जस्र्ो देमखर्े पृष्ट खोल्र्ेछ। पमहलो खण्ड र्ीलो
रङ्गमा हाइलाइट गररएको छ जहाँ र्पाईं सनरु गर्ननहन्छ। र्पाईं आफू लाई उत्कृ ष्ट रूपमा व्याख्या गर्े मवकल्प चयर् गरे र सनरु गर्ननहर्े छ। र्पाईंको
उमेर वगनसँग मेल खार्े मवकल्पको बायाँपरिको गोलो घेरा छर्ोट गर्ननहोस्, त्यसपमछ आफ्र्ो मस्िर्को दायाँपरिको र्ल रहेको "अको" बटर्मा
मललक गर्ननहोस्:
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4) अको खण्ड, मचक्रकत्सा स्वीकृ मर्ले र्पाईंलाई के ही पूवन-दर्ान परीक्षणका प्रश्नहरू सोध्नेछ। एलर्जनक प्रमर्क्रियाहरूको र्पाईंको मचक्रकत्सा इमर्हासँग
मेल खार् मवकल्पको बायाँपिीको गोलो घेरामा मललक गर्ननहोस्, त्यसपमछ आफ्र्ो मस्िर्को दायाँपरिको र्ल रहेको "अको" बर्टमा मललक
गर्ननहोस्:

5) प्रत्येक पृष्ठमा प्रश्नहरूको जवाफ क्रदर् र त्यसपमछ र्पाईं अमन्र्म दर्ान पृष्ठमा र्पनग्दासम्म अको बटर्मा मललक गर्न जारी राख्ननहोस्। र्पाईंको
जार्कारी र्र्ननहोस् र आफू मा लागू हर्े वस्र्नहरूको छे उमा रहेको गोलो घेरा वा वगानकार चयर् गरे र सबै प्रश्नहरूको जवाफ क्रदर्नहोस्।
6) र्पाईंले सबै मस्िर्हरू पूरा गदान, र्पाईंले 1-3 क्रदर्मा VAMS (खोप प्रशासर् व्यवस्िापर् प्रणाली) प्राप्त गर्नह
न र्ेछ । इमेल NH को राज्य होइर्।
धेरै मामर्सले यसलाई आफ्र्ो इमेल बाकस वा स््याम बाकसमा आएको फे ला पाछनर््। र्पाईंले इमेल प्राप्त र्गदानसम्म आफ्र्ो इमेल र र्पाईंको
जंक वा स््याम फोल्डरको मर्रीक्षण गर्न जारी राख्ननहोस्। र्पाईंले 5 क्रदर्मर्त्रमा इमेल प्राप्त गर्ननहन्न र्र्े, कृ पया 211 मा कल गर्ननहोस्।
7) र्पाईंले इमेल प्राप्त गरे पमछ, र्पाईंलाई उि दर्ान प्रक्रिया सनरु गर्न इमेलमा मलङ्क क्रदइर्ेछ।
8) CDC VMAS प्रणाली प्रयोग गदान यहाँ के ही मद्दर्गार उपायहरू छर््:
1. कृ पया Internet Explorer प्रयोग र्गर्ननहोस् – यसको सिामा Google Chrome, Firefox, Edge वा Safari मात्र प्रयोग गर्नह
न ोस्।
2. VMAS इमेलमा र्पाईंको अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गर्न मलङ्क समावेश हर्ेछ। उि मलङ्कमा मललक गरे पमछ, र्पाईंलाई मर्म्न सोमधर्ेछ।
“र्पाईंले VAMS मा पमहले र्ै खोप प्राप्तकर्ानको रूपमा दर्ान गर्ननर्एको छ?”। कृ पया “होइर्” जवाफ क्रदर् सनमर्मिर् हर्नहोस्।
3. र्पाईंले सोही समयमा खोप प्राप्त गर्न आफू सँग योग्य घरायसी सदस्य (उदाहरणको लामग- र्पाईंको जीवर्सािी) दर्ान गर्ननर्यो र्र्े, र्पाईंले
आफ्र्ो अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गदान अमर्ररि जार्कारी अर्नरोध गररर्ेछैर् वा आवश्यक हर्ेछैर्। आफ्र्ो योग्य पाररवाररक सदस्यसँग
आइपनग्ननहोस्।
सािै,
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"जन्म मममर्" को स्िार् MMM DD, YYYY ढाँचामा मात्र प्रमवष्ट गर्न सक्रकन्छ, उदाहरणको लामग: जर्वरी 01, 1950।
र्पाईंलाई कन र्ै बीमा जार्कारी प्रमवष्ट गर्न आवश्यक हँदर्
ै । यो वैकमल्पक स्िार् हो र र्पाईं संस्िाको खण्डमा जार् अको बटर्मा सहजै
मललक गर्न सक्ननहन्छ।
र्पाईंले आफ्र्ो खोपको अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गदान, आफ्र्ो मजप कोड प्रमवष्ट गर्ननहोस्, रे मडयस मवकल्प चयर् गर्ननहोस् र र्मजकै को
खोप स्िार् फे ला पार्न "खोज" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।
स्िार् उठाउर्े समय आउँ दा, "NH राज्य" साइट मात्र चयर् गर्ननहोस्। र्पाईंलाई clinic वा बन्द र्एको POD चयर् गर्न मवशेर्
रूपमा मर्देमशर् गदान बाहेक उि चयर् र्गर्ननहोस्।
र्पाईंको अपोइन्टमेन्ट मर्धानररर् र्एपमछ, र्पाईंले पनमष्टकरण पृष्ठ देख्ननहर्ेछ र पनमष्टकरण इमेल प्राप्त गर्ननहर्ेछ। खोप साइटमा
आउर्नर्न्दा अगामड पूवन-खोप प्रश्नावली पूरा गर्न सनमर्मिर् हर्नहोस्, यसले र्पाईंको अपोइन्टमेन्टको गमर् बढाउर् र क्रढलाइहरु कम गर्न
मद्दर् गर्ेछ।

VMAS मा दर्ान गर्न र मललमर्कहरूको र्ामलका बर्ाउर् एक-एक गरी प्रक्रिया गर्नह
न ोस्
कृ पया VMAS मा कसरी अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गर्े र्र्ी यो चरणबद्ध मागनदशनर्को उपयोग गर्ननहोस्। महत्त्वपूरण चरणहरूमा र्स्वीरमा
रार्ो र्म्बर हन्छ जसले कायनव वस्र्नसँग सहसम्बन्ध हन्छ।
1. एकपटक मर्मन्त्रणा गरे पमछ, र्पाईंले मर्म्नबाट इमेल प्राप्त गर्ननहर्ेछ: "कृ पया अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गर्न VMAS मा दर्ान गर्ननहोस्" मवर्य
रे खासँग no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov। यो इमेलको उदाहरण यहाँ उल्लेख गररएको छ:

2. इमेलमा रहेको “मलङ्क” मा मललक गर्ननहोस्:
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3. र्पाईंले "मलङ्क" मा मललक गरे पमछ, यसले र्पाईंलाई "VMAS मा स्वागर् छ" पृष्ठमा लैजार्ेछ।

कृ पया ध्यार्मा राख्ननहोस्: र्पाईंले यो पृष्ट Google Chrome/Firefox/Edge/Safari मा मात्र खोल्र्नपछन। Internet explorer अर्नकूल
छै र्।
4. यो पृष्ठमा, "र्पाईंले VAMS मा पमहले र्ै खोप प्राप्तकर्ानको रूपमा दर्ान गर्ननर्एको छ?” र्न्ने प्रश्नमा "छै र्" चयर् गर्ननहोस्
5. आफ्र्ो राज्यको रूपमा "न्यू ह्याम्पशायर" र राष्ट्र (र्पाईंको गृह ठे गार्ाको देश) चयर् गर्ननहोस्
6. "म रोबट होइर्" बाकसमा मललक गर्ननहोस् र मस्िर्मा मर्देशर् क्रदइए अर्नसार रोबोचेक पूरा गर्ननहोस्।
7. "अको" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।
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8. र्पाईंलाई एकपटक "दनई-खण्डको प्रमाणीकरण" कोड प्रमवष्ट गर्न प्रोम्ट गररर्ेछ। कोड एउटै इमेल ठे गार्ामा पठाइर्ेछ जहाँ र्पाईंले

आफ्र्ो पमहलो मर्मन्त्रणा इमेल प्राप्त गर्ननर्यो।

9. इमेल मर्म्नबाट आउर्ेछ: “VAMS पहँच गर्नको लामग एकपटकको पासवडन” मवर्य रे खासँग noreply@envelope.mail.vams.cdc.gov। इमेल र्लको जस्र्ो देमखन्छ:

5

10. कृ पया आफ्र्ो ब्राउजर मस्िर्मा कोड प्रमवष्ट गर्ननहोस् र "प्रमामणर् गर्ननहोस्" मा मललक गर्नह
न ोस्

11. र्पाईंलाई यो मस्िर्मा पासवडन मसजनर्ा गर्न प्रोम््ट गररर्ेछ। पासवडन मसजनर्ा गर्ननहोस् र "यो बाकसमा मललक गरे र, म उमल्लमखर्
सर्नहरूमा सहमर् छन " मा मललक गर्ननहोस्।
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12. अको मस्िर्मा, र्पाईंलाई आफ्र्ो जर्सङ्ख्यात्मक जार्कारी प्रमवष्ट गर्न प्रोम््ट गररर्ेछ। र्पाईंलाई रार्ो एमस्िकसँग सबै स्िार्हरूमा
जार्कारी प्रमवष्ट गर्न आवश्यक हन्छ। (कृ पया “जन्म मममर्” ममहर्ा क्रदर्, वर्न, अिानर्् जर्वरी 01 1950 को ढाँचामा मात्र प्रयोग गर्न
सक्रकन्छ र्न्ने कन रा ध्यार्मा राख्ननहोस्)। र्पाईंले सबै रार्ो एमस्िकका स्िार्हरू पूरा गरे रपमछ, कृ पया "अको" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।
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13. अको मस्िर्मा, र्पाईंलाई आफ्र्ो बीमा जार्कारी प्रमवष्ट गर्न अर्नरोध गररर्ेछ। यो वैकमल्पक खण्ड हो र र्पाईंलाई यो मस्िर्मा कन र्ै
पमर् कन रा प्रमवष्ट गर्न आवश्यक हँदैर्। र्पाईं "अको" बटर्मा मललक गर्न सक्ननहन्छ।

14. अको मस्िर्मा, कृ पया सबै जार्कारी प्रमामणर् गर्ननहोस्। र्पाईं सबै प्रमवष्ट गररएको जार्कारीसँग सन्र्नष्ट हर्नहन्न र्र्े, कृ पया यो पृष्ठको
र्ल "सहममर् जर्ाउर्नहोस्" बटर्मा मललक गर्ननहोस्। "समाप्त गर्ननहोस्" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।

र्पाईं आफ्र्ो जार्कारी अद्यावमधक गर्न कन र्ै पमर् अमघल्लो मस्िर्मा क्रफर्ान जार् "अमघल्लो" ट्याबमा सधैं मललक गर्न सक्ननहन्छ।

15. समाप्त र्एपमछ, र्पाईंले "आफ्र्ो खार्ा दर्ान गर्ननर्एकोमा धन्यवाद" सन्देश प्राप्त गर्ननहर्ेछ। कृ पया "खोप अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण
गर्ननहोस्" मा मललक गर्ननहोस्।

16. खोप अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गर्ननहोस् मा मललक गरे पमछ, कृ पया र्पाईं मात्रा 1 को लामग मर्धानरण गदै हर्नहन्छ र्र्े होइर् बटर्मा
मललक गर्ननहोस् र "जारी राख्ननहोस्" मा मललक गर्ननहोस्
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17. यो मस्िर्मा, आफ्र्ो गृह वा कायन मजप कोड राख्ननहोस्, रे मडयस माइल चयर् गर्ननहोस् र "खोज्र्नहोस्" बटर् मिच्र्नहोस्।

18. खोज र्मर्जाको मस्िर्मा, "मललमर्क र्मर्जा" अन्र्गनर्, र्पाईं सबै VMAS सहर्ागी हर्े मललमर्कहरू हेर्न सक्षम हर्नहर्ेछ। कृ पया
उपलब्ध 113 मर्मिर् खोप साइटहरू मध्ये एउटाबाट स्िार् चयर् गर्नह
न ोस्; यी मललमर्क र्ामहरू NH को मप्रक्रफलस राज्य (मललमर्कको
स्िार् र्ाम घनसाउर्नहोस्) बाट सनरु हन्छ।
र्ोट: र्पाईं आफ्र्ो सावनजमर्क स्वास््य सञ्जाल समन्वयकद्वारा प्रायोमजर् बन्द POD को लामग दर्ान गदै हर्नहन्छ र्र्े, कृ पया र्पाईंलाई
उपलब्ध गराइएको स्िार् चयर् गर्नह
न ोस्।

र्पाईंले आफ्र्ो मललमर्क चयर् गरे पमछ, र्ल्लो दायाँ कन र्ामा "अको" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।

19. आफ्र्ो छर्ोटको अको मस्िर्मा मममर् र समय चयर् गर्ननहोस् (वा र्पाईंको सनपरर्ाइजद्वारा उि गर्न मर्देशर् क्रदए अर्नसार)।
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20. "अको" बटर्मा मललक गर्नह
न ोस्। फे रर, आफ्र्ो मललमर्को स्िार् प्रमामणर् गर्ननहोस्। यो र्पाईंले आफ्र्ो खोपको लामग जार् चयर्
गर्ननर्एको (वा र्पाईंको सनपरर्ाइजरद्वारा जार् मर्देशर् क्रदइएको) मललमर्क हर्नपछन। मममर् र समय प्रमामणर् गर्ननहोस्। पेश गर्ननहोस् बटर्मा
मललक गर्ननहोस्।

21. पेश गरे पमछ, र्पाईंलाई यसमा QR कोडसँग पनमष्टकरण पृष्ठ क्रदइर्ेछ। समार् जार्कारी र्पाईंलाई इमेल गररर्ेछ। र्पाईंले मर्म्नबाट
इमेल प्राप्त गर्ननहर्ेछ: "र्पाईंको अपोइन्टमेन्ट मर्धानररर् र पनमष्ट गररएको छ" मवर्य रे खासँग noreply@envelope.mail.vams.cdc.gov। र्पाईंले प्राप्त गर्े पनमष्टकरण इमेलको उदाहरण यहाँ छ:
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पूव-न खोप प्रश्नावली पूरा गर्े
1. र्पाईंलाई मललमर्कमा आउर्नर्न्दा अगामड पूवन-खोप प्रश्नावली पूरा गर्न आवश्यक हन्छ। प्रश्नावली पूरा गर्न, कृ पया आफ्र्ो मर्धानररर्
अपोइन्टमेन्टको समयर्न्दा अगामड 12 घण्टा मर्त्र https://vams.cdc.gov आफ्र्ो VMAS प्रापक पोटनलमा लगइर् गर्ननहोस्। आफ्र्ो
VAMS खार्ामा लगइर् गर्न आफ्र्ो दर्ान गररएको इमेल र पासवडन प्रयोग गर्ननहोस्।
2. र्पाईंले आफ्र्ो पोटनलमा लगइर् गरे पमछ, र्पाईंले "आवश्यक कायन" प्रोम््ट देख्ननहर्ेछ। र्पाईंले यो प्रोम्ट आफ्र्ो अपोइन्टमेन्ट समयर्न्दा
12 घण्टा अगामड मात्र देख्ननहर्ेछ मममर्र्न्दा अगामड होइर्। उदाहरण, र्पाईंको खोपको मर्धानररर् समय मडसेम्बर 25, 2020 को क्रदउँ सोको
5 बजे हो र्र्े, र्पाईं मडसेम्बर 25, 2020 मा मबहार्को 5 बजे आफ्र्ो खार्ामा यो प्रोम्ट देख्ननहर्ेछ।
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3. कृ पया प्रश्नावली पूरा गर्न मलङ्कमा मललक गर्ननहोस् पूरा गरे पमछ, "अको" मा मललक गर्ननहोस्। यसले यो चरण पूरा गर्ेछ। कृ पया "समाप्त
गर्ननहोस्" बटर्मा मललक गर्ननहोस्।

दोस्रो मात्रा मर्धानरण गर्े
1. र्पाईं 28 क्रदर् (र्पाईंले मोडेर्ान प्राप्त गदै हर्नहन्छ) वा 21 क्रदर् (र्पाईं Pfizer प्राप्त गदै हर्नहन्छ र्र्े) को र्मजक पनगग्दा आफ्र्ो दोस्रो
मात्रा मर्धानरणको लामग सम्झाउर्ी प्राप्त गर्ननहर्ेछ। VMAS ले र्पाईंको दर्ान गररएको इमेल खार्ामा सम्झाउर्ी इमेल पठाउर्ेछ।
2. र्पाईंले सम्झाउर्ी इमेल प्राप्त गदान, कृ पया आफ्र्ो दर्ान गररएको इमेल खार्ा र पासवडन प्रयोग गरे र VAMS खार्ामा लगइर् गर्ननहोस्।
र्पाईंलाई खोपको लामग समय मर्धानरण गर्ननर्न्दा अगामड चरण 18 देमख चरण 22 पूरा गर्न आवश्यक हन्छ।
3. र्पाईंलाई अझै पमर् आफ्र्ो मर्धानररर् दोस्रो मात्राको अपोइन्टमेन्टको समयर्न्दा अगामड "पूवन-खोप प्रश्नावली" 12 घण्टा पूरा गर्न
आवश्यक हन्छ।

सामान्य सम्झाउर्ीहरूको र्ामलका बर्ाउर्े




कृ पया VAMS मा अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण र्गररकर् 13 मर्मिर् खोप मललमर्कमा आइपनग्ननहोस्।
आफ्र्ो VAMS पासवडन ररसेट गर्न, यो सन्दर्न मागनदशनर्को पृष्ठ 14 मा मर्देशर्हरू पालर्ा गर्ननहोस्
र्पाईं प्रामवमधक करठर्ाइहरूको कारणले VAMS माफन र् अपोइन्टमेन्ट मर्धानरण गर्न असक्षम हर्नर्यो र्र्े, कृ पया सहायर्ाको
लामग Covid-19 समन्वय कायानलयलाई 603-271-5980 वा covidvaccinescheduling@dhhs.nh.gov मा सम्पकन
गर्ननहोस्।
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आफ्र्ो VMAS पासवडन ररसेट गर्नका लामग मर्देशर्हरू
1. https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2F मा जार्नहोस् र
गृह पृष्ठमा “VAMS मा लगइर् गर्ननहोस्”:

2. देखापर्े अको मस्िर् र्र्ेको “VAMS मा स्वागर् छ” हो। पासवडन मबसनर्नर्यो मा मललक गर्े हो? बटर्

3. कृ पया प्रयोगकर्ान र्ाम प्रमवष्ट गर्ननहोस् र "पासवडन ररसेट गर्ननहोस्" चयर् गर्ननहोस्। (र्पाईंको प्रयोगकर्ान र्ाम र्र्ेको र्पाईंको
पमहलो मर्मन्त्रणा इमेल प्राप्त गरे को इमेल हो)।
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4. कृ पया आफ्र्ो पासवडन ररसेट गर्न र्पाईंको इमेलमा पठाइएका मर्देशर्हरूको पालर्ा गर्ननहोस्।
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