
བརྗོད་གཞི།  སློབ་གྲྭའི་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག 
 

ཡི་གེ་འདིར་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁོད་ཡོད། 
• ཁ་རས་གྱོན་ཕྱོགས་གནས་ཚུལ་གསར་པ། 
• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ། 
• ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་དཔྱད། 

 

༄༅།། བརྩེ་བའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ལྷན་རྒྱས།  
 

ཉེ་ཆར་ཨ་རིར་འགོ་ཚབས་ཆེ་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩(COVID-19) ཡི་ཟུར་གསུམ་རྣམ་འགྱུར་ (Delta variant) ནད་དུག་སླེབས་པར་བརྟེན་ 
ནས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མཐོར་སོང་ཡོད། ཌེན་རྫོང་ (Dane County) དང་སློབ་གྲྭའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ 
རྒྱག་ཚད་དེ་མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་གཞན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་བསྡུར་ན་ཚད་གྲངས་མཐོ་བོ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་ 
པའི་མི་འབོར་ཁྲོད་དུ་ནད་དུག་འགོ་ཁྱབ་མགྱོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་པའི་གྲངས་ཀ་ཇེ་མཐོར་སོང་ཡོད། 
 

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན་ནས་བཟུང་། སློབ་ཕྲུག་དང་། ལས་བྱེད། སློབ་གྲྭའི་གཟྱིགས་སྐོར་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭའི་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་ཡོད་ 
སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་བླང་བྱ་འདོན་རྒྱུ།   

• སྡོད་ཁང་(Residence halls) དུ། ཁྱེད་རང་གི་ཉལ་ཁང་ནང་དུ་ཁྱེད་རང་དང་སྡོད་རོགས་ཁོ་ན་ཡོད་སྐབས་ཁ་རས་མར་ལེན་ཆོག འོན་ཀྱང་སྤྱི་ 
པའི་ ས་ཆར་ཡོད་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་དགོས། 

• ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་དུ། ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་ཡིག་ཚང་ངམ་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་ནང་ལོགས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་ཁ་རས་མར་ལེན་ཆོག 

• བཟའ་འཐུང་བྱེད་སྐབས། བཟའ་འཐུང་དངོས་སུ་བྱེད་སྐབས་ཁ་རས་མར་ལེན་ཆོག་ཀྱང་བཟའ་འཐུང་བྱས་ཚར་རྗེས་ལམ་སེང་ཁ་རས་ཕྱིར་གྱོན་དགོས། 
• ཕྱི་ལོགས་ས་ཆར། ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་མེ་མོ་རིལ་ཡུ་ནུན་སྡིངས་ཁང་ཊེ་ར་སི་ (Terrace)  

དང་ཁང་པའི་འདབས་འབྲེལ་ས་ཆ་གཞན་དུ་ཁ་རས་གྱོན་ཆོག 

• རླངས་འཁོར་ནང་དུ། མུ་མཐུད་དུ་མལ་ཌི་སིན་མེ་ཊྱིརོ་ (Madison Metro) སྦ་སི་ནང་དུ་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པ་དང་སློབ་གྲྭའི་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་ 
མི་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོད་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་དགོས། 

• ཁ་རས་ཐད་ངེས་སྟོན་པས་གནང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཀློག་རོགས། 
 

ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སྡེའི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ཁྱབ་གདལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ 
བཀའ་ཁྱབ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁ་རས་གྱོན་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་ངེས། ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ནི་འདི་ཡིས་མི་དངོས་ངོ་ཐུག་གི་འཛིན་གྲྭ་དང་། སློབ་གྲྭའི་ 
ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག ལས་འགུལ་བྱེད་སྒོ། ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ང་ཚོའི་སྲིད་ཇུས་སམ་འཆར་གཞི་ལ་དོ་ཕོག་ཅི་ཡང་མི་ཐེབས། 
 

ཁ་རས་སླར་ཡང་གྱོན་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་བྱེད་འདོད་པའི་བྱ་བ་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དང་ཚོགས་སྡེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཚོའི་བདེ་
ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཡག་ཤོས་ཡིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་མི་མང་ཆེ་བར་ནད་འབུ་འགོ་ཡི་
མེད། ཡིན་ནའང་མི་རེ་འགར་ནད་དུག་འགོ་ཕོག་བྱེད་སྲིད། གནས་ཚུལ་འདི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་དང་། མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་ 
དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་PHMDC ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གསར་པའི་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་ཐོན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཟུར་གསུམ་རྣམ་འགྱུར་ (Delta variant) 

བོད་སྐད / TIBETAN 

https://admin.news.wisc.edu/content/uploads/2021/08/Chancellor-Order-RE-Face-Coverings-Effective-8-5-2021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1


ནད་དུག་བྱུང་རྗེས། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའི་མི་རེ་འགའི་སྣ་ལམ་དུའང་འགོག་ཁབ་མ་བརྒྱབ་པའི་མིའི་སྣ་ལམ་དུ་ཡོད་པའི་ནད་དུག་གྲངས་འབོར་གཅིག་ 
མཚུངས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ཡོད།   
 

འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ནད་དུག་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཏོག་ 
དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་མི་རེ་འགར་ནད་དུག་གཞན་ལ་འགོ་སྟེར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ཁ་རས་ནི་ང་ཚོར་ཉེན་ཁ་དེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ 
བར་རོགས་དན་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་སྟབས་བདེ་ཞིང་ཕན་ནུས་ཅན་ཆགས་ཡོད། 
 

ང་ཚོའི་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་དང་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གྲྭར་འབྱོར་ལ་ཉེ་བའི་རྗེས་འབྱུང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ 
ཡུན་དེ་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་ཚོགས་སྡེའི་ནང་དུ་ནད་དུག་འགོ་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱེད་འདོད་ཡོད། ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ Centers for 

Disease Control and Prevention དང་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ Public Health Madison & 

Dane County གཉིས་ཀྱིས་ཉེ་དུས་བཏོན་པའི་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་བལྟོས་མེད་ཀྱིས་མི་རེ་ངོ་རེས་རང་གི་ཁང་ཁྱིམ་དུ་ 
སྡོད་ཀྱི་མེད་པའི་མིའི་མཉམ་དུ་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་དུས་ཚོད་མཉམ་བསྐྱེལ་སྐབས་ཁ་རས་རྒྱག་རྒྱུའི་སློབ་སྟོན་གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་ང་ཚོར་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ 
ནས་སློབ་ཕྲུག་འབྱོར་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུའི་བླང་བྱ་འདོན་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་བསམ་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ 
ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ང་ཚོའི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་མཁས་རྣམས་ཀྱི་ང་ཚོའི་ཐག་གཅོད་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད།   
 

ང་ཚོས་མི་ཚང་མར་འགོག་ཁབ་མགྱོགས་པོར་རྒྱག་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནི་ནད་དུག་འགོ་ཁྱབ་འགྲྲོ་བ་འགོག་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞིང་བཀག་རྒྱ་ 
མྱུར་མོར་ཇེ་ལྷོད་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན། 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ། 
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ University Health Services གྱིས་ 333 East Campus Mall ས་གནས་སུ་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་ 
བྱེད་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འགོག་ཁབ་རིན་མེད་དུ་རྒྱག་གི་ཡོད། དུས་ཚོད་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་བར་དུ་ཞོགས་
ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ བར་དུ་ཐད་ཀར་ཡོང་ཆོག འགོག་ཁབ་ས་ཚིགས་འདི་ཉིན་གུང་བར་གསེང་ལ་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡོད། 
  

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འགོག་ཁབ་ནི་བདེ་འཇགས་དང་ཕན་ནུས་ཆེ་ཞིང་རིན་མེད་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བྱེད་ཐབས་གཞན་ 
དང་མཐུན་སྡེབ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཚེ། འགོག་ཁབ་ནི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ཚབས་ཆེའི་ནད་གཞི་ལ་གཡོལ་ཐབས་དང་གཞན་ལ་ནད་དུག་འགོ་སྟེར་བྱེད་
པ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།  
 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའམ་གང་མགྱོགས་རྒྱག་གི་ཡོད་ཚེ། སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་
ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་UHS བཤད་རོགས་གནང་། (གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS དུ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་ཚེ། 
གཞན་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་དགོས) 
 

ད་བར་རང་གི་འགོག་ཁབ་ཡིག་ཐོ་སྤྲད་ཡོད་མཁན་མི་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལས་མང་བར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་
ཤེས་ཡོད། རང་གི་འགོག་ཁབ་ཡིག་ཐོ་སྤྲད་མེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་ཁབ་ཡིག་ཐོ་ཡར་ཞུ་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་འགོག་ཁབ་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་ལ། ཉུང་མཐའ་འང་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འམ་དེ་ལས་མང་བར་འགོག་ཁབ་
བརྒྱབ་ཡོད་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་སྡོད་ཁང་དུ་སྡོད་འཆར་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གསར་པ་རྣམས་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན་མི་གྲངས་ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://publichealthmdc.com/news/public-health-issues-new-mask-recommendations-k-12-school-guidelines
https://publichealthmdc.com/news/public-health-issues-new-mask-recommendations-k-12-school-guidelines
https://publichealthmdc.com/news/public-health-issues-new-mask-recommendations-k-12-school-guidelines
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/


འདིའི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལས་མང་བར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།   
 

ཁྱེད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་རྣམས་ལ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་སེམས་ཤུག་སྤར་རོགས་གནང་། སེམས་ཤུགས་སྤར་བར་ཕན་པའི་གླེང་མོལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ 
ཁུངས་འདི་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ། 
 

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་དཔྱད།  
སློབ་གྲྭས་མུ་མཐུད་དུ་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་དཔྱད་དྲ་
ཚིགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་དང་སྒོ་འབྱེད་དུས་ཚོད་ཐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ། 

• ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ལ། ཐད་ཀར་འགྲྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་བརྟག་དཔྱད་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer 

Badgers app བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ནས་བཟུང་ MyUHS app བཀོལ་ཆས་སམ་ MyUHS དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་ 
བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་བཟོ་བ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་བརྒལ་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ལ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ 
ནད་རྟགས་ཐོན་པའི་གང་ཟག་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS ལ་ཨང་གྲངས་ 608-265-5600 ཐོག་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་ 
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག    

• ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་སླ་བོའི་སྒོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་དང་། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ། ཁྱེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་ལས་མང་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་
རྟོགས་བྱ་ཆེད་ myUHS app བཀོལ་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག 

 

རྗེས་འབྱུང་གནས་ཚུལ་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན་གུང་ལ་ལས་བྱེད་བགྲྲོ་གླེང་ཚོགས་
འདུ་ town hall ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད།   
 

ད་དུང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ལ། ང་ཚོས་སློབ་དུས་འདིའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བའི་ཐད་བགྲྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་དགེ་རྒན་ 
བགྲྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ town hall ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད།   
 

ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ནད་དུག་འགོ་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆར་ལྟ་ཞིབ་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་རྟོག་ཞིབ། 
མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ PHMDC དང་མཉམ་འབྲེལ། སློབ་གྲྭའི་ཆེད་མཁས་ཚོར་རྒྱུན་དུ་བློ་འདྲི་སློབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ 
ང་ཚོས་ཁྱེད་ཚོར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ངེས།། 
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