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བརྗོད་གཞི། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་དབུས་གཞུང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་༡༩འགོག་ཁབ་བཀའ་ཁྱབ་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་པ།
༄༅།། བརྩེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་ལྷན་རྒྱས་ལ།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ COVID-19 སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པ་དང་། ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ནང་མི་མང་ཚོགས་བཅས་ནད་ཀྱི་
འཇིགས་པ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན། སྲིད་འཛིན་བྷེ་ཌེན་ President Biden གྱིས་དབུས་གཞུང་དང་ཚོང་ལས་གན་རྒྱ་ཡོད་པའི་ལས་
ཁུངས་དང་མི་སྣ་ federal contractors ཡོངས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོག་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་
བཏང་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་དང་དབུས་གཞུང་བར་དུ་དེང་སྐབས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༦ ལྷག་གི་ཚོང་ལས་གན་རྒྱ་ཡོད། བཀའ་ཁྱབ་
ཀྱི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བརྩི་སྲུང་བྱ་ཆེད། ལས་བྱེད་ཡོངས་(དབུས་གཞུང་གི་གན་རྒྱའི་འོག་ཐད་ཀར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པ) ནས་ངེས་པར་
དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའམ་ཡང་ན་སྨན་བཅོས་ནད་གཞིའམ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་གུ་ཡངས་སྤྲད་
ཡོད་པའི་བདེན་དཔང་སྟོན་འབུལ་བྱེད་དགོས། འདིའི་ཁོངས་སུ་ཆུ་ཚོད་ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡང་ཚུད་ཡོད།
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱིས་ལས་བྱེད་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ འགངས་མེད་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ཐུན་(ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ Johnson &
Johnson ལ་ཁབ་ཐུན་གཅིག་དང་ཕེ་རྫེར་ Pfizer འམ་མོ་ཌེར་ན་ Moderna ལ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་རེ) ཡོངས་སུ་བརྒྱབ་ཚར་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད།

དེ་མིན་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ནད་གཞིའམ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གུ་ཡངས་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ བར་དུ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བརྩི་སྲུང་མི་བྱེད་པའམ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་འོག་ནས་དམིགས་བསལ་གུ་ཡངས་
ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུའི་དམ་བསྒྲག་བཀའ་ཆད་གཏོང་བ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་རིམ་པས་གནས་དབྱུང་གཏོང་འོས་ཉེས་ཆད་
གཅོད་སྲིད།
སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་ད་སྐབས་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལ་འགོག་
ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཆགས་ཡོད།
ཡི་གེ་འདིའི་ལྷག་འཕྲོས་ནང་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་བླང་བྱའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་ཡོད།
ད་དུང་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཐོའི་བདེན་དཔང་སྟོན་འབུལ་བྱས་མེད་པའི་ལས་བྱེད་ (འདིར་ཆུ་ཚོད་ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡང་ཚུད་ཡོད) རྣམས་ལ་གློག་འཕྲིན་
བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་འབྱོར་ངེས། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཐོའི་བདེན་དཔང་སྟོན་འབུལ་བྱས་ཚར་
བའི་ལས་བྱེད་(འདིའི་ཆུ་ཚོད་ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡང་ཚུད་ཡོད) རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་དགོས།
མི་སུ་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད་དམ།
•
•

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས། ཆུ་ཚོད་ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡང་ཚུད་ཡོད།
གཤམ་གསལ་གནས་སྟངས་ལ་བལྟོས་མེད་ཀྱིས་དགོས་འདུན་བླང་བྱ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

o མི་དངོས་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལས་བཅར་ཞུ་བ་དང་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་སྤེལ་མ་ཡིན་པ།

o ཁྱེད་ཀྱིས་མལ་ཌི་སིན་གྱི་མཐོ་སློབ་ས་ཁུལ་དུའམ་ཡང་ན་ས་གནས་གཞན་པ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ།

o ཁྱེད་ཀྱི་ལས་རིགས་ཏེ། དགེ་རྒན་དང་། སྒོར་མོ་ཀླད་གོར་ལས་མང་བའི་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་མི་སྣ། རིག་གནས་ལས་བྱེད་ཚན་པ
academic staff ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ university staff ། ཚད་བཀག་ལས་བྱེད limited

appointee ། འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད temporary employee ། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལས་རོགས(སློབ་ཁྲིད་ལས་རོགས། ཞིབ་

འཇུག་ལས་རོགས། འཆད་ཁྲིད་སློབ་མ་ལས་རོགས། ལས་འཆར་རམ་ལས་རིམ་ལས་རོགས) ། སློབ་ཐོན་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་གསོག་པ(ཞིག་

འཇུག་ཉམས་གསོག་པ། ཞིབ་འཇུག་ཕྱག་རོགས། འབུམ་རམས་རྗེས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ། འབུམ་རམས་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་གསོག་པ) ། ཆུ་ཚོད་
ལྟར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཡིན་པ།
o

ཁྱེད་རང་གཏན་འཇགས་ full-time སམ་ཕྱེད་ལས་བཅར་ part-time ཡིན་པ་གང་རུང་།

ང་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པས། ངས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS ལ་འགོག་ཁབ་ཡིག་ཐོ་ཇི་ལྟར་
སྟོན་འབུལ་བྱེད་དགོས་སམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་ go.wisc.edu/uploadvaccine ཐོག་ནས་འགོག་ཁབ་ཡིག་ཐོ་སྟོན་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་རྙེད་ཐུབ་ལ། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་
ཁག དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དོན་ངོ་ཚབ་ Divisional Disability Representative (DDR) ལ་རོགས་རམ་ཞུ་ཆེད་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་
ཡིག་ཐོ་འགོད་སྤེལ་བྱེད་པར་ཉིན་ ༥ ཙམ་འགོར་སྲིད།
ང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཇི་ལྟར་རྒྱག་ཐུབ་བམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཟས་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་ FDA གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ (Johnson & Johnson) དང་། མོ་ཌེར་ཎ་Moderna །
ཕེ་རྫེར་ pfizer སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ University Health Services དུ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ། ཁྱེད་
ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མིར་སྐད་ཆ་བཤད་པའམ་དྲ་ཚིགས་ vaccines.gov ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་རིགས་གང་ཡིན་དང་། བདེ་འཇགས། ཅི་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཆེད་དུ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དྲ་ཚིགས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།

ང་ལ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ (World Health Organization) ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ནའང་
ཨ་རི་ཟས་སྨན་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་ FDA གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་མེད་པའི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད། ངས་འགོག་ཁབ་གཞན་པ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

དགོས་ཀྱི་མེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་(World Health Organization) ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་
ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ། འགོག་ཁབ་གཞན་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མེད།

ང་ལ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ (World Health Organization) ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོ་ཁོངས་སུ་མེད་པའི་
འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད། ངས་འགོག་ཁབ་གཞན་པ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་

(World Health Organization) ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད་པའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་
(World Health Organization) ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ (Johnson & Johnson) དང་། མོ་ཌེར་ཎ་ Moderna །

ཕེ་རྫེར་ pfizer ལྟ་བུའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ University Health Services དུ་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུ། ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མིར་སྐད་ཆ་བཤད་པའམ་དྲ་ཚིགས་ vaccines.gov ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ འགངས་མེད་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་བརྩི་སྲུང་བྱ་ཆེད་ངས་ཁབ་ཐུན་རྣམས་ག་དུས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ (Johnson & Johnson) རྒྱག་གི་ཡིན་ཚེ། ངེས་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ བར་དུ་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མོ་ཌེར་ཎ་ Moderna རྒྱག་གི་ཡིན་ཚེ། ངེས་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ བར་དུ་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ བར་དུ་ཁབ་ཐུན་
གཉིས་པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕེ་རྫེར་ pfizer རྒྱག་གི་ཡིན་ཚེ། ངེས་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ བར་དུ་ཁབ་ཐུན་དང་པོ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ བར་དུ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་
པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

ངས་ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་གམ།

ཆོག་གི་ཡོད། ལས་བྱེད་ཚོར་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཚར་བ་བྱ་ཆེད་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་སྐབས་
སུ་ལམ་བར་འགྲོ་སྐྱོད་དུས་ཚོད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་དགོས་ངེས་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་སྤྲོད་རྒྱུ།
གལ་ཏེ་ང་ཟུར་ཕོག་ནད་རྟགས་བྱུང་སྟེ་ལས་བཅར་ཞུ་མ་ཐུབ་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ནད་ཡམས་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བཅར་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་
སུ་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་གདམ་ཀ་མང་པོ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་གདམ་ཀ་དེ་དག་དགེ་རྒན་དང་། རིག་གནས་ལས་བྱེད་ཚན་པ། ཚད་བཀག་
ལས་བྱེད limited appointee ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་བཅས་ལ་ཡོད།

ཁྱེད་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་གདམ་ཀ་རྣམས་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རྒྱུར་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་ཤས་ཡོད། དེ་དག་ནི།
•
•

གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་རེ་རེར་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་ཡོད་པ།

ཁྱེད་རང་ལས་བྱེད་རིགས་གང་ཡིན་པ། (དགེ་རྒན་དང་། རིག་གནས་ལས་བྱེད་ཚན་པ། ཚད་བཀག་ལས་བྱེད limited appointee །
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ)

•
•
•
•
•

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་གི་རྩ་ཕོགས (ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ཁྱོན་སྡོམ་རྩ་ཕོགས་སམ་སློབ་ལོ་གཞི་བཟུང་རྩ་ཕོགས)
ཁྱེད་ཀྱི་ལས་བཅར་ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དགོངས་པ་ཞུ་སྟངས།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་སྔ་བེད་སྤྱོད་དམ་ཞུ་ལེན་བྱས་པའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།
ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བུ་ཡུལ་དུ་མཁོ་ངེས་ལས་བྱེད་གངས་འབོར།
ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་ཚན་པའམ་ལྟ་རྟོག་པའི་ཆོག་མཆན།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་གདམ་ཀའི་ལས་བྱེད་ལྟ་བདེའི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ། ཡིག་ཆ་
འདིས་ཁྱེད་ལ་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གི་གདམ་ཀ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་དང་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་ཤོས་ཡིན་པ་བལྟ་རྒྱུར་རོགས་
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