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རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་བྟེད་སདོ་བྱས་ཏྟེ་སདོ་ལམ་གྱི་འཕདོ་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁག་ཀ་ོལྱིད་ཊ་-19 སྱི་དམངས་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་
ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐབས་སུ་ལྟེན་ཕགོས། 

 
ཀོ་ལྱིད་ཊ་-19 ཡྱི་སྱི་དམངས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ད་ོབདག་ང་ོབཅར་གྱི་ཐུག་འཕད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆྟེད། འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་
གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཟུ་ད་ལྟ་ཁ་པར་དང་གཟུགས་མཐངོ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་དུས་ར་མཁ་ོསོད་གནང་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་འདྱིས་ཀོ་ལྱིད་
ཊ་-19 སྐབས་སུ་གལ་སྱིད་ཁྟེད་ལ་སྟེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན། སྨན་རྫས་བྟེད་སོད། ཡང་ན་འཚར་ལོངས་དང་འབྟེལ་བའྱི་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆྟེད་དུ་རྒྱང་
བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁྟེད་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྟེད་ཀྱི་ངོས་ནས་དྟེའྱི་ཐད་ལ་གང་རྟེ་བ་བྱ་དགོས་པའྱི་སོྐར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་གནང་གྱི་རྟེད།  
 
རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་གང་རྟེད་དམ། 

• རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ནྱི་ད་ོདག་རང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བཅར་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚབ་ཏུ་ཁ་པར་ཡང་ན་གཟུགས་མཐོང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཁྟེད་ལ་
འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ཞབས་ཞུ་ཁག་ཐོབ་པ་དྟེ་རྟེད། 

 
ང་ལ་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་རྱིགས་གང་ཐབོ་ཐུབ་བམ། 

• འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ཞབས་ཞུ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྟེད་སོད་བྱས་ནས་མཁ་ོསོད་བྱ་ཐུབ། ཁྟེད་ཀྱིས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་
ཁག་དཔྟེར་ན་ཁྟེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་དང་དགོས་མཁ་ོཁག་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱྟེད་པ་དང་། ནད་ཡོད་མྟེད་དབྱྟེ་སྟེལ་བརྟག་དཔྱད། དྟེ་བཞྱིན་གས་ོདཔྱད་ཆྟེད་དུ་
ཐོབ་ཐུབ།  

• ཁྟེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་ཚོར་འབྟེལ་བ་གནང་སྟེ་ཁོང་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་བྟེད་སོད་བྱས་ནས་ཞབས་ཞུ་གང་
དང་གང་མཁོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་མྟེད་སོྐར་མཁྟེན་རྟོག་མང་བ་ཡོང་ཐུབ། 

 
ངའྱི་སྟེར་གྱི་གསང་རྒྱ་གང་འདྲ་སྲུང་སབོ་བྱྟེད་ཀྱི་ཡདོ་དམ། 

• དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྟེའྱི་གཞུང་གྱི་སྟེར་གྱི་གསང་རྒྱ་སྲུང་སོབ་ཁག་ [དཔྟེར་ན་འཕོད་བསྟེན་འགན་བཅོལ་འཁྟེར་བདྟེ་དང་འགན་འཁྱིའྱི་ཁྱིམས། 
(Health Insurance Portability and Accountability Act) བསྡུས་མྱིང་ལ་ (HIPAA)] ད་དུང་ཡང་ཁྟེད་ཀྱི་སྟེར་གྱི་གསང་བ་དང་གསང་
རྒྱ་སྲུང་སོབ་ཆྟེད་དུ་ནུས་པ་ཡོད། ཁྟེད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དྟེ་ཁྟེད་ལ་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་
ཁག་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་ཁྟེད་ཀྱི་ཆ་འཕྱིན་གསང་རྒྱ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སོྐར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས། 

• གཟུགས་མཐོང་གྟེང་མོལ་བྱ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཉྟེར་སོད་རྱིགས། དྟེའྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ངོ་དུས་ (Apple FaceTime) དང་། གདོང་དྟེབ་ཀྱི་
ཕོ་ཉའྱི་གཟུགས་མཐོང་གྟེང་མོལ། (Facebook Messenger video chat) གུ་གལ་ཁབ་ཡུལ་བརྙན་མཐོང་ (Google Hangouts video) 
ཛུམ་ (Zoom) ཡང་ན་སྱི་ཀྟེ་པྟེ་ (Skype) བྟེད་སོད་བྱས་ནས་ཀ་ོལྱིད་ཊ་-19 སྐབས་སུ་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྟེད་སོད་གཏོང་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་
ཡོད། སྱི་དམངས་ཀྱིས་ལྟ་ཐུབ་པའྱི་ཉྟེར་སོད་རྱིགས། དཔྟེར་ན་ཊྱི་ཊོག་ (Tiktok) དང་། ངོ་དྟེབ་ཐད་གཏོང་ (Facebook Live) དྟེ་བཞྱིན་ཀྲུད་ཡྱི་
ཆྱི་ (Twitch) རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་གྱི་ཆྟེད་དུ་བྟེད་སོད་གཏོང་མྱི་རུང་།   

• རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁག་ཁྟེད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མྟེད་ན་སྒྲ་གཟུགས་བསྡུ་ལྟེན་བྱ་མྱི་ཆོག་པ་ཡོད་སྱིད། 
 
ངས་ཁ་པར་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁག་གྱི་ཆྟེད་དུ་ཆགོ་མཆན་སད་ན་འགྱིག་གམ། 

• རྟེད། ཁྟེད་ཀྱིས་ཁ་པར་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཆོག་མཆན་སད་ཆོག་གྱི་རྟེད། 
 
གལ་སྱིད་ང་ལ་སྨན་བཅསོ་རགོས་སརོ་ཡང་ན་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ཡདོ་ན། ངས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ཁག་ལྟེན་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད་དམ། 

• ལྟེན་ཐུབ། སྨན་བཅོས་རོགས་སོར་ (Medicaid) དང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ (Medicare) ལྟེན་མཁན་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁག་
ལྟེན་ཆགོ་གྱི་རྟེད། 

 
ངས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ཁག་གྱི་ཆྟེད་དུ་རྱིན་པ་སདོ་དགསོ་སམ། 

• ནྱིའུ་ཡོག་མངའྱི་སྟེའྱི་ངོས་ནས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁག་རྒྱ་བསྟེད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཀ་ོལྱིད་ཊ་-19 སྱི་དམངས་འཕོད་བསྟེན་ཛ་དྲག་
གནས་སྐབས་སུ་སྨན་བཅོས་རྒྱབ་སོར་དང་། ནྱིའུ་ཡོག་མངའྱི་སྟེའྱི་ཁོམ་རྭ། དྟེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་གྱི་འཆར་གཞྱི་གཞན་དག་ནྱིའུ་ཡོག་མངའ་སྟེའྱི་
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ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་སྲུང་བྱས་པ་དྟེ་དག་གྱི་མཉམ་སོད་གོང་ཆུང་དུ་བཏང་ཡོད། ནྱིའུ་ཡོག་མངའ་སྟེའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་མྱི་བྱྟེད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
གཞན་དག་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཞབས་ཞུས་ཡང་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཁག་གྱི་ཁད་ཚད་གནས་སྐབས་རྱིང་རྒྱ་བསྟེད་
གནང་ཡོད། ཁབ་ཚད་གང་ཡོད་ཀྱི་ཆ་འཕྱིན་སོྐར་ཁྟེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་འཆར་གཞྱི་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རོགས།  

• ཁྟེད་ཀྱི་འགན་བཅོལ་ཐོབ་ཐང་ཁག་གྱི་སོྐར་གོ་རྟགོས་ལྟེགས་པ་ཡོང་ཆྟེད། ཁྟེད་ཀྱིས་ལང་ཤོར་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་སོབ་ལྟེན་དང་སྟེམས་ཀྱི་འཕོད་
བསྟེན་ལྟ་སོང་འཆར་གཞྱི་ཡྱི་ (Community Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project) རོགས་རམ་ཨང་གངས་
འདྱི་ལ་ཁ་པར་གཏོང་ཆོག་ 888-614-5400  
 

སྨན་རྫས་བྟེད་སདོ་དང་སྨན་རྫས་སདོ་པའྱི་ན་ཚའྱི་ཆྟེད་དུ་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ཁག་ང་ལ་ཐབོ་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད་དམ། 

• རྟེད། ནྱིའུ་ཡོག་མངའ་སྟེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རྫས་བྟེད་སོད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྟེད་སོད་བྱས་
ནས། མྟེ་ཐ་ཌནོ་གྱི་སྨན་བཅོས་ (methadone treatment) མ་གཏོགས་ཞབས་ཞུ་ཁག་མཁོ་སོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད། 

 
རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ཁག་བྟེད་སདོ་བྱས་ན་ང་ལ་སྨན་སརོ་མཁ་ོསདོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད་དམ། 

• མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་ཁ་པར་ཡང་ན་གཟུགས་མཐོང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་དོ་བདག་ང་ོབཅར་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་སྨན་སོར་འགའ་
ཤས་མཁ་ོསོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད། དྟེའྱི་ནང་དུ་བཟྱི་སྨན་རྱིགས་སོད་པའྱི་ནད། དཔྟེར་ན་བུ་པྱི་ནོར་ཕ ྱིན་ (buprenorphine) ལྟ་བུ།  

• འོན་ཀང་། སྨན་སོར་རྱིགས་འགའ་ཤས། དཔྟེར་ན་མྟེ་ཐ་ཌོན་ལྟ་བུར་ཕལ་ཆྟེར་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་དངོས་སུ་བཅར་དགོས་སྱིད། ཁྟེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་
ལྟ་སོང་གནང་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དྟེ་ཁྟེད་ལ་དགོས་པའྱི་སྨན་སོར་དྟེ་ཐག་རྱིང་ནས་མཁ་ོསོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྟེད་སོྐར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས། 

• གལ་སྱིད་ཁྟེད་བུ་པྱི་ནོར་ཕ ྱིན་བྟེད་སོད་ཐགོ་མར་འགོ་འཛུགས་གནང་འདདོ་ཡོད་ན། ཁྟེད་ཀྱིས་ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁྟེར་འཕོད་བསྟེན་དང་སྨན་ཁང་ 
(New York Health and Hospitals) གྱི་རྟོག་བཟོའྱི་བུ་པྱི་ནོར་ཕ ྱིན་གྱི་སྨན་དཔྱད་ཁང་ (Virtual Buprenorphine Clinic) ལ་ཨང་
གངས་ 212-562-2664 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ། རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་གྱི་དུས་རའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས། 

 
ང་ལ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཕདོ་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསདོ་བྱྟེད་མཁན་མྟེད་ཀང་ངའྱི་སྟེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟེན་ཡང་ན་སྨན་རྫས་བྟེད་སདོ་སྐརོ་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
འདདོ་ཡདོ། ངས་ཐགོ་མའྱི་ཐུག་འཕད་རྱིགས་ཀྱི་ཆྟེད་དུ་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་བྟེད་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་གམ། 

• ཆོག་གྱི་རྟེད། མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རྱིག་བྟེད་སོད་བྱས་ཏྟེ་ནད་པ་གསར་པ་ཚོར་ཐུག་འཕད་བྱ་ཐུབ།  

• ཁྟེད་ཀྱི་འགལ་བཅོལ་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་དང་སྐད་ཆ་ཤདོ། ཁྟེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་འཆར་གཞྱིའྱི་དྲྭ་གནས་ཐོག་ཕྟེབས། ཡང་ན་ཁྟེད་གནས་ཡུལ་གྱི་
ཉྟེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་ཚོར་ 311 ཁ་པར་ཐོངས།  

• དྲྭ་གནས་ nyc.gov/nycwell ཕྟེབས་ནས་སྟེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ཡང་ན་སྨན་རྫས་བྟེད་སོད་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་འཚལོ། ཁྟེད་ཀྱིས་ཡང་སོབ་
སོན་པ་ཞྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ 24 དང་བདུན་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་གངས་ 7 གྱི་རྱིང་ལ་སྐད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ 200 ལྷག་ནང་དུ་སོབ་སོན་ཐུང་ཐུང་དང་རྒྱབ་སོར། 
དྟེ་བཞྱིན་ལྟ་སོང་གྱི་ཆྟེད་དུ་འབྟེལ་སོར་ཐབོ་ཆྟེད་སྐད་ཆ་ཤོད་པ། འཕྱིན་ཐུང་སྐུར་བ། ཡང་ན་གྟེང་མལོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད། ཨང་གངས་ 888-692-
9355 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། ཡང་ན་དྲྭ་གནས་ nyc.gov/nycwell སྟེང་དུ་གྟེང་མལོ་གནང་རོགས། 
  

ང་ལ་འཕདོ་བསྟེན་འགན་བཅལོ་མྟེད། ངས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ཁག་བྟེད་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་རྟེད་དམ། 

• གལ་སྱིད་ཁྟེད་འགན་སྲུང་བྱས་མྟེད་པ་ཡང་ན་ཉྟེ་དུས་སུ་ལས་བདག་གྱིས་མཁ་ོསོད་བྱས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་འགན་སྲུང་མྟེད་པ་ཆགས་ཡོད་ན། ནྱིའུ་
ཡོག་གོང་ཁྟེར་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ། ཨང་གངས་ 311 ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ “Get covered NYC” (ནྱིའ་ཡོག་གངོ་ཁྟེར་འགན་བཅོལ་
གྱིས་) ཞྟེས་ལབ་སྟེ་ཁྟེད་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ལ་འབྟེལ་མཐུད་གནང་ནས་མྱིང་འགོད་བྱ་རྱིམ་གྱི་རོགས་རམ་ཐོབ་ཐབས་གྱིས། ཁྟེད་
ཀྱིས་ཡང་ཆ་འཕྱིན་མང་བ་ཐོབ་ཆྟེད་ཨྱི་མལ་གོག་འཕྱིན་ getcoverednyc@hra.nyc.gov ལ་སྐུར་ཆོག 

• ནྱིའུ་ཡོག་མངའ་སྟེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འགན་བཅོལ་གྱི་གདམ་ག་ཁག་གྱི་སོྐར་ཆ་འཕྱིན་མང་བ་ཐོབ་འདོད་ཡོད་ན། ཁྟེད་ཀྱི་ཡང་དྲྭ་གནས་ 
nystateofhealth.ny.gov ཕྟེབས། ཡང་ན་ 855-355-5777 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། 

• གལ་སྱིད་ཁྟེད་འཕོད་བསྟེན་འགན་བཅོལ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་འོས་བབས་མྟེད་པ། འགན་བཅོལ་ཁབ་ཚད་ལ་རྱིན་པ་སོད་མྱི་ཐུབ་པ། ཡང་ན་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སོང་ལ་དངུལ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྟེད་ན། ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁྟེར་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ + སྨན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཁྟེད་ལ་ལྟ་སོང་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད། དྲྭ་
གནས་ nychealthandhospitals.org ལ་གཟྱིགས་ཡང་ན་ 844-692-4692 ཡང་ན་ 311 ལ་ཆ་འཕྱིན་དྟེ་ལས་མང་བ་ཐབོ་ཆྟེད་ཁ་པར་ཐངོས། 

 
གལ་སྱིད་ངས་ང་ོབཅར་བྱ་དགསོ་ན་གང་བྱྟེད་དགསོ་སམ། 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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• གལ་སྱིད་ཁྟེད་ཀྱི་རང་ཉྱིད་ང་ོབཅར་ཐུག་འཕད་སྐབས་མཐོང་དགོས་ཀྱི་རྟེད་སམ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྟེད་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་ལ་ཁོང་ཚའོྱི་
ཡྱིག་ཚང་ལ་མ་ཕྟེབས་སོན་ཁ་པར་ཐངོས། གལ་སྱིད་ཁྟེད་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་གྱིས་ཁྟེད་ལ་དོ་དག་ངོ་བཅར་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ཉྟེན་ཁ་མྟེད་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྟེད་ལ་ལས་འཆར་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྟེད། 

• གལ་སྱིད་ཁྟེད་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་ན་ཉྟེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱུར་སོབ་ཁང་དུ་ཕྟེབས་ཡང་ན་ 911 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། 
རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅསོ་དུས་ར་ཞྱིག་གྱི་ཆྟེད་དུ་ངས་ག་སྒྲྱིག་གང་འདྲ་བྱྟེད་དགསོ་སམ། 

• ཁྟེད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་ཁངོ་ཚོས་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྟེད་སོད་བྱས་ཏྟེ་ཞབས་ཞུ་གང་དང་
གང་མཁོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་མྟེད་སོྐར་མང་བ་མཁྟེན་རྟོག་ཡོང་བ་གནང་བ་དང་དུས་རའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས། 

• ཁྟེད་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་ཡང་ན་འགན་བཅོལ་ཀམ་པ་ཎྱིའྱི་དང་མཉམ་དུ་ཁྟེད་ཀྱི་འགན་བཅོལ་དང་ཐོབ་འཛིན་གྱི་ཆ་འཕྱིན་བཤྟེར་
རྱིས་གནང་དགོས། 

• ཁྟེད་ཀྱི་འཕྲུལ་རྱིག་ལ་བཤྟེར་རྱིས་གྱིས། སྱིངས་ཆ་ཡང་ན་ཉྟེར་སོད་ཁྟེད་ཀྱི་བྟེད་སོད་བྱྟེད་པ་དྟེ་ལ་སོན་མྟེད་པ་དགོས་ཀྱི་རྟེད། ཁྟེད་ཀྱི་དུས་རའྱི་དུས་
ཚོད་འགོ་མ་ཚུགས་གོང་གྱི་དུས་ཚདོ་གང་འཚམས་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་ལྟ་ཚདོ་ཀྱི་གཟུགས་མཐོང་ཁ་པར་ཞྱིག་གཏོང་བ་ཡང་ན་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཉྟེར་སོད་
ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས། གལ་སྱིད་ཁྟེད་ཀྱིས་ཉན་ཆས་རྱིགས་བྟེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོགྱི་ཡོད་ན། དྟེ་དག་ལྟ་ཚོད་ཀྱི་ཁ་པར་སྐབས་སུ་བྟེད་
སོད་བཏང་སྟེ་ཕར་ཕོགས་ཁ་པར་ཡང་ན་གཟུགས་མཐོང་ཁ་པར་ཉན་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཁྟེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གསལ་པོ་ག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བྱ་དགོས། 

• ཁྟེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤདོ་བདྟེ་པའྱི་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་འཚོལ། གསང་རྒྱ་བྱ་ཐུབ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་དྟེ་ཡང་ཁྟེད་ཀྱི་དུས་རའྱི་སྐབས་སུ་བར་ཆད་གཏོང་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་འཚོལ་ཐབས་གནང་དགོས། གལ་སྱིད་ཁྟེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་གསང་རྒྱ་གནང་ཁག་པོ་ཡོད་ན། མཁ་ོབྱད་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་སྐད་སྒྲ་
དཀར་པོའྱི་ཉྟེར་སོད་ཞྱིག་ཕབ་ལྟེན་བྱས་ཏྟེ་སྐད་སྒྲ་དཀར་པོ་དྟེ་ཁྟེད་ཀྱི་དུས་རའྱི་སྐབས་སུ་སོའྱི་ཉྟེ་འགམ་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་
དགོས། མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཀླད་པ་སྤྲུགས་ནས་ཁྟེད་ལ་བག་ཕྟེབས་དང་གསང་རྒྱ་ཆྟེ་རུ་གཏོང་ཆྟེད་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་གང་
ཡོད་སོྐར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས། 

• ཁྟེད་ཀྱི་མཁ་ོསོད་གནང་མཁན་ལ་དྲྱི་བ་གང་ཡོད་པའྱི་སོྐར་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགསོ་ཡང་ན་ཁྟེད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྟེད་ཀྱི་ནད་རྟགས་རྱིགས་ཡང་ན་
གནས་སངས་སྐོར་ཆ་འཕྱིན་གང་བཤད་འདོད་པའྱི་སོྐར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས། ཁྟེད་ཀྱི་འདྱི་དག་སོན་ནས་མར་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་གནང་ནའང་
འགྱིག  

• དུས་རའྱི་ཉྱིན་དངོས་སུ། 
o ཁྟེད་ཀྱི་མཁ་ོབྱད་ལ་གོག་སྨན་བཀང་ཡོད་པ་དང་དགོས་ངྟེས་ཀྱི་ཉྟེར་སོད་ཁག་ལ་སོན་མྟེད་པ་ངྟེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྟེད། 
o སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོན་ནས་ཁྟེད་ཀྱི་དུས་ར་ལ་ཁ་པར་གཏོང་བ་ཡང་ན་ཐོ་འཇུག་གནང་དགོས། 

• གལ་སྱིད་ཁྟེད་ལ་ཁ་པར་ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་བྟེད་སོད་ཀྱི་ཆྟེད་དུ་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། 
o K-12 དང་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ཚ་ོདང་། ཡོང་འབབ་དམའ་པོ་ཡོད་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཚང་མཁན་ཚོར། རྱིན་པ་སོད་

མྱི་དགོས་པའྱི་ Wi-Fi ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་ཐོབ་སྱིད། ཁྟེད་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཚོར་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་ཁྟེད་རྱིན་པ་སོད་
མྱི་དགོས་པ་ཡང་ན་རྱིན་གོང་གཅོག་འཕྱི་བྱས་པའྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཡང་ན་ Wi-Fi ཐོབ་ཆྟེད་ཁྟེད་ལ་འོས་འབབ་ཡོད་མྟེད་སོྐར་ཤྟེས་པ་གྱིས།  

o ལག་འཁྟེར་ཁ་པར་དང་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཀམ་པ་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚད་བཀག་མྟེད་པའྱི་གཞྱི་གངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཁག་ལ་ཁ་སོན་གྱི་རྱིན་པ་
སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད། ཁྟེད་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་དྟེའྱི་སོྐར་ཆ་འཕྱིན་
མང་པ་ཐོབ་ཐབས་གྱིས། 

o གལ་སྱིད་ཁྟེད་ཀྱིས་ SafeLink Wireless (ཉྟེན་མྟེད་མཐུད་སྐུད་མྟེད་) མངགས་ཉོ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཁྟེད་ལ་གཅྱིག་བྱས་ན་སྐར་མ་ 
350 དང་ 3GB ཡྱི་གཞྱི་གངས་ཐོབ་ཐུབ་པའྱི་འོས་འབབ་ཡོད་སྱིད། ཨང་གངས་ 800-723-3546 ལ་མྱིང་འགོད་དང་འཆར་གཞྱི་
འགྱུར་ལོག་གཏོང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཆྟེད་དུ་ཁ་པར་ཐོངས། 

o ཁྟེད་གཅྱིག་བྱས་ན་ Lifeline (སོག་ཐྱིག་) ཆྟེད་དུ་འོས་འབས་ཚང་ཡོད་སྱིད། དབུས་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྟེས་ཡོང་འབབ་
དམའ་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཁོང་ཚའོྱི་ཟླ་རྟེའྱི་ཁ་པར་ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོབ་འཛིན་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆྟེད་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་
ཁྟེད་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ཁྟེ་ཕན་འཆར་གཞྱི་ཡང་ན་ཁྟེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དབུས་གཞུང་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ལམ་སོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 135% ཡོད་པ་ཡང་
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