
(ཊི་བི།ཊི་བི།)
ཁྱྱེད་ཀྱི་གླློ་ནད་ཊི་བི་བཀག་འགློག་བྱྱེད་ཕྱློགས།

རྱེ་ལྟློས་གང་བྱྱེད་དགློས་པ་དང་འཕྲློད་བསྟྱེན་ཡག་པློ་ཉར་སྟངས།



(ཊི་བི།)

གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ནྱེའུ་ཡློགཏུ་གཏན་སྡློད་གླློ་ནད་ཊ་ིབ་ིཡློད་མཁན་ཞགི་ཡནི་ན་སྨན་བཅློས་དང་རློགས་གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ནྱེའུ་ཡློགཏུ་གཏན་སྡློད་གླློ་ནད་ཊ་ིབ་ིཡློད་མཁན་ཞགི་ཡནི་ན་སྨན་བཅློས་དང་རློགས་

རམ་འཚོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེན་པློ་རྱེད།ཊི་བི་ནི་ནད་ཚབས་ཆྱེན་ཞིག་རྱེད། འློན་ཀྱང་སྨན་བཅློས་

ཡག་པློ་བྱས་ན་བཅློས་ཐུབ། ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྨན་བཅློས་ག་ཚོད་སྔ་བ་འགློ་ཚུགས་ན། དྱེ་བས་ཁྱྱེད་ཀྱིས་

བདྱེ་བ་ཚོར་ཐུབ།

ངློས་ལྱེན་མྱེད་པ།འདྲ་པར་བྱེད་སྤློད་བྱས་པ་ཚང་མ་དཔྱེ་རིས་གསལ་འདློན་གཅིག་པུའི་ཆྱེད་དུ་རྱེད།མི་གང་རུང་མཚོན་པ་དྱེ་

དཔྱེ་མཚོན་རྱེད།

ཁྱྱེད་ཀྱི་གླློ་ནད་ཊི་བིའི་སྨན་བཅློས།



འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་གཉན་ཁ། 
“འགུལ་མྱེད་ཊི་བི།”ཡང་ན་“ཊི་བི་གཉན་ཁ་”ཡང་ཟྱེར།

ཁྱྱེད་ལ་ན་ཚོར་མྱེད་པ། 

ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་རྒྱུན་དུ་ཊི་བིའི་ནད་ཡློད་པ་ཐློན་

གྱི་རྱེད།

ཁྱྱེད་ཀྱིས་དྱེ་མི་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་

བྱྱེད་མི་ཐུབ།

ཁྱྱེད་ལ་ན་ཚོར་ཡློད་པ།

ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་རྒྱུན་དུ་ཊི་བིའི་ནད་ཡློད་པ་ཐློན་

གྱི་རྱེད།

ཁྱྱེད་ཀྱིས་དྱེ་མི་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་

བྱྱེད་ཐུབ།

འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ནད།  
“འགུལ་ལྡན་ཊི་བི།”ཡང་ན་“གླློ་ནད་ཊི་བི་” ཡང་ཟྱེར།

(4)

གལ་ཏྱེ་ཁྱློད་ལ་འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་ཡློད་ན་ཁྱྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པློའི་ནང་ཡློད་པའི་ཊི་བི་ནད་འབུ་རྣམས་

གཉིད་ཉལ་བསྡད་ཡློད། 

གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ལ་འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཡློད་ན། ཁྱྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པློའི་ནང་ཡློད་པའི་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་

རྣམས་འཕྱེལ་སྐྱེད་འགྲློ་གི་ཡློད། སྤིར་བཏང་འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཁྱྱེད་ཀྱི་གླློ་བར་གནློད་ཀྱི་ཡློད། འློན་

ཀྱང་དྱེས་ཁྱྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པློའི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་གནློད་སྲིད།

འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཡློད་པའི་མི་ཞིག་གིས་གླློ་རྒྱག་པའམ། སྐད་ཆ་ཤློད་པ། ཡང་ན་ཧབ་སྦིད་རྒྱག་ན། 
ནད་འབུ་རླུང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་འགྲློ་གི་ཡློད།མི་གཞན་གྱིས་དབུགས་གཏློང་ལྱེན་བྱྱེད་སྐབས་

ནད་འབུ་ལྱེན་ན་ཊི་བི་ནད་འགློས་ཀྱི་རྱེད།

འགུལ་ལྡན་ཊི་བའི་ནད་རྟགས།

• བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཡང་ན་དྱེ་ལས་མང་བའི་རིང་གླློ་རྒྱག་པ། ཡང་ན་གླློ་དང་མཉམ་དུ་ཁྲག་ཐློན་པ།

• གཟུགས་པློ་ཐང་ཆད་པ་དང་ཞན་པ་ཚོར་བ།

• ཟས་ལ་དང་ག་མྱེད་པ་དང་གཟུགས་པློའི་ལྗིད་ཚད་ཆག་པ།

• ཚ་བ་དང་/ཡང་ན་མཚན་ལ་རྔུལ་ཆུ་ཐློན་པ།

ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ངྱེས་གཏན་ཊི་བི་ཡིན་ན་ཁྱྱེད་རང་གི་གཟུགས་པློའི་ནང་ཊི་བིའི་ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ངྱེས་གཏན་ཊི་བི་ཡིན་ན་ཁྱྱེད་རང་གི་གཟུགས་པློའི་ནང་ཊི་བིའི་

ནད་འབུ་ཡློད་པ་མཚོན་གྱི་ཡློད།ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་དྱེ་ལས་མང་བ་བྱས་ནད་འབུ་ཡློད་པ་མཚོན་གྱི་ཡློད།ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་དྱེ་ལས་མང་བ་བྱས་

ནས་ཁྱྱེད་ལ་འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་ཡང་ན་འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་ཤྱེས་པ་བྱྱེད་ཀྱི་རྱེད།ནས་ཁྱྱེད་ལ་འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་ཡང་ན་འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་ཤྱེས་པ་བྱྱེད་ཀྱི་རྱེད།

(5)

གླློ་ནད་ཊི་བི་

རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་

སྐློར་སྦློང་།



འགུལ་མྱེད་ཊི་བི།།དྱེ་སྨན་བཅློས་མ་བྱས་ན་འགུལ་ལྡན་ཊི་བིར་འགྱུར་སྲིད། ཁྱྱེད་རང་ལ་ན་ཚོར་མྱེད་

ནའང་། ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་བཟས་ནས་ཊི་བི་ནད་འབུ་ཡར་སླློང་ཡག་དང་འགུལ་ལྡན་ཊི་བིར་མི་འགྱུར་བའི་

འགློག་ཐབས་བྱྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེན་པློ་རྱེད།

འགུལ་ལྡན་ཊི་བིས་ཁྱྱེད་རང་ནད་པ་ཚབས་ཆྱེན་བཟློས་སྲིད། སྨན་བཟས་ན་ཁྱྱེད་རང་དྲག་ཏུ་འགྲློ་

ཡག་དང་ནད་འབུ་ཁྱྱེད་ཀྱི་གྲློགས་པློ་དང་ནང་མི་ལ་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲློ་བ་བྱྱེད་ཐུབ།སྨན་ག་ཚོད་ཀྱི་

སྔ་བ་བཟའ་འགློ་ཚུགས་ན་དྱེ་ཙམ་ཀྱི་ཁྱྱེད་རང་ལས་ཀ་ཡང་ན་སླློབ་གྲྭར་མགྱློགས་པློ་ཕྱིར་ལློག་བྱྱེད་

ཐུབ།

འགུལ་ལྡན་ཊི་བི།

སྔློན་འགློག་བྱྱེད། 

(6) (7)

ལློ་ཤས་སྔློན། ངར་ཊི་བིའི་པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཊི་བི་ཡློད་པ་ཐློན། ཨྱེམ་

ཆིས་དྱེ་འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་ཡིན་པ་བཤད་བྱུང་། ཁློང་གིས་ངར་སྤྲད་པའི་སྨན་ངས་བཟས་མྱེད། 

གང་ཡིན་ཟྱེར་ན་ང་བདྱེ་པློ་ཡིན་པ་ཚོར་བྱུང་། ཟླ་བ་སྔློན་མ་ང་གཟུགས་པློ་ཧ་ཅང་མི་བདྱེ་

བ་འགློ་ཚུགས་སློང་། ང་གླློ་རྒྱག་པ་དང་ཚ་ནད་ཕློག་བྱུང་། དྱེ་ནས་ད་ལྟ་ངར་ཊི་བི་ནད་འབུ་

ཡློད་པར་གྱུར་ཡློད། ངས་སྨན་མང་པློ་ཟ་དགློས་པ་དང་། ངས་མི་གཞན་ཡང་ནད་པ་བཟློས་

ཡློད་ཀྱི་རྱེད། གལ་ཏྱེ་འགུལ་མྱེད་ཊི་བིའི་སྨན་བཟས་ཡློད་ན། འདི་འདྲ་ཆགས་ཡློད་མ་རྱེད། 

- Anila། 28 Queens

“

”
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ན་ཚ་ཁ་ཤས་དང་སྨན་བཅློས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁྱྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པློའི་ནད་འགློག་ནུས་པ་

ཉམས་པ་བྱས་ནས་འགུལ་མྱེད་ཊི་བི་དྱེ་འགུལ་ལྡན་ཊི་བིར་ཆགས་པ་བྱྱེད་སྲིད།

འགུལ་ལྡན་ཡང་ན་འགུལ་མྱེད་ཊི་བིར་སྨན་བཅློས་མ་བྱས་སྔློན་དང་བྱྱེད་པའི་རིང་། ཁྱྱེད་ལ་གཤམ་འཁློད་དྱེ་

དག་ཡློད་ན་ཁྱྱེད་ཀྱི་ཨྱེམ་རྗྱེར་ཤློད་དགློས།

• སྨན་གཞན་དག་ཟ་གི་ཡློད་པ།

• གཉན་ནད་རྱེག་དུག ཀ་རའི་ནད། ཡང་ན་འཕྲློད་བསྟྱེན་དང་འབྲྱེལ་བའི་ནད་སྐློན་གཞན་ཡློད་པ།

• མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་ཡློད་པའམ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་མགྱློགས་པློ་ཆགས་ཀྱི་ཡློད་པ།

• ཕྲུ་གུར་ནུ་ཞློ་སྤྲློད་བཞིན་པ།

ཁྱྱེད་ཀྱི་  

སྨན་བཅློས་ནས་

གང་ཐུབ་ཐློབ་པ་གྱིས། 
ཁྱྱེད་རང་གི་ཨྱེམ་རྗྱེས་སྤྲད་པའི་སྨན་ཚང་མ་བཟའ་དགློས། ཁྱྱེད་རང་གཟུགས་

པློ་བདྱེ་པློ་ཚོར་བའམ་ཡང་ན་བདྱེ་རུ་ཕྱིན་ཡློད་ན་ཡང་། གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྨན་

མཚམས་འཇློག་བྱས་ན་ནད་གཞི་སྡུག་ཏུ་འགྲློ་སྲིད།

•  སྨན་མི་བཟའ་བ་དང་བརྗྱེད་པ་སློགས་བྱུང་ན་ཁྱྱེད་ཀྱི་ཊི་བིའི་ནད་དྱེ་སྨན་རྒློལ་བྱྱེད་མཁན་ལ་འགྱུར་

སྲིད། དྱེའི་གློ་དློན་ནི་ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་གྱིས་ཁྱྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པློའི་ནང་ཡློད་པའི་ནད་འབུ་རྣམས་ད་ནས་

བཟུང་གསློད་མི་ཐུབ།སྨན་རྒློལ་བྱྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཊི་བི་བཅློས་ཐབས་དཀའ་བས་བཅློས་ཐབས་ཡློང་

རྒྱུར་ལློ་གཉིས་ཙམ་འགློར་སྲིད་ཀྱི་རྱེད།

  o གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྨན་བཟའ་ཐྱེངས་གཅིག་བརྗྱེད་ན། སྨན་སྤྲད་པ་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་བཟའ་དགློས།

  o  གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྨན་བཟའ་ཐྱེངས་གཅིག་ལས་མང་བ་བརྗྱེད་ན། ཁྱྱེད་ཀྱིས་སློ་སློའི་ཨྱེམ་རྗྱེར་ལམ་སྱེང་

འབྲྱེལ་བ་བྱྱེད་དགློས།

• སྨན་བཅློས་བྱྱེད་པའི་རིང་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་བསལ་བདག་སྐློང་བྱྱེད་དགློས།

  o ཆང་མ་འཐུང་། ཊི་བིའི་སྨན་ཟ་བའི་རིང་ཆང་བཏུང་ན་ཁྱྱེད་ཀྱི་མཆིན་པར་གནློད་ཀྱི་རྱེད།

  o  ཐ་མག་སྤློང་།རློགས་རམ་དགློས་ཚ་ེའདརི་ཁ་པར་ཐློངས། 311 ཡང་ན་ 1-866-697-8487, 
ཡང་ན་དྲྲྭ་གནས་འདིར་ nyc.gov/health སློང་ནས་ “NYC Quits” (ནིའུ་ཡློག་གྲློང་

ཁྱྱེར་གྱིས་སྤློང་) འཚོལ།

http://nyc.gov/health
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སློ་སློའི་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་

དྲན་པ་བྱྱེད་དགློས།

ཐབས་མཆློག་དྱེ་དག་གིས་ཕན་ཐློགས་ཐུབ།

• སྨན་པས་ལམ་སྟློན་བྱས་པ་བཞིན་སྨན་བཟའ་དགློས། 

• ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་ཚང་མ་ས་ཆ་གཅིག་ལ་ཉར་དགློས།

• ཁྱྱེད་ཀྱིས་རང་གི་སྨན་བཟས་རྗྱེས་ལློ་ཐློར་ཉིན་རྱེར་རྟགས་རྒྱློབ།

• རང་གིས་སྨན་ཟ་བའི་དྲལ་སྐུལ་ཡློང་བའི་ཆྱེད་དུ་སློ་སློའི་ནང་ལ་དྲན་ཐློ་ཁློད། དཔྱེར་ན་ཐབ་ཚང་ནང་།

• ཁྱྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་ཆུ་ཚོད་དྲིལ་བརྡ་སྒིགས།

• རང་གི་ནང་མི་ཡང་ན་རློགས་པས་རང་གི་སྨན་བཟའ་ཆྱེད་དྲལ་སྐུལ་སླློང་དུ་ཆུགས་

•  ཁྱྱེད་ལ་འཕྲློད་བསྟྱེན་ཞབས་ཞུ་མཁློ་སྤྲློད་བྱྱེད་མཁན་ལ་ཐད་ཀར་བརྟག་ཞིབ་གྱི་གསློ་ཐབས་(directly 

observed therapy, DOT)སྐློར་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས། རིན་མྱེད་ཞབས་ཞུ་དྱེས་ཁྱྱེད་སྨན་བཅློས་ལ་འཐུས་

ཤློར་མི་ཡློང་བར་རློགས་པ་བྱྱེད་ཐུབ། འདིའི་སྐློར་དྱེ་ལས་མང་བ་ཤློག་གྲངས་14ལ་གཟིགས།

ཊི་བི་སྨན་བཅློས་ཀྱི་

ཞློར་ཕློག་གང་ཡློད་སྲིད་པ་

ཤྱེས་པ་བྱྱེད་དགློས།

མི་མང་ཆྱེ་བས་སྐློན་མྱེད་པའི་ཐློག་ཊི་བིའི་སྨན་ཟ་གི་ཡློད། འློན་ཀྱང་འགའ་ཤས་ལ་

ཟུར་ཕློག་ཡློད་རྱེད།

གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ལ་གཤམ་འཁློད་ཟུར་ཕློག་རིགས་ཡློད་ན། ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྨན་མཚམས་འཇློག་བྱས་ནས་ལམ་སྱེང་སྨན་

པར་འབྲྱེལ་བ་བྱྱེད་དགློས།

• ཞྱེ་མྱེར། སྐྱུག་པ་སྐྱུག་པ། ཡང་ན་ཟས་ལ་དང་ག་མྱེད་པ།

• ལྟློ་བར་ན་ཟུག

• མི་གསལ་བ། ཡང་ན་མཐློང་ཚོར་གྱུར་བ།

• མིག་དང་ཤ་མདློག་སྱེར་པློ།

• ཐློར་པ་སིབ་སིབ་ཡང་ན་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།

• ལག་མཛུབ་དང་རྐང་མཛུབ་ལ་སྦིད་བའི་ཚོར་སྣང་།

• ལྷུ་ཚིགས་ལ་ན་ཟུག

• གཅིན་པ་ནག་པློའམ་རྒྱ་སྨུག

• ཉིན་གསུམ་མམ་ཡང་ན་དྱེ་ལས་ལྷག་པའི་ཚ་བ།
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གལ་ཏྱེ་ཁྱྱེད་ལ་འགུལ་ལྡན་ཊི་བི་ཡློད་ན། འཕྲློད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་གི་གནས་སྟངས་

འགན་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ཁྱྱེད་སྨན་བཅློས་བྱྱེད་པའི་རིང་ལ་རློགས་སྐློར་བྱྱེད་ཀྱི་

རྱེད།ཞབས་ཞུ་འདི་རིན་མྱེད་རྱེད། 

གླློ་དང་ཧབ་སྦིད་རྒྱག་པ་བརྒྱུད་ཁྱྱེད་ཀྱིས་མི་གཞན་དང་། དྱེ་བཞིན་རང་གི་ནང་མི་ཚུན་ཆད་ལ་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཁྱབ་

གདལ་བཏང་ཡློད་སྲིད།ཁྱྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་གྱིས་ཁློང་ཚོར་ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་ཆྱེད་རློགས་པ་

བྱྱེད་ཐུབ།

ཁྱྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་པས་ཁྱྱེད་ལ་འདིའི་སྐློར་དྲི་བ་འགློད་ཀྱི་རྱེད།

• ཁྱྱེད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཁག

• ཁྱྱེད་ཀྱིས་བསྐློད་པའི་ས་ཆ་ཁག

• ཁྱྱེད་དང་ཉྱེ་བའི་མི།

ཁྱྱེད་ཀྱི།

གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་
སྐད་ཆ་ཤློད།

ངའི་གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་པས་ངའི་འབྲྱེལ་བ་བྱྱེད་ཡུལ་སྐད་ཆ་དྲིས་བྱུང་། – སྨན་

བཅློས་མ་བྱས་སྔློན་ངས་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པློར་མཉམ་དུ་གཤིབས་པའི་མི། ངའི་གནས་

སྟངས་འགན་འཛིན་པས་ཁློང་གིས་ངའི་འབྲྱེལ་བ་བྱྱེད་ཡུལ་ཁག་ལ་ཁ་པར་ཡང་ན་ཐུག་

འཕྲད་བྱས་ནས་ཁློང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ཊི་བི་ཡློད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་ངྱེས་པར་དུ་བྱྱེད་དགློས་

པ་བཤད་བྱུང་།མཉམ་དུ་ང་ཚོས་སུ་ལ་ཁ་པར་གཏློང་དགློས་པའི་ཐློ་ཞིག་བཟློས་པ་ཡིན། ངའི་

གནས་སྟངས་འགན་འཛིན་པས་ངའི་སྐློར་སྒྱེར་གསང་བྱྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལྱེན་བྱས་སློང་།

- Carlos། 42 Brooklyn
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 Morrisania Chest Center  
 1309 Fulton Ave.,  
 First Floor 
 Bronx, NY 10456

1  Corona Chest Center  
 34-33 Junction Blvd., 
 Second Floor 
 Jackson Heights, NY 11372
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 Fort Greene Chest Center  
 295 Flatbush Ave. Ext.,  
 Fourth Floor 
 Brooklyn, NY 11201
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ནིའུ་ཡློག་གྲློང་ཁྱྱེར་འཕྲློད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་

(NEW YORK CITY HEALTH 
DEPARTMENT) གི་གྲང་ཁློག་བརྟག་དཔྱད་

ཁང་།

• ཁྱྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་རིན་མྱེད་ཞབས་ཞུ་མཁློ་སྤྲློད་བྱྱེད།

• འཕྲློད་བསྟྱེན་གྱི་འགན་སྲུང་དགློས་མྱེད།

• ཨ་རིར་གནས་སྤློའི་གནས་སྟངས་སྐློར་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀྱི་མྱེད།

ཁ་སྣློན་ཆ་འཕྲིན།

ཐད་ཀར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གསློ་ཐབས། (DOT) ཁྱྱེད་རང་སྨན་ཟ་བའི་དུས་ཚོད་སླྱེབས་སྐབས། འཕྲློད་

བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱྱེད་པས་ཁྱྱེད་རང་གི་ལས་ཀ་བྱྱེད་ཡུལ་དང་། ཁྱིམ། བརྙན་འཕྲིན་གྲློས་གླྱེང་

། ཡང་ན་འཕྲློད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་གི་ཊི་བའི་སྨན་དཔྱད་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཁྱྱེད་དང་འབྲྱེལ་བ་

བྱྱེད་ཐུབ།ཁློང་ཚོས་ཁྱྱེད་ཀྱི་དྲི་བ་གང་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་ལན་འདྱེབས་བྱྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱྱེད་ཀྱི་སྨན་

བཅློས་ལ་འཐུས་ཤློར་མི་ཡློང་བའི་རློགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ།ཐད་ཀར་བརྟག་ཞིབ་གསློ་ཐབས་(DOT) 
སྐློར་ལ་དྱེ་ལས་མང་བ་ཤྱེས་འདློད་ཡློད་ཚེ། མིང་འགློད་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་དགློས་མིན་ཚུན་ཆད་ཆྱེད་ཁྱྱེད་

ཀྱི་ཨྱེམ་ཆིར་སྐད་ཆ་ཤློད།

དྱེ་ལས་མང་བའི་ཆ་འཕྲིན།

• འདིར་སློང་། nyc.gov/health/tb

• 311 ཁ་པར་བཏང་སྟྱེ་ཊི་བིའི་སྐློར་སྐད་ཆ་དྲིས།

• འདིར་སློང་། cdc.gov/tb
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http://nyc.gov/health/tb
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