
བརྗོད་གཞི།  ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ། བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ་གྱི་གསར་གནས། 
 

ཡི་གེ་འདིར་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁོད་ཡོད། 
• ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དུས་ཚེས་གསར་པ། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། 
• བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ་གྱི་གསར་གནས། 
• དྲན་གསོ། 
• རོགས་རམ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས། 

  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་ལ་དགའ་བས་བསུ། གཟའ་འཁོར་རེར་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བའི་དགོས་ངེས་བརྟག་དཔྱད་ལ་ག་
སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གཟའ་འཁོར་རེར་གསར་གནས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཟའ་འཁོར་འདིར་སློབ་ཁྲིད་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་ཡོངས་སུ་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱིན་ཡིན། 
 

གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་ཁོ་ནར་ལས་རིམ་གསར་པ་བརྒྱུད་ནས་བརྟག་དཔྱད་གངས་ ༢༠༠༠༠ བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ད་བར་དུ་སློབ་གྲྭའི་གངས་ཀ་མཐོ་ཤོས་
ཆགས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་འདི་དག་ལ་ཡ་ལན་གང་མགྱོགས་སྤྲོད་ཆེད་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་བའི་
ཡ་ལན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ལ་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཆེད་ང་ཚོས་དགོས་ངེས་འགྱུར་བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན།  
 

འགྱུར་བ་དག་ནི།  
 

• རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge)དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ བར་དུ་འཕར་འགངས་བྱས་ཡོད། ཁྱེད་རང་དུས་སྐབས་འདིར་བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་ཞུགས་ཆོག འོན་ཀྱང་ཁང་པའི་
ཁང་ཁུངས་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་འཕར་འགངས་བྱས་ནའང་ནད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་དང་། ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྐྱིལ་ 
isolating དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་ quarantining བྱེད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 
 

• ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་མགྱོགས་པོར་ཐོན་ཆེད་མཆིལ་མ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་མཉམ་དུ་ལས་མི་འཕར་མ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གྲོས་
བསྡུར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ལ་ཐོན་ཐུབ་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་དེ་གང་མགྱོགས་
འགྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། 
 

གཟའ་འཁོར་འདིར་སློབ་གྲྭར་ཡོང་མཁན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་པའི་སྒོ་ཁ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་རྦད་ཇེར་བདེ་ཐང་དོན་གཅོད་ (Badger Wellness 

Ambassadors) རྣམས་མཐོང་ངེས། སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་འདི་དག་གིས་མཉེན་ཆས་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་དུས་སྐབས་ལ་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger 

Badge) ལ་བལྟ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge)དང་འབྲེལ་བའི་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱ་
རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ བར་དུ་ལག་བསྟར་མི་བྱེད། གཟའ་འཁོར་འདིའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཞན་ཞིག་ནི་སློབ་གྲྭས་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་དགོས་པར་
བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་སུ་ཐད་ཀར་འགྲོ་སྐྱོད་ drop-in ཆོག་པའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།  
 

འདི་ལྟར་སྒུག་སྡོད་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱེད་རང་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ (Safer Badgers app) ནང་དུ་བསྟན་པའི་སྒུག་
ཡུན་ཐུང་བའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕྲད་སྲིད་པ་ང་ཚོས་ཤེས། ང་ཚོས་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་བཞིན་བྱེད་ཐབས་ལ་ལེགས་བཅོས་གཏོང་གི་ཡོད་ 

བོད་སྐད / TIBETAN 



པས་མི་དམངས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེས་དགོངས་དཀྱེལ་ཡོང་བར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་རེ་ངོ་རེས་དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ།  
 

ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་དང་ཚོང་མགྲོན་སྣེ་ཤན་རོགས་རམ་ཁ་པར། སྡོད་ཁང་བཅས་སུ་ལས་ཀར་འབད་འབུངས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་སློབ་
ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་དང་། མཐོང་ལམ་དུ་མི་མངོན་པར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ལག་བསྟར་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་རོགས་འདེགས་ཞུ་སྐབས་བཟོད་བསྲན་དང་སེམས་བཟང་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
  

ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད།  

• ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་བཟུང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཁང་པའི་སྒོ་ཁ་ནས་བསྡད་ཡོད་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཁང་པ་གང་རུང་ལ་འགྲོ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་
བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་ Safer Badgers  ཁ་པར་སྟེང་གི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge) ལ་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་
མཆན་སྤྲད་ཡོད་ Building Access Granted ཅེས་པ་ཤར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  

• ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཡོད་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ badge ལྗང་མདོག་ཏུ་སྡོད་ངེས། འདས་པའི་ཉིན་བརྒྱད་ལ་ཡིག་ཕེལ་
ནང་དུ་ནད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད་པ། འདས་པའི་ཉིན་ ༡༠ རིང་ལ་ཡིག་ཕེལ་ནང་དུ་ནད་ཡོད་བརྟག་འབྲས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མེད་པ། 
ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྐྱིལ་ isolation དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་ quarantine དུ་སྡོད་མི་དགོས་པ། རང་ངོས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ 
ནད་རྟགས་ཡར་ཞུ་བྱས་མེད་པ་བཅས་ཡིན་དགོས། 
 

• གལ་སྒྲིག་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ། ཁྱེད་རང་སྒོ་ཁར་སླེབས་གབས་ཡོད་སྐབས་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge) ཀྱི་བརྙན་ངོས་སྟོན་རྒྱུར་
ག་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱ་རྒྱུ། 
 

• སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོས་འཚང་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་སྐབས་དང་། མི་དངོས་ངོ་ཐུག་གི་འཛིན་གྲྭ་དང་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭའི་ས་གནས་གཙོ་བོ་
ཁག་གི་ཁང་པའི་སྒོ་ཁར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ཁང་པ་དང་ལས་ཁུངས། དེ་
ཡང་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་དང་མལ་ཌི་སིན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཁག་གིས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་དགོས་འདུན་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཁོ་ཚོའི་ཁང་
པར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་སྲིད། གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ཏུ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་ཆ་རྐྱེན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སོ་སོའི་སློབ་གྲྭ་
དང་། སློབ་གླིང་། ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དགོས། 

• ཚོང་ལས་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ Contractors དང་ཚོང་ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་པ་ vendors རྣམས་སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་མཉམ་
ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།  ལྟ་སྲུང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ། སྒྲིག་ཆས་གྱོན་མཁན་ཨ་རི་སྦྲག་ཁང་ US Postal Service གི་ལས་བྱེད་
དང་། FedEx ལས་བྱེད། ཚོང་ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་པ། ཚོང་ལས་བོགས་མ་ལེན་མཁན། ཁྲིམས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན law enforcement ། 
ཛ་དྲག་དོན་རྐྱེན་གདོང་ལེན་པ་ emergency responders བཅས་ཀྱི་གཟྱིགས་སྐོར་པ་རྣམས་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ (Badger Badge) 
བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གདོང་ཁེབས་གྱོན་པ་དང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སློབ་གྲྭའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་
སྟོན་ཐབས་བྱུས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས། མགྲོན་འབོད་བྱས་པའི་སྒྲིག་ཆས་གྱོན་མེད་མཁན་སློབ་གྲྭར་ལས་དོན་ཡོད་པའི་གཟྱིགས་སྐོར་པ་ visitors 

རྣམས་ངེས་པར་དུ་ལས་དོན་མཉམ་བསྒྲུབ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་(ཡང་ན་ཆེད་བསྐོས་ཤིག) ཅིག་གིས་སྐྱེལ་སྲུང་བྱེད་དགོས། གཟྱིགས་སྐོར་པའི་སྣེ་ཤན་
པ་དེར་གཟྱིགས་སྐོར་པས་སློབ་གྲྭའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་ལམ་སྟོན་ཐབས་བྱུས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད། 

https://saferbadgers.wisc.edu/
https://saferbadgers.wisc.edu/
https://saferbadgers.wisc.edu/


བརྟག་དཔྱད། 
 

• 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་ད་ནས་བཟུང་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)  

 

• 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་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་
བཀོལ་ཆས་ནང་དུ་ཚོན་མདོག་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚོད་དཔག་བྱས་པའི་སྒུག་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བལྟ་ཐུབ། འདི་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་དུས་
ཚོད་དང་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་འདེམ་རྒྱུར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐུབ། 

 

• བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཆེད་ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་ Health Science Learning Center (HSLC) བརྟག་
དཔྱད་ས་ཚིགས་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡིན།  HSLC བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་འདི་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་འདོད་མོས་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཐག་ཉེར་ཡོད་
པའི་ Nielsen Tennis Stadium བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་དང་ས་ཚིགས་གཞན་པ་བཅས་ལ་འགྲོ་ཆོག འདི་ལྟར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་
བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། HSLC བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡིན།  
 

• མཆིལ་མའི་མ་དཔེ་ཡག་པོ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་ཇི་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་བརྙན་ཐུང་འདིར་བལྟ་རྒྱུ་འམ་ཡང་ན་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་
གོ་རིམ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་པར་མཛོད་འདི་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། 

   

དྲན་གསོ།  
 

• གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དྲ་ཚིགས་པང་ངོས་ལེ་ཚན་ dashboard དུ་སློབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ད་ཡོད་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་
འཁོད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་པང་ངོས་ལེ་ཚན་ནས་ཉིན་རེའི་བརྙན་པར་གནས་ཚུལ་ལམ་བདུན་རེའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ལ་བལྟ་ཆོག 

  

• ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app བེད་སྤྱོད་ཡོད་པར་ཉར་རྒྱུ་དང་དྲ་བའི་འབྲེལ་ཐག་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། ཁྱེད་ལ་དྲ་བའི་འབྲེལ་ཐག་ཡག་པོ་ཡོད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge སམ་བརྙན་ངོས་གཞན་
པ་སྟོན་རྒྱུར་ག་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བཞག་ཆོག 

 

རོགས་རམ་ཞུ་སྟངས། 
 

• རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་འདིའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ནས་ ༦ བར་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་འདུ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། ཚོགས་
འདུ་འདི་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་དང་། སློབ་ཕྲུག ཕ་མ་དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཏེ་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ལ་ཡུ་ཊུབ་ YouTube ནས་
ཞུགས་རྒྱུ། 
  

https://news.wisc.edu/pool-your-drool/
https://news.wisc.edu/the-covid-19-saliva-test-step-by-step/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://www.youtube.com/watch?v=Ore1m5W6_JY
https://www.youtube.com/watch?v=Ore1m5W6_JY


• ཐུན་མོང་གིས་རྒྱུན་དུ་འདྲི་བའི་དྲི་ལན་བཅུ་གངས་ཤིག་ང་ཚོའི་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བའི་དྲ་ཚིགས་ནས་བལྟ་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀློག་པ་པོའི་འདོད་མོས་སམ་བརྗོད་
གཞི་ལ་བལྟས་ནས་དྲི་བ་རྣམས་དབྱེ་བསལ་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ཐབས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག 
 

• ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བར་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བའི་ནང་དུ་ལན་འདེབས་བྱས་མེད་ཚེ། 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་གཏོང་རྒྱུ། 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།   

  

གནས་ཚུལ་གསར་པར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ COVID-19 Response དྲ་ཚིགས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གཟྱིགས་རོགས། ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གསར་ཚེས་ཀྱི་དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་འགོ་འཛུགས་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།། 
  
 
 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/

