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ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་སྦིར་བཏང་ཤེས་བྱ།
ངས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་གང་བྱས་ནས་འགོག་ཐུབ་བམ།
• གལ་སྦིད་ནད་པ་ཡྦིན་ན་རང་ཁྦིམ་དུ་བཞུགས། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྦི་སྨན་བཅོས་ཀྦི་ལྟ་སོང་དང་ལྟ་ཚོད་གནང་བ། ཡང་ན་དགོས་ངེས་ཀྦི་མངགས་དོན་ཁོ་ནའྦི་ཆེད་དུ་
ཕྦི་ལ་ཕེབས་དགོས།
• ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས། རང་ཁྦིམ་གྦི་ཕྦི་ལ་ཡོད་དུས་མྦི་གཞན་གྦི་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད།
• གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན། ཁེད་ལ་ནད་རྟགས་རྦིགས་གང་ཡང་མེད་ཀང་ཁེད་ཀྦིས་མྦི་གཞན་དག་ལ་ནད་འགོ་བ་བྱ་ཐུབ་པ་དང་། ཁེད་ཀྦིས་གོ། ཧབ་སྦིད། ཡང་ན་སད་ཆ་
ཤོད་དུས་ཀང་ནད་ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྦི་ཡོད། གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་ནས་ཁེད་ཀྦི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྦི་མྦི་ཚོ་སྲུང་སོབ་གནང་རོགས། ཕྲུ་གུ་ལོ་ 2 ཡན་ཡྦིན་པ་ཚོས་
ཀང་གདོང་ཁེབས་གོན་གནང་དགོས་ཀྦི་ཡོད།
• འཕོད་བསེན་དང་ལྡན་པའྦི་ལག་པའྦི་གཙང་ས་ཉར་གནང་དགོས། ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་ཉུང་མཐར་ཡང་སར་ཆ་ 20 ཡྦི་རྦིང་ལ་ཁེད་ཀྦི་ལག་པ་བཀྲུ་ཡང་སེ་གནང་དགོས།
གལ་སྦིད་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུ་ཐོབ་རུང་མེད་ན་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཤྦིག་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད། རྒྱུན་དུ་རེག་ཐུག་
བྱེད་པའྦི་ངོས་རྣམས་གཙང་མ་ཡང་སེ་བཟོ་གནང་དགོས། ལག་པ་བཀྲུས་མེད་ན་ཁེད་ཀྦི་ངོ་གདོང་ལ་རེག་ཐུག་མ་གནང་། ཁེད་ཀྦི་སྣ་དང་ཁ་གཉྦིས་ཁེད་ཀྦིས་ཧབ་སྦིད་
ཡང་ན་གོ་རྒྱག་པའྦི་དུས་སུ་གཙང་ཤོག་གྦིས་ཁ་འགེབས་དགོས། ཁེད་ཀྦི་ལག་པ་བེད་སོད་མྦི་ཐོངས།
ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦིས་དཀའ་རོག་རྦིགས་བཟོ་བའྦི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དམ།
• བྱྦིས་པའྦི་ནང་མ་ལག་འད་མྦིན་གྦི་གཉན་ཁའྦི་ནད་རྟགས། (Multisystem inflammatory syndrome in children བསྡུས་མྦིང་ལ་ MIS-C) ཟེར་བ་དེ་ནྦི་ཀོ་
ལྦིད་ཊ་-19 དང་འབེལ་ཆགས་ཡོད་པའྦི་འཕོད་བསེན་གྦི་གནས་སངས་གསར་པ་ཞྦིག་ཡྦིན་པ་དང་། དེ་ནྦི་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ (NYC) དང་ས་གནས་གཞན་དག་ནང་
དུ་ཡོད་པའྦི་བྱྦིས་པ་ཚོར་ཐོན་གྦི་ཡོད། དེ་ཆེས་དཀོན་པོ་ཡོད་ཀང་། MIS-C ཡོད་མཁན་གྦི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཁོང་ཚོའྦི་སྦིང་དང་ལུས་ཀྦི་དབང་པོ་གཞན་དག་ལ་དཀའ་ངལ་
རྦིགས་འཕད་སྦིད་པ་དང་། སྨན་ཁང་ཞྦིག་གྦི་ནང་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྦི་ལྟ་སོང་གནང་དགོས་སྦིད།
• MIS-C ཡྦི་ནད་རྟགས་དཀྱུས་མ་ཁག་ནང་དུ་ཉྦིན་འགའ་ཤས་ཀྦི་རྦིང་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། ལྟོ་བར་ན་ཟུག་གཏོང་བ། སྦིན་སྦིའྦི་གཉན་ཚད་དང་ཐོར་པ་སྦིབ་སྦིབ་ཐོན་
པ་འཚུད་ཡོད།
• གལ་སྦིད་ཁེད་ཀྦིས་རང་ཉྦིད་ཀྦི་ཕྲུ་གུ་ལ་ MIS-C ཡོད་སྦིད་ཀྦི་རེད་སམ་པ་ཡྦིན་ན། ཁེད་ཀྦི་ཕྲུ་གུའྦི་སྨན་པ་ལ་ཁ་པར་ཐོངས། གལ་སྦིད་ཁེད་ཀྦི་ཕྲུ་གུ་ཚབས་ཆེན་པོ་ན་གྦི་
ཡོད་ན། མྱུར་སོབ་ཁང་ཐག་ཉེ་ཤོས་སུ་ཕེབས། ཡང་ན་ 911 ཁ་པར་ཐོངས།
གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གང་ཡྦིན་པ་དང་ངས་དེ་ག་དུས་ངེས་པར་དུ་གོན་དགོས་སམ།
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• གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ནྦི་བཙན་པོ་ཡོད་པའྦི་ཤོག་བུ་ཡང་ན་རས་ཀྦིས་བཟོས་པ་དཔེར་ན་རས་དཀྦིས་གྲུ་བཞྦི་ཡང་ན་ཁ་དཀྦིས་ཁེད་ཀྦི་སྣ་དང་ཁ་གཉྦིས་འགེབ་ཐུབ་མཁན་
གང་རུང་ཞྦིག་རེད།
• ནད་རྟགས་རྦིགས་མེད་མཁན་གྦི་མྦིས་ད་དུང་ཡང་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་སྦིད། གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གྦིས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁེད་ཀྦི་ས་ནས་མྦི་གཞན་དག་
ཁབ་གདལ་མྦི་གཏོང་བར་དེ་འགོག་པའྦི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་བྱ་ཐུབ་ཀྦི་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁེད་ཀྦིས་ག་དུས་ཡྦིན་ནའྦི་རང་ཁྦིམ་ནས་ཕྦིར་ཐོན་པ་དང་མྦི་
གཞན་དག་གྦི་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་མྦི་ཐུབ་པའྦི་སབས་སུ་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤྦིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་རེད།
• ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་གྦིང་ག་ཁག་གྦི་ནང་དུ་དང་། ཤེས་རྦིག་ལས་ཁུངས་ (DOE) ཀྦི་ལེན་ནས་འགོ་བའྦི་ཞལ་ལག་གྦི་ས་དམྦིགས། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་སོད་
ཁང་གྦི་དབང་འཛིན་པ་ (NYC Housing Authority བསྡུས་མྦིང་ལ་ NYCHA) ཡྦི་ཐོག་ཁང་། མྦི་ཆར་བླ་མའྦི་ (Mitchell-Lama) ཐོག་ཁང་། སམ་ཟས་ཚོང་
ཁང་། དེ་བཞྦིན་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོ་རྒྱང་བཀེད་ལག་བསར་གནང་བའྦི་སབས་སུ་གདོང་ཁེབས་བགོ་འགེམས་གནང་གྦི་ཡོད།
ཕྲུ་གུ་ཚོས་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་དགོས་སམ།
གོན་དགོས། ཕྲུ་གུ་གང་རུང་ལོ་ 2 ཡྦིན་པ་ཡང་དེ་ལས་ལོ་ཆེ་བ་ཚོས་སྦི་དམངས་ཀྦི་ས་ཆ་གཞན་དག་དེ་ཡང་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོ་ཐོག་ནས་མྦི་གཞན་དག་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་
ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་མྦི་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ངེས་པར་དུ་གོན་གནང་དགོས། ཕྲུ་གུ་ལོ་ 2 ཡྦིན་པ་ཡང་ན་དེ་ལས་ལོ་ཆེ་བ་ཚོས་བྱྦིས་པ་ལྟ་སོང་གྦི་ལས་འཆར་ཞྦིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བའྦི་སབས་སུ་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་གནང་མྦི་དགོས། ཕྲུ་གུ་ལོ་ 2 ལས་ཆུང་བ་ཚོས་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་མྦི་རུང་། གང་ཡྦིན་ཟེར་ན་དེས་དབུགས་བཀག་ཐེབས་པའྦི་ཉེན་ཁ་
ཆེ་རུ་གཏོང་གྦི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་ཀྦི་ངོ་གདོང་ལ་ལག་པ་འཆང་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཕ་མ་དང་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་ཚོས་ཕྲུ་གུའྦི་ལག་
བཀྲུ་དགོས་པ་ཡང་ན་ཆང་རང་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཤྦིག་ཡང་སེ་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས།
ངའྦི་ཕྲུ་གུ་ཡང་ན་ང་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་བྱ་དགོས་སམ།
ནྦིའུ་ཡོག་བ་ཚང་མར་ཁོང་ཚོར་ནད་རྟགས་རྦིགས་ཡོད་མེད་ཡང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦི་ནད་གཞྦི་བརྟག་དཔྱད་ཀྦི་ལྟ་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྦི་
རེད། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ + སྨན་ཁང་གྦི་ས་དམྦིགས་ཁག་ལ་ལྟ་ཚོད་གནང་བ་ཡྦིན་ན་རྦིན་པ་སོད་དགོས་ཀྦི་མེད། དྲྭ་གནས་ nyc.gov/covidtesting ལ་ཕེབས་ནས་
ཁེད་ཀྦི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྦི་ལྟ་ཚོད་གནང་སའྦི་ས་ཚིགས་ཤྦིག་འཚོལ། ཁེད་རང་གྦི་བྱྦིས་ནད་སྨན་པའྦི་ས་ནས་ལམ་སོན་ཞུས་ཏེ་ཁེད་ཀྦི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་ཤྦིག་གནང་
དགོས་མྦིན་མཁེན་པ་གནང་རོགས།
ཁེད་ཀྦི་ཡུལ་སོས་གནས་བབས་སོར་ལ་བཀའ་འདྦི་ཞུ་གྦི་མ་རེད། ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་དང་ལྟ་སོང་གྦི་ཞབས་ཞུ་ཁག་སྦི་དམངས་རྦིན་སོད་སྦིག་གཞྦི་ཡྦི་འོག་ལ་སྦི་དམངས་ཀྦི་ཁེ་ཕན་
ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྦི་མེད།

བྱྦིས་པ་ལྟ་སོང་དང་སོད་སྒར།
གལ་སྦིད་ང་ལ་བྱྦིས་པ་ལྟ་སོང་དགོས་ཚེ་ངས་གང་བྱ་ཐུབ་བམ།
• ཁེད་ཀྦིས་འདྦིར་རུ་ཁག་ནང་མྦིའྦི་བུ་བཅོལ་ཁང་། ནང་མྦིའ་ྦི བུ་བཅོལ་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ་འགོ་བའྦི་ལོ་ཚད་ལྡན་པའྦི་ཕྲུ་གུའྦི་ལས་འཆར་ཁག་ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་སེའྦི་ཕྲུ་གུ་
དང་ཕ་མའྦི་ཞབས་ཞུའྦི་ཡྦིག་ཚང་ (NYS Office of Children and Family Services) གྦིས་སངས་འཛིན་གནང་བ་ཁག་འཚོལ་ཐུབ། དེ་དག་ནྦི་དགོས་གལ་
ཆེན་པོ་ཡོད་པའྦི་ལས་དོན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྦི་ཡོད་པ་ན་སྒོ་ཕེ་ནས་ཡོད་སྦིད།
• དུས་ཚོད་འདྦིའྦི་སབས་ལ། དབུས་གཞྦི་བཞག་དང་སོབ་གྲྭ་གཞྦི་བཞག་གྦི་བྱྦིས་པ་ལྟ་སོང་ལས་འཆར་ཁག་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ (NYC Health
Department) གྦིས་སངས་འཛིན་གནང་གྦི་ཡོད་པས། དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྦི་ལས་མྦི་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སྦི་དམངས་འཕོད་བསེན་ཛ་དག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་
མཁན་ཚོའ་ྦི ཕྲུ་གུ་ཁོ་ནར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་གནང་གྦི་ཡོད་སྦིད།
• གལ་སྦིད་ཁེད་ལ་གཞུང་འབེལ་མྦིན་པའྦི་ལྟ་སོང་དགོས་ཚེ། བློ་འགེལ་ཆོག་པའྦི་ནང་མྦི་ཡང་ན་གོགས་པོ་ནད་པ་མྦིན་པ་ཞྦིག་གྦི་ས་ནས་ལྟ་སོང་ཐོབ་ཐབས་གནང་དགོས།
པོ་པོ་རོ་རོ་དང་། དགུང་ལོ་བགེས་པ་གཞན་དག་ཡང་ན་འཕོད་བསེན་གྦི་གནས་སངས་རྦིགས་ཡོད་མཁན་གྦི་མྦི་ (དཔེར་ན་གོ་ནད་ཚབས་ཆེན། དབུགས་མྦི་བདེ་བ་
འབྦིང་ནས་ཚབས་ཆེན་པོ། སྦིང་ནད། ཚོ་ནད། ཀ་རའྦི་ནད། མཁལ་མའྦི་ནད། མཆྦིན་པའྦི་ནད། འབས་ནད། ཡང་ན་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཉམས་ཡོད་མཁན་) ལ་རེ་སྐུལ་མ་
ཞུས། གང་ཡྦིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚོར་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་ཚབས་ཆེན་པོ་ན་བའྦི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡོད།
• དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གྦི་ལས་མྦིའྦི་ཕྲུ་གུ་ཚོ། དཔེར་ན་ལན་འདེབས་ཐོག་མར་གནང་མཁན་དང་། འཕོད་བསེན་ལྟ་སོང་ཆེད་ལས་མྦི་སྣ། དེ་བཞྦིན་སྦི་དམངས་
འཕོད་བསེན་དང་གོང་ཁེར་གྦི་བདེ་འཇགས་ཀྦི་དགོས་དོན་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཞན་དག་ཚོས་ཤེས་རྦིག་ལས་ཁུངས་ཀྦི་ས་གནས་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་གནས་
ཁང་ཁག་ (DOE’s Regional Enrichment Centers) ལ་ཕྲུ་གུ་བཅོལ་ཐུབ་པ་ཡོང་སྦིད། དེའྦི་སོར་གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁེན་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་ schools.nyc.gov
ལ་ཕེབས་ནས་ “REC” འཚོལ་རོགས་གནང་།
• གལ་སྦིད་ཁེད་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྦི་ལས་མྦི་ཞྦིག་ཡྦིན་ན། ཁེད་ཀྦིས་ད་ཡོད་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་གྦི་གོ་སྦིག་གང་བྱས་པ་དེ་ལ་རྦིན་སོད་ཀྦི་རོགས་རམ་ཐོབ་ཆེད་ནྦིའུ་ཡོག་
མངའ་སེ་ནས་མ་དངུལ་ཆེད་དུ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཞེས་པ་དེ་ལ་འོས་བབས་ཡོད་སྦིད།
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དབྱར་ཁའྦི་སོད་སྒར་རྦིགས་ཆོག་གྦི་ཡོད་དམ།
• ཆོག་གྦི་ཡོད། མངའ་སེའྦི་བཀའ་ཁབ་གཞྦིར་བཟུང་། ཕྦི་ཟླ་དྲུག་པའྦི་ཚེས་ 29 ནས་བཟུང་ཏེ་དབྱར་ཁའྦི་ཉྦིན་མོའྦི་སོད་སྒར་སྒོ་འབྱེད་ཀྦི་རེད། རེས་ཀྦི་བདུན་ཕག་འགའ་
ཤས་ཀྦི་ནང་ལ་མངའ་སེའྦི་ངོས་ནས་ཞག་སོད་ཀྦི་སོད་སྒར་རྦིགས་ཀྦི་སོར་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་གྦི་རེད།
• སོད་སྒར་ཁག་གྦི་ངོས་ནས་འཕོད་བསེན་དང་བདེ་འཇགས་ཀྦི་ལམ་སོན་གསར་པ་ཁག་ལག་བསར་གནང་དགོས་པ་དང་། ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་
ཐུབ་པའྦི་ཆེད་དུ་མྦིང་འགོད་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་སྦིད། སོད་སྒར་དགོས་མཁན་གྦི་ཕ་མ་ཚོའྦི་ངོས་ནས་ས་ཙམ་ནས་སོད་སྒར་ལ་ཁོང་ཚོའ་ྦི འཆར་གཞྦི་ཁག་
དང་ཐོ་འགོད་བརྒྱུད་རྦིམ་ཁག་གྦི་སོར་ལ་བཀའ་འདྦི་ཞུ་དགོས། ཁེད་ཀྦི་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྦི་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པའྦི་ས་དམྦིགས་ཁག་ད་ྲྭ
གནས་ nyc.gov/health སེང་དུ་ཕེབས་ནས་དབྱྦིན་སད་ནང་དུ་ “Child Care Connect” (ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་མཐུད་འབེལ་) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ་ན་འགྦིག

དབྱར་ཁའྦི་ཐབས་མཆོག་དང་དྦི་བ་ཁག
དབྱར་དུས་ཀྦི་སབས་སུ་རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་ཞལ་ལག་གྦི་ལས་འཆར་ཁག་མུ་མཐུད་ཀྦི་རེད་དམ།
རེད། མྦི་རྒན་པ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་ཞལ་ལག་གོང་ཁེར་གྦི་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའྦི་ཞལ་ལག་གྦི་ལྟེ་གནས་ཁག་ 400 ཡོད་པ་དེ་དག་ལེན་ཆོག་གྦི་རེད། ནྦིའུ་ཡོག་
བ་ཚོའ་ྦི ཆེད་དུ་དམྦིགས་པའྦི་བཟའ་ཆས་དང་མཐུན་རེན་གཞན་དག་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་མཁེན་རྟོག་ཡོང་ཆེད་དུ་དྲྭ་གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་ nyc.gov/coronavirus
གལ་སྦིད་མྦི་སུ་གང་ཡང་ནད་པ་མྦིན་པ་ཡྦིན་ན་ངའྦི་ཕྲུ་གུས་རེད་མོའ་ྦི ཉྦིན་མོ་ཡང་ན་གོགས་པོའ་ྦི ནང་ལ་ཕྦིན་པ་ཡྦིན་ན་འགྦིག་གྦི་ཡོད་དམ།
• དོ་བདག་ངོ་ཡོད་ཀྦི་སྦི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་རྦིགས་རང་གྦི་གོགས་ཕོ་མོའ་ྦི རུ་ཁག་མཉམ་དུ་ཡང་ན་ནང་མྦི་མཉམ་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་པའྦི་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས། རེད་
མོའ་ྦི ཉྦིན་མོ་ཁག་དོགས་ཟོན་གནང་བའྦི་ཐོག་ནས་གོ་སྦིག་ཞུ་དགོས་པ་དང་མྦི་གངས་ 10 ལས་མང་བ་མེད་པ་གནང་དགོས།
• ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆེད། ཁང་པའྦི་ཕྦི་ལ་འདུ་འཛོམས་གནང་དགོས་པ་དང་། གདོང་ཁེབས་གོན་པ། དེ་བཞྦིན་ནང་མྦི་གཞན་དག་ས་ནས་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་
ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད།
• གལ་སྦིད་ཟས་ཟ་གྦི་ཡོད་ན། ནང་མྦི་མཉམ་འཛོམས་ཀྦི་ཞལ་ལག་འད་པོ་ཁྦིམ་ཚང་གཞན་དག་གྦི་ནང་མྦི་མཉམ་དུ་ཕན་ཚུན་ཞལ་ལག་མཉམ་དུ་ཟས་པའྦི་རྦིགས་འཛེམ་
གནང་དགོས།
ཕྦི་ལོགས་ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་བ་ཡྦིན་ན་འགྦིག་གྦི་རེད་དམ།
• འགྦིག་གྦི་རེད། མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ལེན་པ་དང་ཡུལ་ལོངས་གསར་པར་ཕེབས་ན་མྦི་རྒན་དང་ཕྲུ་གུ་གཉྦིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། རུ་ཁག་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྦི་བྱེད་སྒོ་ཁག་
འཛེམ་གནང་དགོས། དེ་ནྦི་ལྷག་པར་དུ་རང་གྦི་གོགས་པོ་མཉམ་དུ་འཐམ་པ་དང་། རེས་དེད་གཏོང་བ། ཁ་བུག་ལོག་པར་དགའ་བའྦི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྒྱང་ཐག་ཉེན་ཁ་མེད་པ་
ཞྦིག་ཉར་རྒྱུར་དེ་བས་ཀང་ཁག་པོ་ཡོད།
o གནམ་གཤྦིས་ཚ་པོ་མེད་ན་གོན་གོས་ཡང་པོ་གོན་པ་དང་། ཆུ་མང་པོ་འཐུང་བ། ཉྦི་འགོག་ཤ་གསོས་བྱུག་གནང་དགོས་པ་ཐུགས་ལ་ངེས་དགོས།
o གལ་སྦིད་ནགས་ཚལ་ཡོད་སའྦི་ས་ཆར་ཕེབས་པ་ཡྦིན་ན། ཚོན་མདོག་ཧར་པོ་མེད་པའྦི་གོན་གོན་གོན་གནང་དགོས་པ་དང་ལུག་ཤྦིག་ཡོད་མེད་ཞྦིབ་བཤེར་
གནང་དགོས།
• ཁེད་ཀྦི་ནང་མྦི་ཚོའྦི་འཕོད་བསེན་དང་བདེ་ཐབས་ཀྦི་ཆེད་དུ་ཉྦིན་ལྟར་བྱེད་སྒོའྦི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་རེད། འདྦིར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་མྦི་རྒན་པ་
ཚོ་གྲུང་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཡོང་བ་བྱེད་པའྦི་ཆེད་དུ་ཁེད་ཀྦིས་གནང་ཐུབ་པའྦི་ཐབས་ཤེས་འགའ་ཤས་ཡོད།
o སོན་འགོག་གྦི་ཐབས་མཆོག་བཞྦི་རྒྱུན་དྦིས་དྦི་བ་འདྦིའ་ྦི ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལག་བསར་གནང་དགོས།
o རུ་ཁག་གྦི་རེད་མོ་དང་མྦི་ཚོགས་ཀྦི་ཁེངས་པའྦི་རེད་ཐང་གཡོལ་དགོས། བྱེད་སྒོ་དཔེར་ན་གོམ་པ་རྒྱག་པ་དང་རྐང་འཁོར་བཞོན་པ་སོགས་གནང་དགོས།
o ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཤྦིག་མཉམ་དུ་ཁེར། དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྦིན་ན་ཁེད་ཡང་ན་ནང་མྦི་གཞན་དག་གྦིས་ངོས་དཀྱུས་པ་
རྦིགས་དཔེར་ན་སྒོ་ལག་འཇུག་དང་ར་སོར་སོགས་པ་རེག་ཐུག་བྱས་པ་ཡྦིན་ན། ཁེད་ཀྦི་རང་ཉྦིད་ཀྦི་ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ཀྦི་རེད། རང་ཁྦིམ་དུ་ཕྦིར་ལོག་
གནང་མ་ཐག་ཏུ། ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་ཉུང་མཐར་ཡང་སར་ཆ་ 20 ཡྦི་རྦིང་ལ་གཙང་མ་བཀྲུ་དགོས་པ་དེ་ངེས་པ་གནང་དགོས།
ན་ཆུང་ཚོས་ཕན་ཚུན་དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་གཏོང་ན་འགྦིག་གྦི་རེད་དམ།
• ཁེད་ཀྦི་ན་ཆུང་ཚོར་སད་ཆ་བཤད་དེ་ཁོང་ཚོས་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་རྒྱུ་དང་གདོང་ཁེབས་གོན་རྒྱུ་གལ་གནད་ཇྦི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡྦིན་པའྦི་སོར་ལ་
ཁོང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གོ་ཚོད་ཐུབ་པ་གནང་དགོས། རང་ཁྦིམ་དུ་སོད་པ་དང་ཕྦི་ལ་རུ་ཁག་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་མྦི་གཏོང་བ་ཡྦིན་ན་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་ཉུང་དུ་
གཏོང་བ་དང་། ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་དང་། ཁོང་ཚོའྦི་ནང་མྦི་དང་གོགས་པོ་གོགས་མོ། དེ་བཞྦིན་ང་ཚོའྦི་སྦི་ཚོགས་ཁག་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་བྱ་ཐུབ་ཀྦི་ཡོད་པ་ཁོང་
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ཚོས་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས། ཐ་ན་རང་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་དང་ཁོང་ཚོའྦི་གོགས་ཕོ་མོ་ནད་པ་མྦིན་ན་ཡང་། རང་ཁྦིམ་ལ་མེད་དུས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོ་ཐོག་ནས་
རྒྱང་བཀེད་གནང་བ་དང་གདོང་ཁེབས་གོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་གང་འད་ཡྦིན་པའྦི་སོར་ལ་འགེལ་བརོད་གནང་དགོས།
• ན་ཆུང་ཚོས་ཁ་པར་དང་། སྦི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ། གཟུགས་མཐོང་གེང་མོལ་གྦི་ཉེར་སོད་ (ཨེབ་སྦི་) བརྒྱུད་ནས་གོགས་པོ་གོགས་མོ་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་མཐུད་
ཉར་དགོས་པའྦི་སྐུལ་མ་གཏོང་གནང་དགོས།
• ནད་རྟགས་རྦིགས་མེད་པ་དང་འཕོད་བསེན་གྦི་གནས་སངས་རྦིགས་མེད་མཁན་གྦི་ན་ཆུང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕྦི་ལ་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོ་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་བ་མཉམ་དུ་དུས་
ཚོད་གཏོང་དགོས་པའྦི་སྐུལ་མ་གཏོང་གནང་དགོས།
o གོམ་པ་རྒྱག་པ་དང་། རྒྱུག་ཤར་གོད་པ། རྐང་འཁོར་བཞོན་པ་དེ་དག་ནྦི་ཡོ་བྱད་མཉམ་སོད་གནང་མྦི་དགོས་པ་ཡང་ན་མྦི་གཞན་དང་འབེལ་ཐུག་ཉེ་པོ་
གནང་མྦི་དགོས་པའྦི་བྱེད་སྒོ་བཟང་པོའྦི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་རེད།
• ན་ཆུང་དམྦིགས་བཀར་གྦི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཐོན་ཁུངས་ཁག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྦི་བྱྦིས་པའྦི་ཐེབས་ར་ཁང་གྦི་ད་ྲྭ ངོས་ཐོག་ལ་ཡོད།
གལ་སྦིད་ངའྦི་ཕྲུ་གུས་ཡང་ན་ངས་མྦི་དམངས་ཀྦི་ངོ་རྒོལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྦིན་ན། དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཆུང་ཤོས་ཀྦི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་དམ།
ཉེན་ཁ་ཆུང་ཤོས་ཀྦི་བྱ་སོད་ད་ལྟ་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ནྦི་རང་ཁྦིམ་དུ་གང་ཐུབ་ཅྦི་ཐུབ་ཀྦིས་གནས་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། གལ་སྦིད་ཁེད་ཀྦིས་ཡང་ན་ཁེད་ཀྦི་ཕྲུ་གུས་མྦི་
དམངས་ཀྦི་ངོ་རྒོལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྦི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྦིན་ན། རང་ཉྦིད་དང་ཁེད་ཀྦིས་བརེ་བའྦི་མྦི་གཞན་དག་སྲུང་སོབ་ལེགས་པ་ཡོང་བའྦི་ཆེད་དུ་གཤམ་འོག་
ཏུ་འཁོད་པའྦི་ཐབས་མཆོག་ཁག་བེད་སོད་ཐོངས།
•
•
•
•
•
•
•
•

གལ་སྦིད་ཁེད་རང་བདེ་པོ་མེད་ན་རང་ཁྦིམ་དུ་བཞུགས།
གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའྦི་ཐོག་ནས་གོན། དེས་ཁེད་ཀྦི་སྣ་དང་། ཁ། མས་ལེ་ཡོངས་སུ་འགེབས་ཡོད་པ་གནང་དགོས།
ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཤྦིག་མཉམ་དུ་འཁེར་བ་དང་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས།
འདག་རྫས་ཡོད་པའྦི་ཆུ་དང་ཀ་ལའྦི་ཆུ་གཙང་མ་ཆུ་མདའྦི་དམ་བུའྦི་ནང་དུ་གལ་སྦིད་ཁེད་ལ་གཡེར་མའྦི་ཟེགས་ཆུ་ཕོགས་དུས་བེད་སོད་གཏོང་ཆེད་མཉམ་དུ་འཁེར་
གནང་དགོས།
སད་ཅོར་མ་རྒྱོབ། དེའྦི་ཚབ་ཏུ་མཚོན་རྟགས་དང་ས་བཟོ་མཁན་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས།
རུ་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཞྦིག་མཉམ་དུ་ཕེབས་པ་དང་རུ་ཁག་གཞན་དག་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས།
ཁེད་ལ་རེན་སོན་བྱས་ཡོད་པ་ཡྦིན་ཤག་གནང་དགོས་པ་དང་རེན་སོན་བྱས་པའྦི་རེས་ཀྦི་ཉྦིན་ལྔའྦི་རེས་ལ་ཁེད་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡོད་མེད་ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས།
གནས་ཚུལ་མང་བ་ཐོབ་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ལ་ཕེབས་ནས་ནས་དབྱྦིན་སད་ནང་ “Protesting Safely” (ཉེན་ཁ་མེད་པའྦི་ཐོག་ངོ་
རྒོལ་གནང་བ།) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ་རོགས།

རང་ཁྦིམ་དུ་དུས་ཚོད་མང་བ་གཏོང་བའྦི་སབས་སུ་བདེ་འཇགས་ཀྦི་ཐབས་མཆོག་རྦིགས་གང་ཡོད་དམ།
• ཡང་ཡངརེག་ཐུབ་བྱེད་པའྦི་ངོས་དང་དངོས་པོ་ (དཔེར་ན་ཅོག་ཙེ་དང་། སྣེ་ལེན་མདུན་ཅོག གོག་གྦི་གོག་སྒོ། སྒོའྦི་ཏོག་དང་ཆ་སྒམ་གྦི་ལག་འཇུ་ལྟ་བུ་) ཁྦིམ་ཚང་གཙང་
མ་བཟོ་མཁན་ཐོན་རྫས། དཔེར་ན་བྦི་ལྦི་ཆྦི། པེ་རོ་སེ་ཌེ། ཡང་ན་ཆང་རག་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་དག་རྫས་ཀྦི་ཐོན་ཟོག་ཚད་ལྡན་ཞྦིག་བེད་སོད་བྱས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་
གཉན་དུག་ཡང་སེ་སེལ་གནང་དགོས།
• གཙང་མ་བཟོ་ཆེད་ཀྦི་ཐོན་རྫས་རྦིགས་དང་རྫས་གཞན་དག་ (དཔེར་ན་སྨན་ལྟ་བུ།) ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྦིས་ལེན་མྦི་ཐུབ་པའྦི་གནས་མཐོ་ས་དང་། སོབ་ལེན་མྦི་ཐུབ་སར་
འཇོག་གནང་རྒྱུ་དེ་ངེས་པ་གནང་དགོས།
• ནང་གྦི་ངོས་འད་མྦིན། དཔེར་ན་ཞ་ལ་དང་སྒེའུ་ཁུང་གྦི་མ་ཐེམ་ཡང་སེ་བཀྲུ་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྦིན་ཕྲུ་གུ་ལག་པ་དང་རེད་ཆས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་
གཞན་དག་དཔེར་ན་ཞ་ཉེ་ལྟ་བུར་ཁོང་ཚོ་རེན་སོན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད་ཚད་བཀག་བཟོ་གནང་དགོས།
• རླུང་འགོ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད་སྒེའུ་ཁུང་ཁ་འབྱེད་དགོས། འོན་ཀང་སྒེའུ་ཁུང་དག་ལ་སྒེའུ་ཁུང་གྦི་ཉེན་སྲུང་ཡག་པོ་བཙུགས་ཡོད་པ་གནང་དགོས། གནས་ཚུལ་མང་བ་
ཐོབ་ཆེད། དྲྭ་གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་ nyc.gov/health/healthyhomes
• ཕྦི་ལོགས་ལ་གནམ་གཤྦིས་ཚ་པོ་ཡོད་དུས་གང་གོག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནྦི་གང་མོ་ཉར་ཆེད་ཀྦི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤྦིག་རེད། འོན་ཀང་མྦི་འགའ་ཤས་ལ་གང་གོག་ཅྦིག་མེད་པ་
ཡང་ན་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྦི་སབས་སུ་དེ་སར་གྦི་མེད། ཁོང་ཚོས་གང་གོག་གཏོང་ཆེད་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། གལ་སྦིད་ཁོང་ཚོས་རང་ཁྦིམ་དུ་གང་མོར་གནས་མྦི་ཐུབ་པ་
ཡྦིན་ན་གང་གོག་བཏང་ཡོད་པའྦི་ས་ཆ་ཞྦིག་ལ་ཕེབས། གནས་ཚུལ་མང་བ་ཐོབ་ཆེད། དྲྭ་གནས་འདྦིར་འགཟྦིགས་ nyc.gov/health/heat
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གདོང་ལེན་བྱེད་པ་དང་སེམས་ཀྦི་འཕོད་བསེན།
ང་ཚོས་རང་ཉྦིད་ཀྦི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་ལ་ཇྦི་འད་སད་ཆ་ཤོད་དགོས་སམ།
• གནས་ཚུལ་གོ་བདེ་ཡོད་པ་བཟོ་བ་དང་མྦི་མང་པོ་ཞྦིག་གྦིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་སེ་མྦི་ཚང་མར་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དང་བདེ་ཐང་ཡོང་བའྦི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་
གནང་གྦི་ཡོད་པའྦི་སོར་ཁོང་ཚོར་དན་གསོས་གཏོང་གནང་དགོས།
• ཕྲུ་གུ་ཚོར་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་དང་ནོར་འཕྲུལ་མེད་པ་ཁོང་ཚོའྦི་ལོ་ཚད་དང་འཚར་ལོངས་ཀྦི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའྦི་ལམ་གྦི་ཐོག་ནས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས།
• ལྷོད་པོར་གནས་པ་དང་བློ་སོབས་སེལ་གནང་དགོས། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཁེད་ཀྦིས་གང་བཤད་པ་དང་གང་འད་བཤད་པ་གཉྦིས་ཀར་རྣམ་འགྱུར་སོན་གྦི་ཡོད་པ་དེ་ཐུགས་ལ་ངེས་
པ་གནང་དགོས། ཁོང་ཚོས་ཁེད་ཀྦིས་ཁོང་ཚོར་ཡང་ན་མྦི་གཞན་དག་ལ་སད་ཆ་ཤོད་སངས་ཀྦི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་གང་བྱས་པ་ལེན་གྦི་རེད།
• ཁེད་ཀྦིས་རང་ཉྦིད་ཕྲུ་གུའྦི་སད་ཆར་ཉན་འཇོག་དང་སད་ཆ་ཤོད་པའྦི་ཆེད་དུ་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་གནང་དགོས། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཁོང་ཚོར་དྦི་བ་ཡོད་ན་ཁེད་ཀྦི་ས་ལ་ཡོང་ན་
འགྦིག་གྦི་ཡོད་ཤེས་སུ་འཇུག་གནང་དགོས།
• མྦི་གཞན་དག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་མྦིང་རེས་ངན་པ་བཟོ་བའྦི་སད་ཆ་ཤོད་མྦི་རུང་། དུག་སྦིན་རྦིགས་ཀྦིས་ལོ། མྦི་རྦིགས། མྦི་རྒྱུད་ཡང་ན་ཐོག་མར་ཡོང་ཁུངས་ཀྦི་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྦི་སུ་འད་ཞྦིག་ཡྦིན་ཀང་ནད་པ་བཟོ་སྦིད། མྦི་གཞན་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡོད་ཤག་གྦི་ཚོད་དཔག་བྱེད་པའྦི་རྦིགས་གནང་མྦི་རུང་། ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་
གྦི་གནས་ཚུལ་ལོག་བསགས་རྦིགས་ཀྦིས་ཞེད་སྣང་དང་ཁོང་ཁོ་སོང་བ་དང་དེས་མྦི་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་མྦི་ཚང་མ་བདེ་ཐང་ཉར་རྒྱུ་ཁག་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྦི་རེད།
• ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་གྦི་གསར་འགྱུར་རྦིགས་ལ་ལྟ་ཀོག་ཉུང་དུ་གཏོང་གནང་དགོས། གནད་དོན་གཅྦིག་གྦི་ཐོག་ལ་ཆ་འཕྦིན་མང་དགས་པ་ཡྦིན་ན་བློ་འཚབ་སེ་གྦི་རེད།
• ཕྲུ་གུ་ཚོར་སད་ཆ་བཤད་ནས་ད་ྲྭ རྒྱ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྦི་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་གྦི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་དཀོག་གཏམ་དང་ཁུངས་དག་པོ་མེད་པའྦི་ཆ་
འཕྦིན་ལ་གཞྦི་བཞག་ཡོད་ཚུལ་སོར་ལ་འགེལ་བརོད་གནང་དགོས།
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་ཡམས་ཀྦིས་བཟོས་པའྦི་སེམས་ངལ་ལ་ནང་མྦི་ཚོས་གདོང་ལེན་གནང་ཆེད་ཁེད་ཀྦིས་ཕན་ཐོགས་གང་འད་གནང་ཐུབ་བམ།
• ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་ཡམས་དེས་ཁེད་དང་ཁེད་ཀྦི་ནང་མྦི་ཚོ་ལ་སེམས་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་སྦིད། ནད་ཞྦིག་གྦི་སོར་ལ་འཇྦིགས་སྣང་དང་བློ་འཚབ་ཀྦིས་མྦི་རྒན་པ་དང་
ཕྲུ་གུ་ཚོར་སེམས་ཚོར་དག་པོའྦི་རེན་སོང་གྦི་ཡོད། ག་བྱེད་འདྦི་བྱེད་མྦི་ཤེས་པ། སེམས་སོ་བ། བློ་འཚབ་དང་ཞེད་སྣང་སེ་བ། ཡང་ན་སེམས་སྡུག་གྦི་རྟགས་མཚན་གཞན་
དག དཔེར་ན་གཉྦིད་ཁུག་མྦི་ཐུབ་སོགས་ཚོར་སྣང་ཁེད་དང་ཁེད་ཀྦི་ནང་མྦི་ཚོས་མོང་ཚོར་བྱུང་བ་དེ་ནྦི་རང་བཞྦིན་རེད། ཕྲུ་གུའྦི་སེམས་ཚོར་གྦི་བདེ་ཐབས་ལ་རྒྱབ་སོར་
དང་སྲུང་སོབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ནྦི་ཤྦིན་ཏུ་གནད་ཆེན་པོ་རེད།
• སེམས་སྡུག་གྦི་གནས་སངས་རྦིགས་ལ་མྦི་ཚང་མའྦི་ཡ་ལན་སོད་སངས་མྦི་འད་བ་དང་དེ་ཡང་ཁེད་ཀྦི་ལོ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྦིགས་ནས་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་སེམས་
སྡུག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་དུ་ཕན་ནུས་ཆེ་ཤོས་ཀྦི་ཐབས་ལམ་དེ་ནྦི་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་མཁོ་སོད་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཕྲུ་གུའྦི་བདེ་ཐབས་ཁེད་ཀྦི་བདེ་ཐབས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་
རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཁེད་ཀྦི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྦི་ཐུབ་ཀྦིས་རང་ཉྦིད་ལ་གཅེས་སས་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ་དེ་ནྦི་ཤྦིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁེད་ཀྦི་སེམས་ངལ་ཆུང་དུ་
གཏོང་བ་དང་གནས་སངས་སངས་འཛིན་ཐུབ་པའྦི་ཆེད་དུ། བསམ་བློ་བཟང་ཕོགས་ནས་གཏོང་ཐབས་གནང་བ་དང་། རང་ཉྦིད་ལ་ལེགས་པའྦི་ཆ་གང་ཡོད་པའྦི་སོར་
དན་གསོས་གཏོང་བ། གོགས་ཕོ་མོ་དང་སྦིང་ཉེ་བའྦི་མྦི་ཚོ་མཉམ་དུ་འཕྲུལ་རྦིག་བེད་སོད་བྱས་ཏེ་འབེལ་མཐུད་གནང་བ་ (དཔེར་ན་སྦི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དང་། འཕྦིན་
ཐུང་དང་གཟུགས་མཐོང་གེང་མོལ་གྦི་ཉེར་སོད།) དེ་བཞྦིན་འཕོད་བསེན་དང་ལྡན་པའྦི་གདོང་ལེན་གྦི་བྱ་ཐབས་ཁག་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས།
• གདོང་ལེན་བྱེད་པ་དང་སེམས་ཚོར་བདེ་ཐབས་སོར་གྦི་ཐོན་ཁུངས་ཁག་དྲྭ་གནས་འདྦིའྦི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ nyc.gov/health/coronavirus
• གལ་སྦིད་སེམས་སྡུག་གྦི་རྟགས་མཚན་ཁག་གྦིས་ཁེད་ག་བྱེད་འདྦི་བྱེད་མྦི་ཤེས་པ་བཟོས་པ་ཡྦིན་ན། ཁེད་ཀྦིས་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་བདེ་ཐང་ (NYC Well) ལ་ཡོད་པའྦི་
སོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་མཁན་གྦི་སོབ་སོན་པར་འབེལ་བ་གནང་ཆོག་གྦི་རེད། རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པ་དང་གསང་རྒྱ་བྱས་པའྦི་སེམས་ཀྦི་འཕོད་བསེན་རྒྱབ་སོར་ཞབས་ཞུ་
ཞྦིག་གྦིས་ནྦིའུ་ཡོག་བ་ཚོས་གདོང་ལེན་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་བདེ་ཐང་གྦི་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ 24 དང་བདུན་གཅྦིག་གྦི་
ཉྦིན་གངས་ 7 རྦིང་ལ་ཡོད་པ་དང་། སད་རྦིགས་མྦི་འད་བ་ 200 ལྷག་གྦི་ནང་དུ་སོབ་སོན་ཐུང་ཐུང་ཞྦིག་དང་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་འབེལ་སོར་གནང་ཐུབ།
རྒྱབ་སོར་ཐོབ་པའྦི་ཆེད་དུ། 888-692-9355 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་འདྦིའྦི་སེང་དུ་ཕེབས་ནས་ད་ྲྭ ལམ་ཐོག་གེང་མོལ་གནང་རོགས་ nyc.gov/nycwell.
• ཁེད་ཀྦིས་ཡང་ད་གནས་ nyc.gov/nycwell ཕེབས་ནས་ཁོང་ཚོའ་ྦི ཉེར་སོད་ཀྦི་མཛོད་ཀྦི་ཐོག་ཏུ་གནོན་ཏེ་ཉེར་སོད་དང་དྲྭ་གནས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྦི་ལག་ཆ་ཁེད་ཀྦི་
འཕོད་བསེན་དང་སེམས་ཚོར་གྦི་བདེ་ཐབས་ཁེད་ཀྦིས་རང་ཁྦིམ་ནས་སངས་འཛིན་གནང་ཆེད་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དག་འཚོལ།
• གལ་སྦིད་ཁེད་ཀྦིས་རང་གྦིས་རང་ལ་ཡང་ན་མྦི་གཞན་དག་ལ་གནོད་འཚེ་གཏང་སམ་པའྦི་བསམ་བློ་གཏོང་གྦི་ཡོད་ན། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་བདེ་ཐང་ལ་འབེལ་བ་གནང་
རོགས། ཡང་ན་ 911 འཕལ་དུ་ཁ་པར་ཐོངས།

ཁྦིམ་ཚང་ལ་དམྦིགས་པའྦི་ཐོན་ཁུངས་ཁག
• གནས་ཚུལ་གསར་ཤོད་ཐོབ་ཆེད། དྲྭ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཡང་ན་ cdc.gov/covid19 ལ་གཟྦིགས་རོགས།
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• གོང་ཁེར་གྦི་ཐོན་ཁུངས་ཁག་གྦི་མཐུད་སྣེ་དང་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ཕ་མ་ཚོའྦི་ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཆེད། དྲྭ་གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་རོགས་ “Growing Up NYC”
(འཚར་ལོངས་བྱེད་པའྦི་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ་རོགས།
• སད་རྦིགས་འད་མྦི་སོབ་གཉེར་བ་དང་། ལུས་པོའྦི་སོབ་སོང་དང་བྱེད་སྒོ་ཁག མཐོ་རྦིམ་སོབ་གྲྭ་དང་མདུན་ལམ་ལ་ག་སྦིག དམྦིགས་བསལ་སོབ་གསོ། བྱྦིས་པའྦི་གནས་
སབས་ས་མ་དང་གནས་རྦིམ་དམྦིགས་བཀར་གྦི་ཐོན་ཁུངས་ཁག་གྦི་ཆེད་དུ། ཤེས་རྦིག་ལས་ཁུངས་ཀྦི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྦི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གྦི་ཤོག་ངོས་ལ་གཟྦིགས་རོགས།
• གནས་ཚུལ་དང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྦི་ཆེད་དུ་ཡྦིན་པའྦི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གྦི་སོར། དེ་ནང་དུ་ཁ་ཟས་སྦིན་པོ་ (Cookie Monster) ཡྦི་ 2020 ལོའ་ྦི སོབ་ཐོན་གཏམ་བཤད་ཅྦིག་
འཚུད་པའྦི་སོར་ལ། དྲྭ་གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་ SesameStreet.org/caring
• ཟས་ཀྦི་ཉེན་མེད་ཐབས་མཆོག་ཁག་དང་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་ཞལ་ལག་བཟོ་སངས་ཀྦི་བསམ་བློ་གསར་པ་ཐོབ་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་ eatright.org ཕེབས་ནས་དབྱྦིན་སད་ནང་
“make the most of your time at home” (ཁེད་ཀྦི་ཁྦིམ་དུ་སོད་པའྦི་དུས་ཚོད་བེད་སོད་གང་ལེགས་གཏོང་བ་) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ།
• ཕ་མ་དང་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཞྦིག་གྦིས་ཁྦིམ་ཚང་ཚོས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལ་གདོང་ལེན་གང་འད་གནང་ཕོགས་སོར་རོགས་རམ་གང་འད་གནང་དགོས་ལམ་
སོན་ཐོབ་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་ nctsn.org ཕེབས་ནས་དབྱྦིན་སད་ནང་ “helping families cope with COVID-19” (ཁྦིམ་ཚང་ཚོས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལ་གདོང་ལེན་
ཆེད་དུ་རོགས་རམ་བྱེད་པ་) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ་རོགས།
• རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པ་མཐུན་རེན་ཁག དེའྦི་ནང་དུ་གོག་རྡུལ་གྦི་དེབ། ས་དེབ། གོག་རྡུལ་གྦི་བརན་དེབ། གླུ་དབྱངས། ཡང་ན་རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་དྲྭ་གནས་ཐོག་
ཏུ་སྒྲུང་ཉན་པའྦི་དུས་ཚོད་དང་རྒྱང་རྦིང་ནས་ནང་སོང་རོགས་རམ་དང་ཟུར་ཁྦིད་ཀྦི་ཆེད་དུ། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྦི་དྲྭ་གནས་འད་མྦིན་འདྦི་དག་ལ་
གཟྦིགས་རོགས་ bklynlibrary.org དང་ nypl.org དེ་མྦིན་ queenslibrary.org
• གང་འད་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཏོག་དབྱྦིབས་ནད་དུག་སོར་ལ་སད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དང་ཁྦིམ་ཚང་ནང་དུ་འཆར་ཅན་གྦི་བྱེད་སྒོ་གསར་པ་ཞྦིག་བཟོ་བའྦི་ཆེད་
དུ་ཕ་མ་ཚོར་དམྦིགས་པའྦི་ཐབས་མཆོག་ཁག་སོར་ལ་ཆ་འཕྦིན་ཐོབ་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་ pbs.org/parents/thrive/schools-closed-how-to-makea-new-home-routine
• རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་ལུས་རལ་གྦི་བརན་ཐུང་དང་། ཁྦིམ་ཚང་གྦི་བྱེད་སྒོ་ཁག དེ་བཞྦིན་བདེ་ཐབས་ཀྦི་ཐབས་མཆོག་ཁག་ཐོབ་ཆེད། ད་ྲྭ གནས་འདྦིར་གཟྦིགས་
ymcanyc.org/ymca-home
• ནང་མྦི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་མཁན་ཚོའྦི་ཆེད་དུ་ཐབས་མཆོག་དག་ཐོབ་ཆེད་ (གསར་སེས་ནས་ལོ་ 3 བར་) དྲྭ་གནས་ zerotothree.org ལ་ཕེབས་ནས་དབྱྦིན་སད་
ནང་ “tips on coronavirus” (ཏོག་དབྱྦིབས་ནད་དུག་སོར་གྦི་ཐབས་མཆོག་ཁག) འཚོལ།
ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྦི་ངོས་ནས་གནས་སངས་ཀྦི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏེ་འོས་སོར་བྱས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྦིད། 6.26.20
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