
བརྗོད་གཞི། ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་སྐོར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་བརྡ་དང་། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་སྟངས། བརྟག་དཔྱད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས། 
 

ཡི་གེ་འདིར་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁོད་ཡོད། 
• ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་སྐོར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་བརྡ། 
• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་སྟངས།  
• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་བཤད་པ།  
• བརྟག་དཔྱད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས།  

 

ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་སྐོར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་བརྡ། 
• ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོ་བའི་གོ་སྐབས་ཆེ་བ་ཡོད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འགོས་

ཚབས་ཆེ་ཞིང་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་ནད་འབུ་དེ་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་ཁུལ་དུ་སླེབས་ཡོད་པས། སླར་ཡང་ནད་གཞི་དང་། སྨན་
ཁང་ཉལ་སྡོད་བྱེད་པ། འཆི་སྐྱོན་བཅས་སློང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། འདི་དག་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་མི་བྱ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ནན་མོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་
ལ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ཀྱང་འགྲུལ་བཞུད་མ་བྱེད་ཅིག   
 

• གལ་ཏེ་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན་ཚེ། ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་འདི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ།  
 

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཚེ། འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་ ༣ ནས་ ༥ ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་དང་། བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་
འབྲས་ནད་མེད་ཐོན་ཡོད་ནའང་ཉིན་ ༧ ཧྲིལ་བོར་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ quarantine (འཛིན་གྲྭ་དང་ལས་ཀ་ཕུད་ནང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་རྒྱུ) ཏུ་སྡོད་
དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱེད་ཚེ། འགྲུལ་བཞུད་བྱས་རྗེས་ཉིན་ ༡༠ རིང་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་དགོས། 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་སྟངས། 
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འདོད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་འོས་ཆོས་ཚང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་
གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གི་
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་ནས་འགོག་ཁབ་གང་མགྱོགས་རྒྱག་ཐུབ་སྲིད། 
 

• སུ་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་ངམ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་དང་། ལས་ཡུལ་དངོས་དང་
རྒྱང་རིང་གཉིས་ཀར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད། གཞན་ཡང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནད་
གཞི་ངེས་ཅན་ཡོད་པའམ་དམིགས་བསལ་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་མངའ་སྡེའི་དགོས་འདུན་ཆ་རྐྱེན་གཞན་པ་ཚང་གི་ཡོད་ཚེ་འགོག་
ཁབ་རྒྱག་འོས། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ནས་བཟུང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་དུ་ལས་ཀའམ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ལོ་ན་ ༡༦ ཡན་གྱི་མི་ཡོངས་ལ་འགོག་
ཁབ་རྒྱག་འོས།   

• མགོ་རྩོམ་རྒྱུ། MyUHS དྲ་ཚིགས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། དྲ་ཚིགས་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ལ་སློབ་གྲྭར་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པར་དུས་ཚོད་བཟོ་རུ་འཇུག་པ་དང་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་འགོག་སྨན་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ Wisconsin Department of Health Services vaccine 

registry ལ་མིང་ཐོ་འགོད་ཆོག ཁྱེད་ཀྱིས་མིང་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཚར་རྗེས། ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ DHS ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་སློབ་
གྲྭ་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་གདམ་གའི་ཐད་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་ངེས། མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་སློབ་ཕྲུག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་

བོད་སྐད / TIBETAN 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-holiday-and-travel-guidance/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/


ཐུག་བྱེད་མཁན་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཅེས་འབོད་པའི་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་རྣམས་དེ་སྔའི་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་ཡོད།  

• སློབ་གྲྭ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གདམ་ག་མང་པོ། ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ health care provider ཡིས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོ་གི་
ཡོད་མེད་འདྲི་རྒྱུ། གསོལ་སྨན་ཚོང་ཁང་ pharmacies ངམ་སིལ་ཚོང་ཚོང་ཁང་ retailers ཆེ་གྲས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་
མགོ་བཙུགས་ཡོད། འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་གསོལ་སྨན་ཚོང་ཁང་ pharmacies རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་དུས་ཚོད་བཟོ་སྟངས་ལམ་སྟོན་ལ་བལྟ་
བར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ DHS དྲ་ཚིགས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། 

 

• MyUHS དྲ་ངོས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གཟྱིགས་རྒྱུ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS ལ་ཡོང་རྒྱུའི་གཟའ་འཁོར་ནང་སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་མང་དུ་འབྱོར་བའི་རེ་བ་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ MyUHS དྲ་ཚིགས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གཟྱིགས་རྒྱུ།   
 

• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ཐད་འདི་ནས་མང་དུ་ཤེས་ཐུབ། 
 

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ། MyUHS དྲ་ངོས་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཡིག་ཕབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མ་
བརྗེད་པ་གནང་རྒྱུ། ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འཆར་ཅན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་འདི་ངེས་བསྒྲུབ་བྱེད་
དགོས།  

 

• གཟའ་འཁོར་འདིར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་ལས་དུས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་དུས་ཚོད་འཕར་མ་
བསྣན་ཏེ་གཤམ་འཁོད་སྡེ་ཚན་ཁག་ཏུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། Facilities Planning and Management, Athletics, 

Wisconsin Unions, Conference Centers and Mail Services, Housing, Mouse Breeding Core 

and Research Services, University Health Services. གནས་ཚུལ་མང་བ་འདི་ནས་ཤེས་ཐུབ། 
 

• ལས་དུས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ལས་བྱེད་གཞན་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་འཕར་མ་གང་མགྱོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད། གཙུག་
ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ UHS གིས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འབྱོར་རིམ་བཞིན་ལས་བྱེད་འདི་རིགས་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ངེས།  

 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་བཤད་པ།  
ལས་བྱེད་ཀྱི་ངོས་ནས་རང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར་སོ་སོའི་ལྟ་རྟོག་པའམ་འགན་འཛིན་ལ་བཤད་དགོས་སམ། 
 

བཤད་མི་དགོས། མི་ཞིག་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ནི་ནད་གཞིའམ་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་ལྟར་མི་སྒེར་གྱི་གསང་བའི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན། ལས་བྱེད་
ཚོས་གནས་ཚུལ་འདི་སོ་སོའི་ལྟ་རྟོག་པའམ་འགན་འཛིན་ལ་བཤད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་མེད། འདིའི་ཐད་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ངེས་
པར་བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ཚད་བཀག་དམིགས་བསལ་(དཔེར་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཡོད་མཁན་) སྐོར་ཞིག་ཡོད། ཚད་བཀག་དམིགས་བསལ་
འདི་དག་གི་ཆེད་དུ་བཤད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡོད་སྐོར་ལས་བྱེད་ཚོར་བརྡ་ཐོ་གཏོང་གི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་
ནས་སྔར་ལས་མང་བའི་མི་ལ་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བར་གྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་དྲི་བ་འདི་རིགས་འདྲི་རྒྱུ་གཡོལ་གང་ཐུབ་བྱེད་ན་ལེགས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ཡིས་ལས་
བྱེད་ཅིག་ལ་སྨན་བཅོས་ནད་མནར་རམ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སྐོར་བཙན་དབང་གིས་བཤད་དུ་འཇུག་པའི་ཚོར་སྣང་སྟེར་ངེས། ཡིན་ནའང་ལྟ་རྟོག་པའམ་འགན་འཛིན་
རྣམས་ལ་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app ཀྱི་ཚོན་མདོག་གམ་གནས་བབ་དེ་ལྗང་མདོག་གམ་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་
ཡོད་ (green/Building access granted) ཅེས་པ་ཡིན་མིན་འདྲི་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་བསྩལ་ཡོད། 
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm#Wisconsin%20COVID-19%20Vaccine%20Registry
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/


ངའི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་སྐོར་འདྲི་ཆོག་གམ། 
 

འདྲི་མི་ཆོག མི་ཞིག་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ནི་ནད་གཞིའམ་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་ལྟར་མི་སྒེར་གྱི་གསང་བའི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན། ལས་བྱེད་ཚོར་
གནས་ཚུལ་འདི་བཤད་རྒྱུར་སྐད་ཆ་འདྲི་མི་རུང་། སྤྱིར་བཏང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་སྔར་ལས་མང་བའི་མི་ལ་འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་
ཚང་བར་གྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་མི་ཚོར་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གནས་བབ་སྐོར་འདྲི་རྒྱུ་གཡོལ་གང་ཐུབ་བྱེད་པ་ནི་ཡ་རབས་སྤྱོད་ཚུལ་ཡིན། མི་སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་སྔོན་
འགོག་སྨན་ཁབ་གནས་བབ་སྐོར་མི་གཞན་ལ་བཤད་འདོད་ཡོད་ཚེ་བཤད་རོགས་གནང་། ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱེད་རོགས་དང་ཡར་ཞུ་བྱེད་སའི་མི་ལ་གནས་
ཚུལ་འདི་བཤད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་མེད།  
 

བརྟག་དཔྱད་ཐད་ཀྱི་གསར་གནས།  
• ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་དང་མི་མངོན་པའི་ས་ཆའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་བ་བདེ་འཇགས་དང་ལས་སླ་རུ་གཏོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་

གང་ལེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཐུག་སྐབས་བཟོད་བསྲན་དང་བསམ་ཤེས་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ། 
 

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་བྱའི་མ་དཔེ་སྤྲོད་སྐབས་ཤེལ་བུམ་ཁ་གང་བར་དུ་བླུགས་ཡོད་ཚེ། ཤེལ་བུམ་སྟོང་པ་བཟོ་བའི་ཐབས་ཤེས་མ་བྱེད་རོགས་
གནང་། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་འབོག་བཙོག་འགོ་ཉེན་ཆེ། ལས་བྱེད་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཤེལ་བུམ་གཡུག་རོགས་བྱས་ཏེ་ཤེལ་བུམ་གསར་པ་ཞིག་སྤྲོད་ངེས། 

 

• 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་ལ་འགྲྲོ་ཆོག་ཆོག་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་པ་ས་ཆ་ཁག་ནི་ Health Sciences Learning Center (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Nielsen 

Tennis Stadium) དང་། Carson Gulley Center (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Dejope Residence Hall)  ། Helen 

C. White (གདམ་ག་གཞན་པའི་ས་ཚིགས་ Pyle Center) བཅས་ཡིན། 
 

ས་ཚིགས་གཞན་པ་ཚང་མ་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད་ལ་ཚུགས་གྲྲོལ་དུས་ཚོད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ ༤ 
ཡི་རེས་གཟའ་པ་སངས་དང་། སྤེན་པ། ཉི་མ་བཅས་ལ་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད། ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོའི་རྒྱུན་གཏན་དུས་ཚོད་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་མུ་
མཐུད་དུ་བྱེད་དགོས།  
 

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།། 

https://admin.news.wisc.edu/badger-talks-video-follow-vaccine-etiquette/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/

