
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མཁོ་སྤྲོད་འདང་ངེས་ཡོད་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་མི་སྔར་
ལས་མང་བར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ། 
 

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གྱི་མང་ཚོགས་སྣོན་མ་ཁ་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོག་ཁབ་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་
ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མཁོ་སྤྲོད་འདང་ངེས་བྱུང་མཚམས་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ལ་སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་གང་མགྱོགས་རྒྱག་གི་ཡིན་པ་དང། ཁྱེད་ལ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ཐོན་པ་དང་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་ཡོང་ངེས། དེར་བརྟེན་མུ་
མཐུད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་གློག་འཕྲིན་ wisc.edu ལ་བལྟ་རོགས་གནང་།  
 

མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པར་འོས་ཆོས་ཚང་མཁན་མི་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་གི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ health care provider 

འམ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་གཞན་པ་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཆོག  
 

ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལྟར་ན། གསར་དུ་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་ཁོངས་སུ་གཤམ་འཁོད་རྣམས་ཚུད་ཡོད། 
• ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སློབ་ཕྲུག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཐུག་བྱེད་མཁན་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཚན་པའི་

དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད། 
• བཟའ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་ཚོང་ལས་ལས་མི། 
• ཆུ་གློག་རླངས་རྫས་དང་བརྡ་འཕྲིན་འབྲེལ་མོལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལས་མི་ཁག་ཅིག  

• སྤྱི་དམངས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཁོངས་གཏོགས་ལས་བྱེད།  
• གདོང་མཆོང་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་མི་མ་ཡིན་པའི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་མི། 

 

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)དུ་ལག་ཡོད་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ལས་ད་ལྟའི་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་མང་
བ་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་གཟའ་འཁོར་རེར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོབ་སྐལ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་
སློབ་གྲྭས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཅི་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་མིན་དེ་ལ་རག་ལས་ཡོད། 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་ཡོངས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མི་ཐུབ། སློབ་གྲྭས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ལ་འབྲེལ་ཐུག་དང་འགོ་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་གཙོ་བོ་འཛིན་དགོས་པའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།   
 

གཟའ་འཁོར་འདིར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ། 
• ད་སྐབས་མི་དང་ངོ་ཐུག་གིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་ལོ་ན་ ༤༥ ཡན་གྱི་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད། སློབ་ཁྲིད་ལས་རོགས། 
• ལོ་ན་ ༤༥ ཡན་གྱི་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ housing དང་ཟ་ཁང་ལས་བྱེད། 
• བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་དང་ཁང་གཉེར་གཙང་བཟོ་ལས་བྱེད་ཡོངས། 

 

འཛིན་རིམ་ ༡ ནས་ ༡༢ བར་ K-12 གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ 
(Public Health Madison and Dane County) ཀྱིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད། 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་མུ་མཐུད་དུ་དེ་སྔ་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་དེ་ནད་པར་ཐད་ཀར་ལྟ་སྐྱོང་ཞུ་མཁན་དང་། ནད་འབུ་དང་
ནད་འབུའི་མ་དཔེར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཐུག་བྱེད་མཁན། ལོ་ན་ ༦༥ ཡན་གྱི་ད་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་མི་བཅས་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་
ཟླ་མགོ་ནས་བཟུང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ Pfizer-BioNTech དང་ Moderna   

ཡི་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཐེངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད།  

བོད་སྐད / TIBETAN 



ཟླ་རྗེས་མར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མང་དུ་འབྱོར་སྲིད་པ་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་དགེ་རྒན་དང་
ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཟླ་མཇུག་བར་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་སྟོན་ཁའི་སློབ་སྐབས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་སྔོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
 

“ང་ཚོས་སྨན་ཁབ་འདི་དག་གང་མགྱོགས་མིའི་ལག་པར་རྒྱག་གང་ཐུབ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ ” ཅེས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གི་ལས་དོན་
འགན་འཛིན་ཁ་རོལ་རྒིག་སི་ Carol Griggs ཡིས་གསུང་རྒྱུར་ “སློབ་གྲྭའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་ལ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདང་ངེས་མ་འབྱོར་བར་དུ་བཟོད་སྒོམ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།” 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS དང་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ (Office of Human Resources) དང་གཞན་ཁག་ཅིག་
གིས་Office of the Provost ཡིག་ཚང་དང་། སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་བཅས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མཁན་མི་འགྲྲོ་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཤིང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་མི་རེ་རེའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མིན་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཡོད།  
 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་མེད་ཚེ། དེ་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚོགས་
ལ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འབྱོར་མེད་པ་མཚོན། ཡིན་ནའང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་བསྐུར་བའི་གནས་ཚུལ་འདྲི་རྩད་ཐད་
བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་ཉུང་ངུ་ཞིག་གིས་གློག་འཕྲིན་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་དགོས་པས་ཚང་མས་བཟོད་བསྲན་ངང་སྒུག་གནང་རོགས་ཞུ། 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer-BioNTech དང་ Moderna གཉིས་ཀར་བྱེད་ནུས་ཆ་ཚང་ཐོན་རྒྱུར་ཁབ་ཐུན་གཉིས་རེ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
Johnson and Johnson ཟེར་བའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ་དེར་ཁབ་ཐུན་གཅིག་ལས་མེད། ཨ་རི་བཟའ་ཆས་དང་སྨན་རྫས་འཛིན་སྐྱོང་
ལས་ཁུངས་ (Food and Drug Administration) ཀྱིས་འགོག་ཁབ་དེ་གསུམ་ལ་ཛ་དྲག་བེད་སྤྱོད་བཀའ་འཁྲོལ་ (Emergency Use 

Authorization) བསྩལ་ཡོད། ཛ་དྲག་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་ནི་ནད་ཡམས་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་བདེ་འཇགས་དང་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་
སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་གཏན་འབེས་ཤིག་ཡིན།  
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ པ་ནས་བཟུང་ཨ་རི་པ་མི་གྲངས་བྱེ་བ་མང་པོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་དེ་དག་བདེ་འཇགས་ཆེ་ཞིང་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བའི་མི་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོ་ཕོག་དང་ཡང་ན་ནད་གཞི་
ལྗིད་མོ་ཕོག་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་མི་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏོགས་ནད་གཞི་འདི་འགོ་ཡི་མེད་ན་ལ་སྨན་ཁང་ཞག་
སྡོད་བྱེད་དགོས་པའང་ཧ་ལམ་མེད། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ཤི་རྐྱེན་གྲངས་འབོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པའི་
དཔང་རྟགས་ཐོན་ཡོད།   
 

“མི་ཚང་མར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་སྐབས་གོ་སྐབས་དེ་བཞེས་རོགས་གནང་ ” ཞེས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS 

གི་ལག་བསྟར་འགན་འཛིན་དང་ཕྱག་སྦྲེལ་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ཇེ་ཁུ་རྦ་རྒོ་ཊྱི་ (Jake Baggott, associate vice chancellor and executive 

director of UHS) ཡིས་གསུང་རྒྱུར་ “ཁྱེད་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འཕྲོད་དང་མི་འཕྲོད་ཐད་དོགས་གཞི་ཡོད་ཚེ། དོ་བདག་གི་ལྟ་རྟོག་པའམ་སྡེ་ཁག་དབང་
པོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དོན་ངོ་ཚབ ། ཡང་ན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཡིད་རྟོན་ཐུབ་པའི་ལས་རོགས་ཤིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རོགས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ 
ཡི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་ཁྱེད་རང་ཉིད་དང་ཁྱེད་རང་བརྩེ་བ་ཡོད་སའི་མི་རྣམས་ནད་གཞི་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན། ” 
 

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་སློབ་ཕྲུག་གམ་ལས་བྱེད་ཚོར་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོས་
པའི་བླང་བྱ་བཏོན་མེད། ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་བཅར་སྐབས་སུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་བར་དགའ་བསུ་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་
བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ལས་དུས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ལས་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་སྨན་ཁང་གི་སྒོ་འབྱེད་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། ཁྱེད་ལ་
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་འབོད་འགུག་བྱས་ཡོད་ནའང་འཕྲལ་དུ་དུས་ཚོད་མ་བཟོས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མེད་པར་མི་འགྱུར། 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/fully-vaccinated-people.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251325v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251325v1.full.pdf


རྒྱུན་མཐོང་དྲི་བ་གཞན་པ་ཁག་ཅིག་གི་ལན། 
 

སློབ་ཕྲུག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཐུག་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ཅི། 
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་གང་རུང་ལ་གོ་དགོས། དེ་ཡང་འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན་དང་སློབ་
ཕྲུག་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཉམས་ཞིབ་པ། སློབ་ཕྲུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡིན། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཚད་
བཀག་ཡོད་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ཐོག་མར་ད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་དང་དངོས་སུ་གདོང་ཐུག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་
འགོག་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་སྐབས་རྒྱང་རིང་དུ་ལས་འགན་བསྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྗེས་
སོར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ health care provider འམ་གསོལ་སྨན་ཚོང་ཁང་ pharmacies ལྟ་བུའི་ཚོགས་སྡེ་འཕྲོད་
བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཆོག 
 

ང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད། ངས་དེ་དོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་དགོས་སམ། 
སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མཁན་མི་ཡིས་རང་ཉིད་ལ་བརྒྱབ་པའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་
ཁང་ UHS གི་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་འཇོག་འདོད་ཡོད་ཚེ། གཤམ་འཁོད་འགྲྲོ་རིམ་ལྟར་ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཅན་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་(Pfizer ཡང་ན་ 
Moderna) ཀྱི་ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཀའམ་ཡང་ན་ཁབ་ཐུན་གཅིག་ཅན་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ (Johnson and Johnson) ཀྱི་ཁབ་ཐུན་གཅིག་དེ་ 
བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 

• ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ Wisconsin Immunization Registry ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ 
https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཡིག་ཐོ་འཚོལ་  
རྒྱུའམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སའི་མངའ་སྡེ་གང་དེའི་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་དྲ་ཚིགས་ 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html ནས་འཚོལ་རྒྱུ། 

• དཔར་འདེབས་ "print" ཞེས་པ་འདེམ་རྒྱུ་དང་དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོ་ PDF ཡིག་ཆའི་ཐོག་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།  
• MyUHS དྲ་ངོས་ཀྱི་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx 

• ཤོག་ངོས་ཀྱི་གཡོན་ཕྱོགས་མས་འདབས་ན་ཡོད་པའི་འགོག་སྨན་ཕབ་འཇུག་ "Immunization Upload" ཞེས་པར་ནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ། 
• ཁྱེད་ཀྱི་འགོག་སྨན་ཡིག་ཐོ་ཕབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

 

ཁྱེད་ཀྱི་ MyUHS དྲ་ངོས་མིང་ཐོ་སྟེང་དུ་འགོག་སྨན་ཡིག་ཐོ་ཐོན་རྒྱུར་ལས་ཉིན་ལྔ་བར་དུ་འགོར་སྲིད། 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་བགྲྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པས། 
མཆན་ཡིག་འགྲེལ་བྱང་འཁོད་པ་དྲ་ཚིགས་ go.wisc.edu/vaccinechat ནས་བལྟ་ཐུབ། བགྲྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨   
ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་ ༡ བར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་ལ། དྲ་ཚིགས་ go.wisc.edu/campusvaccinechat ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ།  
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚུད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བའི་ལན་འདེབས་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ 
https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།  
 

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དང་འཚོལ་བཤེར་ཐུབ་ 
པའི་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བའི་ཡིག་ཚགས་ལ་དྲ་ཚིགས་ https://covidresponse.wisc.edu/ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འམ་ཡང་ན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་པར་དྲ་ཚིགས་ https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/ ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།། 

https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://go.wisc.edu/vaccinechat
https://go.wisc.edu/campusvaccinechat
https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/

