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यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

• खोपको बारेमा धेरै सोटधएका प्रश्नहरू (Vaccination FAQ) 

• परीक्षण स्थलको बदल 

• यात्रा अपडेि 

• सहयोग कसरी पाउन े

 
खोपको बारेमा धेरै सोधधएका प्रश्नहरू (Vaccination FAQ) 

सोमबारदवेख, राज्यको मार्गदर्गन अनसुार थप विद्याथी र कमगचारीहरू खोपका लावर् योग्य भएका छन ्। राज्यभर खोप लर्ाउने 

समय बनाउन सक्न ेसमहूहरूमा केही खास स्िास््य अिस्था भएका COVID-19 बाट र्म्भीर रोर्को जोवखम व्यविहरू 

थवपएका छन ्। 

 

अवहलेसम्म, UHS ले योग्य कमगचारी र विद्याथीहरूलाई खोप लर्ाउने पयागप्त खोप पाएको छैन । उदाहरणका लावर्, यस हप्ता, 

UHS ले जम्मा ६०० िटा खोपको पवहलो डोजहरू पाएको छ । त्यस कारण, UW–Madison ले खोपका लाधि इच्छुक 

सबै योग्य कममचारीहरू र धिद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा र बाधहर खोपको समय खोज्न प्रोत्साधहत िर्मछ । 
 

खोप लर्ाउँदा के अपेक्षा र्नुगपदगछ जान्नहुोस ्। 

टिस्कटन्सनमा खोप लगाउन म कटहले योग्य छु ? 

• हालमा को को योग्य छन ्हनेुगहोस ्

• मे १ मा Wisconsin Department of Health Services १६ िषग र बढी उमेरका सबै व्यविहरूका लावर् 

योग्यता खलुाउने अपेक्षा र्रेको छ । 

म योग्य छु – मैले अटहले नै टकन खोप लगाउने समय बनाउन सटददन ? 

खोप आपवूतगमा सधुार भएता पवन, खोपहरू सीवमत छन ्– कृपया धैयग र्नुगहोला । केही प्रदायकहरूले तपाईकंो योग्यताको 

कोटीलाई अरू भन्दा पवहले खोप वदन र्रुू र्नग सक्दछन ्। सबैले खोप लर्ाउन ेअिसर पाउनेछन ्। क्याम्पस बावहर उपलब्ध 

खोप लर्ाउने समय वमलाउनका लावर् तपाईलंे Wisconsin Department of Health Services (DHS) मा दताग र्नग 

सक्नहुुन्छ । 

के खोप लगाउन पैसा लाग्दछ ? 

होईन, खोप वन: र्लु्क लर्ाउन पाइन्छ र खोप लर्ाउने कुनै पवन प्रस्तािहरू तपाईकंो स्थानीय िा आवदिासी स्िास््य विभार्, 

स्िास््य सेिा प्रदायक, फामेसी िा समदुायमा आधाररत वक्लवनक जस्ता ज्ञात स्रोतहरूबाट आउँदछन ्। तपाईलंे अज्ञात 

स्रोतहरूबाट खोपका प्रस्तािहरू स्िीकार र्नुग हुदँनै वकनभने यी सम्भित ठर्ी हुन सक्दछन ्। 

केही खोपर्ाताहरूले तपाईलंाई डाक्टरर्ारा स्िीकृत बीमा जानकारी (जस्तै prescription काडम) प्रर्ान िनम 

अनुरोध िनम सक्र्छन ्तावक उनीहरूले तपाईकंो बीमालाई प्रर्ासन र्लु्क वतराउन सक्नेछन ्। यसको लावर् तपाईलंे केही 

खचग व्यहोनुग पदनै । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#vaccine-eligibility
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/


 

 

मैले कहााँ गएर खोप लगाउन सददछु ?  

आपवूतग उपलब्ध भएको मावनएमा, तपाईलंे वनम्न संस्थाहरूद्वारा खोप लर्ाउन सक्नहुुन्छ । तपाई ंनवजक एक प्रदायक 

खोज्नहुोस ्। खोप सम्बन्धी प्रश्नहरू र DHS दतागका समथगनका लावर्, (844) 684-1064 मा फोन र्नुगहोला । 

• धिश्वधिद्यालय स्िास््य सेिा (University Health Services) 

UW–Madison का कमगचारी र विद्याथीहरूले MyUHS माफग त खोप लर्ाउने समय बनाउन सक्दछन ्। वनयवमत 

रूपमा वनधागरण र्ररएको खोप वक्लवनकहरू बाहके, UHS ले अवप्रल १ र अवप्रल २ मा दोस्रो र तेस्रो वर्फ्टका 

कमगचारीहरूका लावर् थप संसाधनका रूपमा विर्ेष वबहानको र रातीको वक्लवनक समय आयोजना र्दछै; भाषा 

समथगन प्रदान र्ररनेछ । 

 

• तपाईकंो स्र्थानीय स्िास््य धिभाि 

Public Health Madison & Dane County ले खोप लर्ाउने इच्छुकहरूका लावर् DHS माफग त साइन-अप 

फाराम सङ्कलन र्दछै । खोपहरू समय बनाएर मात्र Alliant Energy Center मा वदइन्छ । आिश्यक हुनेका 

लावर् यातायात उपलब्ध छ – यस सेिाको बारे थप जानकारी खोप लर्ाउने समय बनाएपवछ प्रदान र्ररनेछ । 

 

• फामेसीहरू 

• Hometown Pharmacy  

• Kroger/Pick N Save (866) 211-5320 

• Meijer 

• Walgreens (800) 925-4733  

• Walmart 
 

• समुर्ायमा आधाररत खोप धक्लधनकहरू 

Wisconsin Department of Health Services ले LaCrosse, Racine, र Rock काउन्टीहरूमा सामदुावयक 

वक्लवनकहरू सञ्चालन र्दछै । विस्कवन्सनका कोही पवन पनी योग्य बावसन्दाहरूल ेयी स्थलहरूमा खोप लर्ाउन 

सक्दछन,् तर ध्यान वदनहुोस ्वक तपाई ंजहाँ पवहलो डोज लर्ाउनहुुन्छ, तपाईलंे त्यहाँ दोस्रो डोज पवन लर्ाउन 

आिश्यक पदगछ । 

यटद मैले दईुििा डोजको खोप लगाउाँद ैछु भने, के मैले उही प्रदायकबाि दबैु डोजहरू लगाउन ुपददछ ? 

हो । यवद तपाईलंे पवहलो डोजा खोप प्रदायकबाट पाउन ुभयो भने, उनीहरूले तपाईकंो दोस्रो डोज ग्यारेन्टी र्नेछन ्। तपाईलंे 

खोपको दोस्रो डोज लर्ाउने समय तपाईलंे खोपको पवहलो डोज लर्ाउने समय बनाउँदा िा लर्ाउने बेलामा बनाउनपुदगछ । 

यवद तपाई ंवनवित हुनहुुन्न भने खोप प्रदायकसँर् बझु्नहुोला । 

 
मैले मलू प्रदायकबाि मेरो दोस्रो डोज पाउन सटकनाँ - मैले के गनुदपददछ ? 

सम्भि भएसम्म, तपाईलंे खोपको पवहलो र दोस्रो डोजहरू उही प्रदायकबाट पाउन सक्नहुुन्छ भन्न ेकुरा सवुनवित र्नग कोवर्स 

र्नुगपनेछ । तपाई ंजहाँ भए पवन तपाईलंे स्थानीय खोप नीवतहरूको पालना र्नुगपदगछ । यवद तपाईलंे पवहलो डोजा लर्ाएर यात्र 

र्नुगभयो भने, आफ्नो खोपको रेकडग साथमा लग्नहुोला । यसल ेतपाईकंो खोप वक्लवनकलाई तपाईलंाई कुन खोपको र कवहले 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-map.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-map.htm
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://hometownpharmacyrx.com/Covid-19-Vaccine
https://www.kroger.com/rx/covid-eligibility
https://clinic.meijer.com/
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/1228302
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm


 

 

दोस्रो डोज वदने कुरा थाहा वदन सहयोर् र्नेछ । जब तपाईलंे खोपको दोस्रो डोज लर्ाउने समय बनाउनहुुन्छ, खोप वक्लवनकले 

तपाईलं ेपवहलो डोजमा पाउन ुभएको खोप दोस्रो डोजमा पवन वदन सक्न ेकुरा वनवित र्नुगहोस ्। 

 
मैले म कसरी योग्य छु भनेर प्रमाटणत गनद सददछु ? कुन कागजात आिश्यक छ ? 

कुनै पधन कािजात आिश्यकताहरूका बारे खोप प्रर्ायकसिँ बुझ्नुहोला । यवद तपाईलंे आिश्यक कार्जात उपलब्ध 

र्राउन सक्न ुहुदँनै भने, प्रदायकले तपाईलंाई फारममा तपाईकंो योग्यताको बारेमा सत्य बोल्द ैहुनहुुन्छ भनेर हस्ताक्षर र्नग 

अनरुोध र्नग सक्नेछन ्। 

 
के नागररकता टस्थटतले मैले कहााँ खोप लगाउन सदन ेकुरामा असर गददछ ? 

र्दनै, राष्ट्रपवत Joe Biden ले बताएका छन ्वक अमेररकाका सबै मान्छेहरूले – उनीहरूको आप्रिास वस्थवत ध्यानमा नराखी 

– खोप लर्ाउन पाउनेछन ्। U.S. Department of Homeland Security ले पवन कार्जात नभएका आप्रिासीहरूले 

पवन खोप लर्ाउन पाउने कुराको समथगन र्दगछन ्। विस्कवन्सनका खोपदाताहरूले खोप वददँा बसोबासको िा राज्य पवहचानको 

प्रमाण आिश्यक नर्नग सक्नेछन ्। यवद तपाई ंहालमा योग्य समहूमा पनुगहुन्छ भने, तपाईलंे खोप लर्ाउन सक्नहुनु्छ । 

 
यटद मैले दयाम्पस बाटहर खोप लगाएाँ भने, मैले UHS लाई कसरी थाहा टदन सददछु ? 

UHS सिँ तपाईकंो खोपको रेकडम साझा िनुमभएमा तपाईलें धनयधमत COVID परीक्षणमा भाि नधलन र तपाईकंो 

Badger Badge हररयो /भिन पह ँच स्िीकृधतमा रहनको लाधि अनुमधत पाउनुह नेछ । 

 
तपाईलं ेदईु डोजको खोपको (Pfizer िा Moderna) दबैु डोज िा एक डोजको खोप (Johnson and Johnson) पाउन ु

भएपवछ: 

• Wisconsin Immunization Registry िा तपाईलंे खोप लर्ाउन ुभएको राज्यको खोप सचूीमा तपाईलंे लर्ाउन ु

भएको खोपको रेकडग पत्ता लर्ाउनहुोस ्। 

• “Print” रोजेर तपाईकंो रेकडग PDF मा साँच्नहुोस ्

• MyUHS मा लर्-ईन र्नुगहोस ्

• पाना मवुनको दबे्रे छेउमा, Immunization Upload मा वथच्नहुोस ्

• तपाईकंो खोपको रेकडग अपलोड र्नुगहोस ्

 
यो रेकडग MyUHS मा दवेखन पाँच व्यिासावयक वदनसम्म लाग्न सक्दछ । 

 
मैले कसरी मेरो आटधकाररक खोपको रेकडद पाउन सददछु ताटक यात्राको लाटग मैले खोपको प्रमाण प्रदान गनद सक ाँ ? 

तपाईलं ेखोप लर्ाउने समयमा एउटा खोपको काडग पाउन ुहुनेछ । तपाईकंो खोप काडगमा तपाईलंे कवहले र कहाँ खोप लर्ाउन ु

भयो र त्यसका साथ ैतपाईलंे पाउनभुएको COVID-19 को खोपको प्रकार जस्ता खोप सम्बन्धी अन्य सहयोर्ी जानकारी पवन 

हुदँछन ्। तपाईकंो काडग सरुवक्षत ठाउँमा राख्नहुोला । वडवजटल संस्करणको लावर् तपाईलंे Wisconsin Immunization 

Registry पवन भ्रमण र्नग सक्नहुुन्छ । तपाईलंे COVID-19 को खोप पाएको फोटोहरू वखच्ने िा सेल्फी पोष्ट र्ने क्रममा, 

तपाईकंो खोप काडगको फोटो अनलाइन पोष्ट नर्नुगहोला । त्यसो र्नागले तपाईकंो व्यविर्त स्िास््य जानकारी खलुाउन सक्न ु

हुनेछ । 

 
मलाई WIR मा मेरो खोपको रेकडद पत्ता लगाउन समस्या भइरहकेो छ । कसले सहयोग गनद सदछ ? 

https://www.dhs.gov/news/2021/02/01/dhs-statement-equal-access-covid-19-vaccines-and-vaccine-distribution-sites
https://www.dhs.gov/news/2021/02/01/dhs-statement-equal-access-covid-19-vaccines-and-vaccine-distribution-sites
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://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm


 

 

यवद तपाईलंे तपाईकंो खोप विस्कवन्सनमा पाउन ुभयो र WIR मा आफ्नो रेकडग भेट्न ुभने भने, WIR Help Desk लाई (608) 

266-9691 मा फोन िा DHSWIRHelp@dhs.wisconsin.gov मा ईमेल र्नुगहोला । 

 
परीक्षण स्र्थलको बर्ल 

वकनवक बढ्दो सङ्ख्यामा कमगचारी र विद्याथीहरूले खोप लर्ाएका छन ्र वनयवमत परीक्षणको आिश्यक परेको छैन, 

क्याम्पसले पयागप्त पहुचँ प्रदान र्द ैपरीक्षण स्थलहरूको सङ्ख्या घटाउन सकेको छ । 

 
अधप्रल १ को धर्नको अन्तत्यमा धनम्न स्र्थलहरू बन्तर् ह नेछन;् नधजकका स्र्थलहरू धिकल्पको रूपमा सचूीबद्ध छन:् 

 

• Health Sciences Learning Center (िैकवल्पक स्थल: Nielsen Tennis Stadium) 

• Carson Gulley Center (िैकवल्पक स्थल: Dejope Residence Hall) 

• Helen C. White (िैकवल्पक स्थल: Pyle Center) 

 
अरू सबै स्थलहरू सञ्चालन समय अनसुार खलुा रहनेछन । घरबाट वनस्क्न ुअवघ परीक्षण स्थलहरूको पखगन ेसमयहरू 

Safer Badgers app मा हनेुगहोला । 
 

परीक्षण स्र्थलहरू शुक्रबार, शधनबार र ईस्टर सप्ताहन्ततको आइतबार, अधप्रल २-४ मा खुला रहनेछन ्। कमगचारी र 

विद्याथीहरूले आफ्नो वनयवमत तावलकामा परीक्षण जारी राख्न ुपदगछ । 
 

यात्रा अपडेट 
 

• UW–Madison ले प्रायोजन िरेको कमगचारी, graduate विद्याथी, र undergraduate विद्याथीहरूको 

व्यविर्त-रूपको अनसुन्धान िा प्रवर्क्षणको क्षते्रीय र्वतविवधहरूको साथ ैदताग भएका विद्याथी संर्ठनहरू (RSOs) 

को यात्रामा बर्ल आएका छन ्। व्यविर्त-रूपको अनसुन्धान िा प्रवर्क्षणको क्षेत्रीय र्वतविवधहरूमा भार् वलन े

कमगचारी, graduate विद्याथी, र undergraduate विद्याथीहरूका लावर्, मखु्य बदल भनेको एक वदनको 

यात्रामा विस्कवन्सन बावहर जमीनबाट यात्रा र्नग पिूग स्िीकृवतको आिश्यक छैन । RSOs को लावर्, रातारात िा डेन 

काउन्टी बावहर यात्रा र्दाग अब Center for Leadership & Involvement बाट पिूग स्िीकृवत पाउन आिश्यक 

छ । 

 

• ध्यान वदनहुोस ्वक Centers for Disease Control ले यात्रा निनम धसफाररस जारी राखेको छ; यवद तपाईलंे 

यात्रा र्नैपनेछ भने, आफ्नो जोवखम कसरी कम र्ने थाहा पाउनहुोला । 

सहयोि कसरी पाउने 

• यधर् तपाईसंिँ धेरै सोवधएका प्रश्नहरूमा सम्बोधन नर्ररएका प्रश्नहरू छन ्भने 

covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहुोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन 

(608) 262-7777 मा फोन र्नुगहोला । 

• अपडेटको लावर् कृपया COVID-19 प्रवतवक्रया िेबसाईट हदे ैर्नुगहोला । 
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