བོད་སྐད / TIBETAN

ཡི་གེ་འདིར་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁོད་ཡོད།
•

སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་དགོས་པར་སློབ་
གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སུ་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

•

དྲན་གསོ་ཞུ་རྒྱུར། རྦད་ཇེར་བདེ་ཐང་དོན་གཅོད་ (Badger Wellness Ambassadors) ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་
དུ་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge)དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་
བྱ་རྒྱུ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད།

སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་དང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ COVID-19 བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བར་བརྟེན། ང་ཚོས་

སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ ༡༤ ཡོངས་སུ་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པར་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་
བརྟག་དཔྱད་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་སྣ་ཁུང་སྤྲིན་བལ་ཐུར་མའི་ nasal swab བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སར་སློབ་གྲྭའི་སྡོད་ཁང་
residence hall དུ་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་ནད་གཞི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་མཁན་མི་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད།

འགྱུར་བ་འདི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) སྤྱད་དེ་

དམིགས་བསལ་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོལ་ཆས་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉིན་དེར་ཡུན་རིང་སྒུག་མི་དགོས་པའི་བརྟག་དཔྱད་
ས་ཚིགས་འཚོལ་བར་སྤྱོད་ཆོག འདི་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་དུས་ཚོད་དང་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་འདེམ་རྒྱུར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐུབ།
གཤམ་འཁོད་གལ་ཆེའི་བྱེད་ཐབས་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་འགྱུར་བ་འདི་གཏོང་བར་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ།
•

ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) དེར་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་རྗེས་
ཀྱི་དུས་ནམ་ཡིན་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་བལྟ་ཆེད་གསར་སྣོན་ update བྱ་རྒྱུ།

•

བཀོལ་ཆས་ app ལ་གསར་སྣོན་བྱ་རྒྱུར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལ་བཀོལ་ཆས་བརྡ་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་ཡོང་ངེས། བརྡ་ཐོ་
འབྱོར་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་པའི་བཀོལ་ཆས་སྤྱོད་མཁན་མི་ཡོངས་ལ་བརྡ་འཕྲིན་འདི་འབྱོར་ཡོང་གི་ཡོད།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) ཕབ་ལེན་བྱས་མེད་ཚེ། དྲ་ཚིགས་
https://saferbadgers.wisc.edu/ ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལམ་སྟོན་ལ་བལྟ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ནམ་དེའི་རྗེས་སུ་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་བཟོས་ཚར་ཡོད་ཚེ། བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་
དེ་ཁ་པར་བཀོལ་ཆས་སྟེང་དུ་ཤར་གྱི་མེད། དེ་བས་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་དུས་ཚོད་དེ་རང་ལ་་རང་མོས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་འགྲོ་
ཆོག་ལ་ཡང་ན་དུས་ཚོད་དང་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོལ་ཆས་གསར་སྣོན་བྱས་རྗེས། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་རེ་རེའི་འོག་ཏུ་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་བརྡ་རྟགས་མཐོང་ངེས།
•
•

ལྗང་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཐུང་ངུ) ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ནི་སྐར་མ་ ༡༥ འམ་དེ་ལས་ཉུང་བ་ཡིན་པ་མཚོན།

སེར་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་འབྲིང་) ཀྱིས་ཅུང་ཟད་སྒུག་དགོས་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༡༥ ནས་ ༣༠ བར་ཡིན་པ་
མཚོན།

•

དམར་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རིང་པོ་) ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༣༠ ལ་སྒུག་དགོས་པའམ་ཡང་ནས་ས་ཚིགས་དེར་བརྟག་དཔྱད་
བྱ་རྒྱུར་དེ་ལས་རིང་བ་སྒུག་དགོས་པ་མཚོན།

•

སྐྱ་མདོག་མཚོན་རྟགས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སྒོ་ཕྱེས་མེད་པ་མཚོན། ཉིན་མོའི་སྐབས་སུ་ས་ཚིགས་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ་མཚོན་རྟགས་

དེ་ཤར་ཡོང་གི་ཡོད།
•

བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།

ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེས་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་སོ་སོའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་རང་མོས་ས་
ཆ་དང་ཆུ་ཚོད་ལྟར་འགྲོ་བའི་གདམ་ག་སྤྲོད་འབུལ་བྱེད།
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་འདིར་གོམས་འདྲིས་ཡོང་བར་དུས་ཚོད་རིང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ལ། འགྱུར་བ་འདི་བཏང་བར་ཁྱེད་ཚོས་བཟོད་བསྲན་

གནང་བར་ང་ཚོས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཁྱེད་ཚོའི་བསམ་འཆར་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། བརྟག་

དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་འགྱུར་བ་འདི་དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་བརྩོན་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཚོས་ཁོ་ཚོར་བཟོད་སྒོམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་གྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སར་འགྲོ་དགོས་རྒྱུར་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge སྤྱད་ནས་
སློབ་གྲྭའི་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆེད་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
•

རྦད་ཇེར་བདེ་ཐང་དོན་གཅོད་ (Badger Wellness Ambassadors) ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་འགོ་
འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་ཕྱི་
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་གཟའ་འཁོར་རྗེས་མའི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་རིང་ལ་རྦད་ཇེར་བདེ་ཐང་དོན་གཅོད་ (Badger Wellness Ambassadors) རྣམས་ལ་
ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་བསྟན་ནས་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་གོམས་འདྲིས་ཡོང་བ་བྱེད་ཆོག

གཤམ་དུ་ཁྱེད་ལ་ཡོད་སྲིད་པའི་དྲི་བ་འགའ་རེའི་ལན་རྣམས་བཀོད་ཡོད།
སློབ་གྲྭས་འགྱུར་བ་འདི་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།
ང་ཚོས་ཁྱེད་ཚོའི་བསམ་འཆར་གོ་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་འཚབ་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གྲྭར་མཆིལ་མ་གཞིར་བཟུང་གི་བརྟག་དཔྱད་

(saliva-based testing) བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་བསྟུན་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཁག་ཅིག་ཏུ་འགོར་འགངས་དང་གལ་རིང་པོ་བྱུང་

ཡོད། མི་རྣམས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་འགོ་འཛུགས་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་བཞི་ལ་དབྱེ་བགོས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོས་མེད་སྒུག་སྡོད་དུས་ཡུན་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་
རྣམས་ཀྱིས་འཕྲལ་མ་མྱུར་དུ་མཆིལ་མ་འདོན་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡང་བསྐྲུན་ཡོད། ང་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དང་མི་སྔར་ལས་མང་

པོར་མཆིལ་མའི་མ་དཔེ་སྤྲོད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན། རྗེས་སུ་གལ་རིང་པོ་སྒྲིག་མི་དགོས་པར་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འགྱུར་
བ་འདིས་མི་ཚང་མར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བདེ་སྟབས་བདེ་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app སྤྱད་ནས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟ་ཐུབ། ས་ཚིགས་
ཤིག་རྙེད་དེ་དེར་གལ་སྒྲིག་དགོས་ཚེ། ཁྱེད་རང་སྒུག་ཡུན་ཐུང་བའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་གཞན་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཆོག་ལ་ཡང་ན་རྗེས་ནས་ས་ཚིགས་དེར་ཕྱིར་ལོག་
བྱེད་ཆོག

བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སམ་ཚོད་ལྟ་ཁང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་མཆིལ་མ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་ཡང་ན་སྐབས་དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་མཆིལ་མ་ཡག་པོ་སྤྲོད་ཐུབ་གི་མེད་ཚེ། འགྱུར་
བ་འདིས་ཁྱེད་ལ་ཉིན་དེ་རང་ལ་མཆིལ་མ་བསྐྱར་དུ་སྤྲོད་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། མཆིལ་མ་ཡག་པོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཤེས་འདོད་ཚེ། དྲ་ཚིགས་
https://news.wisc.edu/tips-for-avoiding-a-rejected-covid-19-saliva-test/ ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།

མི་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་གསར་པར་གོམས་འདྲིས་ཆགས་པ་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རིམ་ཆ་ཚང་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གསུམ་ནས་ལྔ་ཡི་དུས་ཡུན་ལ་ཚར་ཐུབ་པའི་
རེ་བ་ཡོད། འདི་ནི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ University of Illinois Urban-Champaign གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཉམས་
མྱོང་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཤིང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་གྱིས་དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་ལ་ལག་ལེནབ་བྱ་རྒྱུ་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། University
of Illinois གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དུའང་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད།

ང་འགྲོ་སའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སུ་བྲེལ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྒུག་ཡུན་ཐུང་བའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་གཞན་ཞིག་འཚོལ་ཆོག་ལ་ཡང་ན་རང་མོས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་རྗེས་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཆོག ཡང་མིན་
ས་ཆ་དེ་རང་དུ་སྒུག་ནས་སྡོད་ཆོག ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱང་ཁྱེད་རང་གི་ལག་པར་ཡོད།

བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་(Safer Badgers app)ནང་དུ་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ལ་དུས་ནས་དུས་

སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད། ལྗང་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཐུང་ངུ) ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ནི་སྐར་མ་ ༡༥ འམ་དེ་ལས་ཉུང་བ་
ཡིན་པ་མཚོན་ཞིང་། སེར་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་འབྲིང་) ཀྱིས་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༡༥ ནས་ ༣༠ བར་ཡིན་པ་མཚོན་པ། དམར་རྟགས་ (སྒུག་ཡུན་ཆུ་
ཚོད་རིང་པོ་) ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༣༠ ལ་སྒུག་དགོས་པའམ་ཡང་ནས་ས་ཚིགས་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་དེ་ལས་རིང་བ་སྒུག་དགོས་པ་མཚོན་པ། སྐྱ་
མདོག་མཚོན་རྟགས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སྒོ་ཕྱེས་མེད་པ་མཚོན། ཉིན་མོའི་སྐབས་སུ་ས་ཚིགས་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ་མཚོན་རྟགས་དེ་ཤར་ཡོང་གི་ཡོད།

བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་གང་རུང་གི་གལ་གྱི་རིང་ཐུང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་རེ་རེའི་གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མཚོན། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཆུང་ངུར་གལ་ཐུང་
ཐུང་ཡོད་པ་དེ་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཆེན་པོར་གལ་རིང་པོ་ཡོད་པ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་དལ་ལ་འགོར་པོ་ཡོད་སྲིད། ཚོད་དཔག་ཡག་པོ་བྱེད་ཆེད་ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས།
ང་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡོད་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།
ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལ་འགྱུར་མེད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་འདོད་པ་དང་དེ་ཡང་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་དགོས་པའི་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་སྟེང་ནས་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app སྤྱད་ནས་སྒུག་ཡུན་ཆུ་
ཚོད་ལ་བལྟ་ཆོག་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཚམས་ཤོས་ཡིན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་ཡང་བལྟ་ཆོག

སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་མཆིལ་མ་གཞིར་བཟུང་གི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ ༡༢ ཡོད། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་རེ་རེ་དང་། དུས་ཚོད། མོ་ཊ་བཀག་འཇོག་བྱེད་ས། འགྲོ་
སྐྱོད་ཆོག་མིན་བཅས་ལ་དྲ་ཚིགས་ https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations འདི་ནས་བལྟ་རྒྱུ། བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་
བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) ནང་དུའང་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་ལ་བལྟ་ཐུབ།
འགྱུར་བ་འདི་ཡིས་སྣ་ཁུང་སྤྲིན་བལ་ཐུར་མའི་བརྟག་དཔྱད་ལ་དོ་ཕོག་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

ད་ལྟའི་དུས་འདིར་སྣ་ཁུང་སྤྲིན་བལ་ཐུར་མའི་ nasal swab བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སར་སློབ་གྲྭའི་སྡོད་ཁང་ residence hall དུ་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་ནད་
གཞི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་མཁན་མི་ཁོ་ནར་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་དུས་ཚོད་

བཟོ་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པ་ཁོ་ན་བཟོས་ཡོད། འོས་ཆོས་ཚང་བའི་མི་རྣམས་ད་དུང་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་འདི་དག་གི་སྒོ་འབྱེད་དུས་ཚོད་སྐབས་
སོང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག་ལ། ཡང་ན་མཆིལ་མ་གཞིར་བཟུང་གི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་གང་རུང་ལ་ཕྱིན་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག
བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་འགར་དུས་ཚོད་བཟོས་ཏེ་འགྲོ་དགོས་པ་བཟོ་མི་ཐུབ་བམ།
སློབ་གྲྭར་མི་ཡོངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཆེད། ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཚང་མ་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པ་ཁོ་ན་བཟོས་

ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་མོས་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་བཟོ་ཆོག་ལ་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད་ཅིང་རང་ལ་འཚམས་པའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་འགྲོ་ཆོག
སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་དང་། བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) ། དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དྲ་
ཚིགས་ https://covidresponse.wisc.edu/ ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།

ནང་དོན་ཇེ་རྒྱས་བཏང་ཞིང་དུས་ནས་དུས་སུ་གསར་སྣོན་བྱས་པའི་འཚོལ་ཐུབ་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བའི་ཐོ་གཞུང་དེ་དྲ་ཚིགས་
https://covidresponse.wisc.edu/faq/ ནས་མཐོང་ཐུབ།

བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་དང་འགྱུར་བ་འདི་དང་བསྟུན་པའི་གསར་སྣོན་བྱེད་སྟངས་ལ་རོགས་
རམ་དགོས་ཚེ། བརྡ་འཕྲིན་ཚན་རྩལ་ལས་ཁུངས་རོགས་རམ་མདུན་ཅོག་ DoIT Help Desk གི་གློག་འཕྲིན་ help@doit.wisc.edu དང་ཡང་ན་ཁ་
པར་ 608-264-4357 ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ covidresponse@vc.wisc.edu ལ་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་ཆོག་ལ་ཡང་ན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)ཏོག་དབྱིབས་

གཉན་རིམས་ ༡༩ ཁ་པར་རོགས་རམ་ UW–Madison COVID-19 Assistance Line 608-262-7777 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་དྲི་བ་ཅི་ཡང་འདྲི་
ཆོག རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་བར་ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ནས་དགོང་དྲོ་ ཆུ་ཚོད་ ༨ བར་དང་། རེས་གཟའ་སྤེན་པར་ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༥ བར། རེས་གཟའ་ཉི་མར་ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་ཕྱི་དྲོ་ ༥ བར་ཁ་པར་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད་བཞག་ཡོད།།

