བོད་སྐད / TIBETAN

བརྗོད་གཞི། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ་ FAQ དང་། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགྱུར་བ། ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས།

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

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ།
བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག

ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས།
རོགས་རམ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ།
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་བཟུང་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་སྔར་ལས་མང་བར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་
ཡོད། མངའ་སྡེ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཐོའི་ཁོངས་སུ་སྣོན་འཇུག་བྱས་ཚར་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གཞི་ཚབས་
ཆེན་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་ནད་གཅོང་ངེས་ཅན་ཡོད་མཁན་མི་རྣམས་ཡིན།

ད་བར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS དུ་གཟའ་འཁོར་རེར་འོས་ཆོས་ཚང་མཁན་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་རེ་རེར་རྒྱག་རྒྱུའི་སྔོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་འདང་ངེས་འབྱོར་མེད། གཟའ་འཁོར་འདིར། དཔེར་ན། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་

གྲངས་ ༦༠༠ མ་གཏོགས་འབྱོར་མེད། དེར་བརྟེན། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འདོད་ཡོད་པའི་འོས་
ཆོས་ཚང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་འགོག་ཁབ་དུས་ཚོད་འཚོལ་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་སྐོར་འདི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་དུ་ང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་དུས་ནམ་ཚང་གི་ཡོད་དམ།
•
•

ད་སྐབས་མི་སུ་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་མེད་སྐོར་འདི་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ།

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོདབསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Wisconsin Department of Health Services) ཀྱིས་རང་
ལོ་ ༡༦ ཡན་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།

ང་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད། ངས་ལམ་སེང་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ།

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་མཁོ་སྤྲོད་ཡག་ཏུ་འགྲྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་ད་དུང་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅིག་མི་འདུག་པས་ངང་སྒུག་གནང་རོགས། སྨན་ཁང་རེ་ཟུང་གིས་

གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་འོས་ཆོས་ཚང་མཁན་རྣམས་ལ་སྔ་ཙམ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་གི་ཡོད་པ་འདྲ། གང་ལྟར་མི་ཚང་མར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་
རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་འགོག་ཁབ་འདང་ངེས་ཡོད་སྐབས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་(DHS)བརྒྱུད་ནས་མིང་འགོད་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་
ཕྱི་ནས་འགོག་ཁབ་དུས་ཚོད་བཟོ་ཆོག

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་གླ་སྤྲོད་དགོས་སམ།

སྤྲོད་མི་དགོས། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རིན་མེད་ཡིན་པ་དང་། འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་སམ་ཚོ་ཁག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན (health care provider) ། གསོལ་སྨན་ཚོང་ཁང་ (pharmacy) ། ཡང་ན་ཚོགས་སྡེའི་སྨན་ཁང་གིས་
མཁོ་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་གྲགས་མིན་པའི་ཡོང་ཁུངས་ཤིག་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་མི་རུང་བ་དང་དེ་དག་རྫུན་མ་ཡིན་སྲིད།

འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་སྨན་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ prescription insurance གྱི་གནས་ཚུལ་(གསོལ་སྨན་བྱང་བུ་ཀར་ཌི་

prescription card ལྟ་བུ) སྤྲོད་རོགས་ཞེས་བཤད་སྲིད་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་གླའི་རིན་པ་

ལེན་ཐུབ། འདི་ཡིས་ཁྱེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མི་སྤྲོད།

ང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ནས་རྒྱག་ཐུབ་བམ།

འགོག་ཁབ་འདང་ངེས་ཡོད་སྙམ་སྐབས། ཁྱེད་ལ་གཤམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་འགོག་ཁབ་
རྒྱག་མཁན་འཚོལ་རྒྱུ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ DHS ཀྱི་མིང་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རོགས་རམ་
དགོས་ཚེ། ཁ་པར་ (844) 684-1064 ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ།
•

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ (University Health Services)

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ MyUHS དྲ་ངོས་བརྒྱུད་ནས་འགོག་ཁབ་དུས་ཚོད་བཟོ་

ཆོག དེ་མ་ཟད་རྒྱུན་ལྡན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་སྨན་ཁང་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྟེང་དུ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ལས་དུས་
གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཞབས་ཞུ་སྣོན་མ་བསྒྲུབ་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ དང་ ༢ ཉིན་གྱི་ཞོགས་ཀ་སྔ་བོ་དང་དགོང་དྲོ་འཕྱི་བོའི་འགོག་
ཁབ་སྨན་ཁང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། སྐད་ཡིག་རོགས་རམ་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཡང་ཡོད།
•

ཁྱེད་ཀྱི་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་།

མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Public Health Madison & Dane County) ཀྱིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ DHS ཀྱི་ཐོ་འགོད་འགེང་ཤོག་བརྒྱུད་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མིང་འགོད་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། Alliant

Energy Center དུ་དུས་ཚོད་བཟོས་ནས་མ་གཏོགས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་མེད་པ་རེད། དགོས་མཁོ་ཡོད་རིགས་ལ་ཕར་འགྲྲོ་ཚུར་འོང་གི་

སྐྱེལ་འདྲེན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གི་ཡོད་པས། འགོག་ཁབ་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་དང་འདིའི་ཐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ངེས།
•

གསོལ་སྨན་ཚོང་ཁང་ (pharmacies) ཁག
•
•
•
•
•

Hometown Pharmacy
Kroger/Pick N Save (866) 211-5320
Meijer
Walgreens (800) 925-4733
Walmart

• ཚོགས་སྡེ་གཞིར་བཟུང་གི་འགོག་ཁབ་སྨན་ཁང་ཁག

ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Wisconsin Department of Health Services) ཀྱིས་ལ་ཀི་རོ་སི་ LaCrosse དང་། ར་
སིན Racine ། རོ་ཁི་ Rock རྫོང་ཁག་ཏུ་ཚོགས་སྡེའི་སྨན་ཁང་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད། འོས་ཆོས་ཚང་བའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ས་ཚིགས་འདི་

དག་ནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཆོག ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པ་དེ་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་རྒྱག་ཡུལ་རང་ནས་རྒྱག་དགོས་པ་ཐུགས་ལ་བཟུང་རོགས།

གལ་ཏེ་ང་ལ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཅན་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཚེ། ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཀ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་སྨན་ཁང་གཅིག་མཚུངས་ནས་རྒྱག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དམ།

རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་ཞིག་ནས་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་རྒྱག་རྒྱུར་མིང་ཐོ་བཀོད་ཚེ། ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པ་རྒྱག་རྒྱུ་འགན་ལེན་

བྱེད་ངེས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་རྒྱག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་བཟོ་སྐབས་སམ་ཡང་ན་འགོག་ཁབ་དང་པོ་རྒྱག་སྐབས་ཁྱེད་ལ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་
དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་མིན་མི་ཤེས་ཚེ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མཁན་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ།

ངས་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་རྒྱག་ཡུལ་ནས་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པ་རྒྱག་ཐུབ་གི་མི་འདུག་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་ནས་རྒྱག་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་གནང་དགོས་ལ། ས་

གནས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་ (vaccination record) མཉམ་འཁྱེར་བྱ་རྒྱུ་དང་། འདི་ལྟར་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་སྨན་ཁང་གིས་ཁྱེད་ལ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པར་འགོག་

ཁབ་རིགས་གང་ཞིག་དགོས་པ་དང་དུས་ནམ་རྒྱག་དགོས་པ་ཤེས་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པའི་དུས་ཚོད་བཟོ་སྐབས། འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་སྨན་ཁང་གིས་
ཁྱེད་ལ་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་གི་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་བྱེད་དགོས།

ངས་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཇི་ལྟར་སྟོན་དགོས་སམ། ཡིག་ཆ་ཅི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་ལ་ཡིག་ཆ་ཅི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་འདྲི་རྩད་བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་འབུལ་ལམ་ཞུ་མི་ཐུབ་ཚེ། འགོག་ཁབ་
རྒྱག་མཁན་ངོས་ནས་ཁྱེད་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཆེད་འགེང་ཤོག་ཅིག་ལ་མཚན་རྟགས་འགོད་དུ་འཇུག་ངེས།

མི་སེར་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་དུ་རྒྱག་རྒྱུར་དོ་ཕོག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

དོ་ཕོག་མི་ཐེབས། སྲིད་འཛིན་ཇོ་སྦེ་ཌེན་ (President Joe Biden) གྱིས་གཞིས་སྤོར་ཡུལ་མིའི་གནས་བབ་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཨ་རིའི་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་སྐོར་གསུངས་ཡོད། ཨ་རི་རྒྱལ་ཁོངས་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ (U.S. Department of Homeland Security)
ཀྱིས་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་གཞིས་སྤོར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་ཚོས་

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་ཡུལ་མི་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ངམ་མངའ་སྡེའི་ལག་འཁྱེར་སྟོན་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་མི་སྲིད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ད་སྐབས་འོས་ཆོས་
ཚང་བའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་གི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ང་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་དེ་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་དགོས་སམ།
ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་སྐོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུན་ལྡན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རིམས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མི་དགོས་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge ཀྱི་ཁ་དོག་ལྗང་རྟགས་སམ་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་
ཡོད་ (green/Building access granted) ཅེས་པའི་ངོ་བོར་སྡོད་ངེས།
ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཅན་གྱི་(ཕེ་རྫེར་ Pfizer-BioNTech དང་མོ་ཌེར་ཎ་ Moderna )སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཀའམ་ཡང་ན་ཁབ་ཐུན་གཅིག་
ཅན་གྱི་ (Johnson and Johnson) སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་རྗེས།
•

ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ Wisconsin Immunization Registry སམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའི་མངའ་
སྡེ་གང་དེའི་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཡིག་ཐོ་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

•

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།

ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་བདེན་དཔང་སྟོན་ཆེད་ངའི་གཞུང་འབྲེལ་འགོག་ཁབ་ཐོ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ལེན་ཐུབ་བམ།

ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་འགོག་ཁབ་རྒྱག་སྐབས་སྤྲོད་ངེས། ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་སྟེང་དུ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་དུས་ཚེས་དང་རྒྱག་
ཡུལ་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་དང་ཁྱེད་ལ་འགོག་ཁབ་རིགས་གང་ཞིག་
བརྒྱབ་ཡོད་པ་བཅས་འཁོད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་བདག་ཉར་ཡག་པོ་བྱེད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་

ཁུངས་ Wisconsin Immunization Registry ལ་ལྟ་ཞིབ་ཀྱིས་གློག་ཡིག་ངོ་བཤུས་ལེན་ཆོག ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་རྣམ་པ་པར་རྒྱག་པའམ་རང་པར་བརྒྱབ་པ་འགོད་སྤེལ་བྱེད་སྐབས། ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་གི་འདྲ་པར་དྲ་ཐོག་ཏུ་འགོད་སྤེལ་མ་
བྱེད་རོགས། འགོད་སྤེལ་བྱས་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་མི་སྒེར་བདེ་ཐང་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གར་བྱེད་ཐུབ།

ང་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ WIR ནས་ངའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་འཚོལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འདུག ང་ལ་སུས་རོགས་རམ་བྱེད་
ཐུབ་བམ།

ཁྱེད་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ WIR ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་འཚོལ་
མི་ཐུབ་ཚེ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་རམ་མདུན་ཅོག་ WIR Help Desk ལ་ཁ་པར་ (608) 266-9691 འམ་ཡང་ན་
གློག་འཕྲིན་ DHSWIRHelp@dhs.wisconsin.gov ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ།
བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་འགྱུར་བ།
ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་སྔར་ལས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དང་བརྟག་དཔྱད་འཆར་ཅན་བྱེད་མི་དགོས་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་
བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་ནའང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ས་ད་དུང་འདང་ངེས་ཡོད།

གཤམ་གསལ་ས་ཚིགས་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་དག་དང་ཐག་ཉེར་ཡོད་པའི་ས་ཚིགས་ཁག་ཏུ་འགྲྲོ་རྒྱུའི་གདམ་ག་
གཞན་པ་ལེན་ཆོག
•

Health Sciences Learning Center (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Nielsen Tennis Stadium)

•

Carson Gulley Center (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Dejope Residence Hall)

•

Helen C. White (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Pyle Center)

ས་ཚིགས་གཞན་པ་ཚང་མ་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད་ལ་ཚུགས་གྲྲོལ་དུས་ཚོད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཕྱི་ལོགས་ལ་མ་ཐོན་གོང་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་
ཆས་ Safer Badgers app ལ་བལྟས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྒུག་སྡོད་ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་བྱ་རྒྱུ།

བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ ༤ བར་གྱི་ Easter དུས་ཆེན་གཟའ་མཇུག་གི་རེས་གཟའ་པ་སངས་དང་། སྤེན་པ། ཉི་མ་བཅས་ལ་སྒོ་
ཕྱེས་ཏེ་ཡོད། ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་ལྡན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།
ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས།
•

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་འགྲྲོ་གྲྲོན་ནར་གཏོང་བྱེད་པའི་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་ཉམས་ཞིབ་བམ་འཆད་ཁྲིད་
ཡུལ་དངོས་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མཁན་ལས་བྱེད་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། དངོས་གཞི་སློབ་མ། མིང་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་

(RSOs)བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་ཉམས་ཞིབ་བམ་འཆད་ཁྲིད་ཡུལ་དངོས་བྱེད་སྒོར་

ཞུགས་མཁན་ལས་བྱེད་དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། དངོས་གཞི་སློབ་མ་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཙོ་བོ་ནི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཕྱི་ལོགས་ལ་ས་ཐོག་ནས་བསྐྱོད་

དགོས་པའི་ཉིན་གཅིག་གི་འགྲུལ་བཞུད་ལ་སྔོན་ཚུད་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མེད། མིང་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་(RSOs)ཁག་
གིས་མཚན་གང་འགྲུལ་བཞུད་དམ་ཌེན་རྫོང་ (Dane County) ཕྱི་ལོགས་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུར་ Center for Leadership &
Involvement ནས་སྔོན་ཚུད་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

•

ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ Centers for Disease Control and Prevention ཀྱིས་མུ་མཐུད་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མི་
རུང་བའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ཐུགས་ལ་བཟུང་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འགྲུལ་བཞུད་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན་ཚེ། ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་
འདི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ།

རོགས་རམ་ཞུ་སྟངས།
•

ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བར་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བའི་ FAQs 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།

•

གནས་ཚུལ་གསར་པར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ COVID-19 Response དྲ་ཚིགས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གཟིགས་
རོགས།།

