ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19: འཁོར་རྦིགས་བཀོལ་སོད་བྱེད་མཁན་ཆྱེད་དུ་སྦི་ཡོངས་ལམ་སོན།
ཡྦིག་ཆ་འདྦིས་ཛ་དྲག་མྦིན་པའྦི་འཁོར་རྦིགས་བཀོལ་སོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་དང་ཁོང་ཚོའ་ྦི འགྲུལ་པ་ཚོ་སྲུང་སོབ། དྱེ་བཞྦིན་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁྱབ་གདལ་འགོར་དུ་གཏོང་
ཆྱེད་སྦི་ཡོངས་ཀྦི་ལམ་སོན་དང་ཉྱེན་ཟོག་དོགས་ཟོན་ཆྱེད་དུ་རོགས་རམ་མཁོ་སོད་གནང་གྦི་རྱེད། གསོ་དཔྱད་ཀྦི་མཐུན་རྱེན་འགན་གཙང་ལྱེན་མཁན་དྱེ་ཡང་སྱེལ་འདྲྱེན་མཁོ་སོད་
གནང་མཁན་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཁོང་ཚོའ་ྦི ཀམ་པ་ཎྦི་ཡྦི་ལམ་སོན་ཁག་ལག་བསར་གནང་དགོས་ཀྦི་རྱེད།
བ་སོད་གཙོ་བོ་བཞྦི་པོ་འདྦི་དག་ཐུགས་ལ་ངྱེས་ནས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགོག་དགོས།
• གལ་སྦིད་ནད་པ་ཡྦིན་ན་རང་ཁྱྦིམ་དུ་བཞུགས།
o ཁྱྱེད་ཀྦི་འཕོད་བསྱེན་ལ་ལྟ་འཛིན་ནན་པོ་གནང་སྱེ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦི་ནད་རྟགས་རྦིགས། དཔྱེར་ན་གོ་རྒྱག་པ། ཐང་ཆད་པ་ཡང་ན་དབུགས་གཏོང་ལྱེན་ཁག་
པོ་ཡོད་པ། ཚ་བ་རྒྱས་པ། གྲང་ཤུམ་ཚོར་བ། ཤ་གནད་ན་བ། མགྲྦིན་པར་རྨ་ཐོན་པ་ཡང་ན་བོ་བ་ཡང་ན་དྲྦི་མའྦི་ཚོར་ཤྱེས་ཉམས་པ་སོགས་ཡོད་མྱེད་དོ་སྣང་
གནང་དགོས། ཐོ་གཞུང་འདྦིའྦི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཚུད་མྱེད། ནད་རྟགས་མཐོང་དཀོན་པ་གཞན་དག་ཡོད་པ་སྙན་སྱེང་ཞུས་ཡོད། དྱེ་དག་ནང་ཕོ་བ་དང་དྱེ་
བཞྦིན་རྒྱུ་མ་དང་འབྱེལ་བའྦི་ནད་རྟགས་རྦིགས་དཔྱེར་ན་ཞྱེ་མྱེར་ལངས་པ། སྐྱུག་པ་ཤོར་བ་ཡང་ན་བཤལ་ནད་ན་བ་སོགས་ཡོད། དགུང་ལོ་བགྲྱེས་པ་ཚོའྦི་ནང་
དུ་ཐྱེ་ཚོམ་ཡང་ན་གོ་འཛོལ་བ། ཡང་ན་འགྱེལ་བ་སོགས་ཡོང་གྦི་ཡོད།
o ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་ཐོག་ནས་གྦིས། ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/covidtest ཕྱེབས་ནས་ལྟ་ཚོད་བྱེད་སའྦི་ས་ཚིགས་ཤྦིག་འཚོལ།
o གལ་སྦིད་ཁྱྱེད་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སྔར་ཡོད་པའམ་ཡོད་སྦིད་པ་ཡྦིན་ན། གཤམ་འོག་ཏུ་འཁོད་པ་ཆ་ཚང་བདྱེན་པ་མ་ཡྦིན་བར་དུ་རང་ཁྱྦིམ་དུ་བཞུགས།
▪ ཁྱྱེད་ཀྦི་ནད་རྟགས་རྦིགས་འགོ་ཚུགས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉྦིན་གྲངས་ 14 སོང་ཡོད་པ། ཡང་ན། གལ་སྦིད་ནད་རྟགས་རྦིགས། དྱེ་ཡང་ཁྱྱེད་ཀྦི་
མཐུན་པའྦི་ལྟ་ཚོད་དང་པོ་རྱེས་ཀྦི་ཉྦིན་གྲངས་ 14 ཐོན་མྱེད་པ།
▪ འདས་པའྦི་ཉྦིན་གྲངས་གསུམ་གྦི་རྦིང་ལ་ཚ་བ་གཅོག་མཁན་གྦི་སྨན་རྦིགས་གང་ཡང་བྱེད་སོད་བས་མྱེད་ཀང་ཚ་བ་རྒྱས་མྱེད་པ། དཔྱེར་ན་ཊྱེ་ལྱེ་
ནོལ་ (Tylenol) ཡང་ན་ཨྦི་བུ་པོར་ཕྷན་ (ibuprofen) ལྟ་བུ།
▪ ཁྱྱེད་ཀྦི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྦི་འཕོད་བསྱེན་ལྱེགས་སུ་ཕྦིན་ཡོད་པ།
o ལས་མྦི་འགའ་ཤས་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སྔར་ཡོད་པ་ཡང་ན་ཡོད་སྦིད་པ་ཡྦིན་ན། ལས་ཀར་ཕྦིར་ལོག་མ་གནང་གོང་དུ་ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའྦི་ (NYS)
དགོས་དོན་ཁག་གཞྦིར་བཟུང་དུས་ཡུན་རྦིང་ཙམ་ངང་སྒུག་གནང་དགོས།
•

ཕྦིའ་ྦི གཟུགས་པོའྦི་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་དགོས།
o གང་ཐུབ་ཅྦི་ཐུབ་ཀྦིས་ཁྱྱེད་དང་གཞན་བར་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐང་ཕྷྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས།
o གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་ཡོང་བའྦི་ཆྱེད་དུ་འགྲུལ་པ་ཚོར་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་རོགས་ཞྱེས་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་དགོས། གལ་སྦིད་འགྲུལ་འཁོར་ལ་བར་བཅད་ཅྦིག་ཡོད་
ན། བར་བཅད་དྱེ་འགྲུལ་པ་མ་ལྱེན་སྔོན་ལ་ཁ་རྒྱོབ། གལ་སྦིད་འགྲུལ་འཁོར་ལ་བར་བཅད་ཅྦིག་མྱེད་ན། གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པའྦི་འགྦིག་ཤོག་ཅྦིག་གྦི་འཁོར་རྦིགས་
ཀྦི་མདུན་དང་རྒྱབ་གཉྦིས་ལ་བཅད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡོང་བའྦི་ཆྱེད་དུ་བསམ་ཞྦིབ་གནང་དགོས། བར་བཅད་ཀྦི་རྒྱབ་ཤྱེལ་གྦི་མཐོང་ཆ་ལ་ཤུགས་རྱེན་མྦི་ཐྱེབས་པ་
གནང་དགོས།འཁོར་རྦིགས་ག་འཁོར་དང་ལྦི་མོ་སྦིན་ལྷན་ཚོགས་ (Taxi and Limousine Commission བསྡུས་མྦིང་ལ་ TLC) ཀྦིས་ཆོག་མཆན་ལག་འཛིན་
སད་ཡོད་ན། ཁ་ལོ་བ་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ TLC ཡྦི་བར་བཅད་སྦིག་འཇུག་གྦི་ལམ་སོན་ཁག་ལ་སྲུང་བརྦི་ཞུ་དགོས།
o ཤོག་ཁག་གཅྦིག་པའྦི་ནང་གྦི་འགྲུལ་པ་ཁོ་ན་སྱེལ་འདྲྱེན་གནང་དགོས། རུ་ཁག་མཉམ་བཞོན་ (“མཉམ་སོད་བས་ནས་” ཡང་ན་ “བསྡུ་བ་རྒྱག་པ་” ནས་བཞོན་པ་
ཡང་ཟྱེར།) རྦིགས་ཆོག་གྦི་མྱེད་ (སྱེར་བཟོས་མཉམ་སོད་རླངས་འཁོར་རྦིགས་ལ་སོར་རུང་མྱེད།)
o འགྲུལ་འཁོར་གྦི་རླུང་འགྲོ་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་ཕྦི་ལོགས་ནས་ཁ་རླུང་སོས་པ་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་བ་དགོས་པ་དང་/ཡང་ན་སྱེའུ་ཁུང་རྣམས་མར་དམའ་རུ་གཏོང་
དགོས། ཡང་བསར་སོར་བ་རྒྱག་པའྦི་རླུང་གྦི་གདམ་ག་བྱེད་སོད་མྦི་ཐོངས།

•

གདོང་ཁྱེབས་ཤྦིག་གོན།
o གདོང་ཁྱེབས་ཤྦིག་གོན། ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱྱེར་གྦི་འཛིན་སོང་གྦི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ 202.18 ཡྦི་དགོས་དོན་ལྟར་ཁ་ལོ་བ་ཚོས་འགྲུལ་པ་སྱེལ་འདྲྱེན་གནང་སབས་གདོང་
ཁྱེབས་ཤྦིག་ངྱེས་པར་དུ་གོན་གནང་དགོས་པ་དང་། ལོ་གཉྦིས་ཡན་གྦི་འགྲུལ་པ་ཚང་མས་སྨན་གཞུང་ལྟར་བཟོད་སན་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་གདོང་ཁྱེབས་ཤྦིག་ངྱེས་པར་དུ་
གོན་གནང་དགོས་ཀྦི་རྱེད། གདོང་ཁྱེབས་སོར་ཆ་འཕྦིན་མང་བ་ཐོབ་ཆྱེད། དྲྭ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཕྱེབས་ནས་ “FAQ About Face
Coverings” (གདོང་ཁྱེབས་སོར་གྦི་རྒྱུན་དྲྦིས་དྲྦི་བ་) ཟྱེར་བ་དྱེ་འཚོལ།

•

སྱེར་གྦི་འཕོད་བསྱེན་ཡག་པོ་ཉར་གནང་དགོས།
o ཁྱྱེད་ཀྦི་ལག་པ་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་ཡང་སྱེ་ཉུང་མཐར་སར་ཆ་ 20 རྦིང་ལ་བཀྲུ་གནང་དགོས། དྱེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་ཁྱྱེད་ཀྦིས་དངུལ་ཡང་ན་འགྲུལ་པའྦི་སྱེ་མོ་
འདྱེགས་འཇོག གསང་སོད་བྱེད་སོད་གཏོང་བ། སྣ་གཙང་མ་བཟོ་བ། གོ་ཡང་ན་ཧབ་སྦིད་རྒྱག་པའྦི་རྱེས་ལ་དྱེ་བས་ཀང་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས། གལ་སྦིད་ཡྦི་
ཙི་དང་ཆུ་མྱེད་ན་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཤྦིག་བྱེད་སོད་ཐོངས།
o ཧབ་སྦིད་དང་གོ་རྒྱག་དུས་ཁྱྱེད་ཀྦི་ཁ་དང་སྣ་གཙང་ཤོག་ཅྦིག་ཡང་ན་ཁྱྱེད་ཀྦི་ལག་ངར་གྦིས་ཁ་འགྱེབས་དགོས། ཁྱྱེད་ལ་ལག་པ་བྱེད་སོད་མྦི་ཐོངས།
o གཙང་ཤོག་དང་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཁྱྱེད་ཀྦི་འགྲུལ་འཁོར་ནང་དུ་འགྲུལ་པའྦི་ཆྱེད་དུ་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་བ་དགོས།
o རྱེག་ཐུག་བ་མྦི་དགོས་པའྦི་རྦིན་སོད་ཀྦི་གདམ་ག་ཁག་བྱེད་སོད་གཏོང་ཆྱེད་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། དངུལ་དང་བུན་བང་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་གནང་
དགོས།

6.29.20
Tibetan

1

o
o
•

ཁྱྱེད་ཀྦི་མྦིག་དང་། སྣ། ཁ་ལ་ལག་པ་བཀྲུས་མྱེད་ན་འཆང་མྦི་རུང་།
ལག་པ་གཏོང་བ་ཡང་ན་ཤྱེལ་དམ་གྦི་ཆུ། འགྦིག་བྦི་རྦིལ། ཡང་ན་དངོས་པོ་གཞན་དག་འགྲུལ་པ་ཚོར་སོད་པ་སོགས་གནང་མྦི་རུང་།

ཁྱྱེད་ཀྦི་འགྲུལ་འཁོར་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་དུག་སྱེལ་འཆར་ཅན་གནང་དགོས།
o འགྲུལ་པས་རྒྱུན་དུ་ལག་པ་འཆང་སའྦི་ངོས་དང་དངོས་པོའྦི་རྦིགས། དཔྱེར་ན། སོའྦི་ལག་འཇུ་དང་། སྱེའུ་ཁུང་གྦི་མཐྱེབ་ཅུ། སོ་ལྕགས། རྦིན་སོད་འཕྲུལ་ཆས།
ལག་པ་འཇོག་ས། རྐུབ་སྱེགས་ཀྦི་འབོལ་གདན། ཆབ་ཙེ། དྱེ་བཞྦིན་རྐུབ་སྱེགས་ཀྦི་འཆྦིང་ཐག་སོགས་ལ་དམྦིགས་བསལ་གྦིས་དོ་སྣང་སོད་གནང་དགོས། ཡང་
ཁྱྱེད་ཀྦིས་རྒྱུན་དུ་ཡང་ཡང་ལག་པ་འཆང་སའྦི་ངོས། དཔྱེར་ན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྦི་འཁོར་ལོ་དང་། རླུང་འཕྦིན་གྦི་མཐྱེབ། ཁ་ཕོགས་སོན་ཆས། ཇ་ཕོར་འཇོག་
ས་ལྟ་བུར་གཙང་ཕྦིས་ཡག་པོ་གནང་དགོས།
o སྔོན་ལ་མཐོང་ཐུབ་པའྦི་ཐལ་བ་དང་དྲྱེག་པ་གཙང་མ་བཟོས། དྱེའྦི་རྱེས་ལ་རྒྱུན་གཏན་གྦི་གཉན་དུག་མང་ཆྱེ་བ་སྱེལ་བའྦི་ཐོན་རྫས་ (དཔྱེར་ན། bleach དང་
peroxide ཡང་ན་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ལ་གཞྦི་བཞག་ནས་བཟོས་པའྦི་ཐོན་རྫས་རྦིགས།) ངོས་ཀྦི་ཐོག་ཏུ་རན་པོ་ཡོད་པ་དག་བྱེད་སོད་གཏོང་གནང་
དགོས། དུག་སྱེལ་ཐོན་རྫས་རྣམས་ངོས་གཙང་མའྦི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མང་ཤོས་ཐོན་ཐུབ། གཙང་མ་བཟོ་ཡག་དང་དུག་སྱེལ་གྦི་དག་རྫས་ཀྦི་ཐོན་རྫས་སང་ལ་ཡོད་
པའྦི་ལམ་སོན་ཀོག་པ་དང་ལག་བསར་གནང་དགོས།
o གཙང་མ་བཟོ་དུས་བྱེད་སོད་བཏང་རྱེས་གཡུག་རུང་བའྦི་ལག་ཤུབས་གོན་པ་དང་རང་ཉྦིད་སྲུང་སོབ་ཐུབ་པའྦི་སྦིག་ཆས་གོན་གནང་དགོས། ལག་ཤུབས་
བྱེད་སོད་བཏང་ཚར་བའྦི་རྱེས་སུ་གད་སྙྦིད་ཀྦི་སྣོད་ཆས་ནང་དུ་གཡུག་པ་དང་འཕལ་དུ་ལག་པ་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་འཁྲུ་བ་ཡང་ན་གལ་སྦིད་ཆུ་མྱེད་ན་ཆང་
རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་གཞྦི་བཞག་ནས་བཟོས་པའྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
o གཙང་མ་བཟོ་དུས་དང་དུག་སྱེལ་བྱེད་པའྦི་སབས་སུ་རླངས་འཁོར་གྦི་སོ་དག་ཕྱེ་ནས་ཞོག
o འགྲུལ་པ་ཞྦིག་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་མ་བླུག་གོང་ངོས་རྣམས་སམ་པོ་མ་ཆགས་བར་དུ་སྒུག་གནང་དགོས།
o གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་དུག་སྱེལ་བྱེད་སངས་སོར་ལ་ཁ་སྣོན་གྦི་ཆ་འཕྦིན་དགོས་ན། དྲ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཕྱེབས་ནས་ “General
Guidance for Cleaning and Disinfection Non-Health Care Settings” (འཕོད་བསྱེན་ལྟ་སོང་སྦིག་བཀོད་རྦིགས་མྦིན་པའྦི་ཆྱེད་དུ་སྦིར་
བཏང་གྦི་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་དུག་སྱེལ་བྱེད་སངས་ཀྦི་ལམ་སོན།) ཞྱེས་པ་དྱེ་འཚོལ། དྱེ་ “Guidance for Businesses” (ཚོང་ལས་ཆྱེད་དུ་ཡྦིན་པའྦི་
ལམ་སོན་) ཞྱེས་པའྦི་ཤོག་ངོས་ཐོག་ཏུ་ཡོད།

འཇྦིགས་སྣང་ནས་དངོས་དོན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་དང་མྦིང་རྱེས་ངན་པ་ལས་སྲུངས།
•

རྦིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ནྦི་མྦི་རྦིགས་འཐྱེན་འཁྱྱེར་དང་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་ཆྱེད་ཀྦི་ཁག་འདོགས་ས་ར་བ་ནས་ཆགས་ཐབས་མྱེད། འགྲུལ་པ་ཡང་ན་འགྲུལ་པ་ཆགས་སྦིད་པ་
ཚོར་རྦིགས་རྒྱུད་དང་། ཐོག་མའྦི་ཡོང་སའྦི་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ངོ་བོ་གཞན་དག་ལ་གཞྦི་བཞག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་བ་ཡྦིན་ན་ཁྦིམས་དང་འགལ་གྦི་ཡོད།
• གལ་སྦིད་ཁྱྱེད་ལ་རང་གྦི་རྦིགས་རྒྱུད་དང་། ཐོག་མའྦི་ཡོང་སའྦི་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ངོ་བོ་གཞན་དག་གྦི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྱེན་ནས་བརྙས་བཅོས་བཏང་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་
དབྱེ་འབྱེད་བཏང་ཡོད་ན། ཨང་གྲངས་ 311 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྱེ། (ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱྱེར་)འགྲོ་བ་མྦིའྦི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབྱེལ་བ་བས་ནས་ “human rights”
(འགྲོ་བ་མྦིའྦི་ཐོབ་ཐང་) ཞྱེས་དབྦིན་སད་ནང་དུ་གསུངས། ཡང་ན་ nyc.gov/cchr དྲྭ་གནས་ཐོག་ཏུ་ཕྱེབས་ནས་ “Report Discrimination” (དབྱེ་འབྱེད་སྙན་
སྱེང་ཞུས་) ཞྱེས་དབྦིན་སད་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་མནན་དགོས།
ཁྱྱེད་དང་ཁྱྱེད་ཀྦི་ནང་མྦི་ལྟ་སོང་ཡག་པོ་གྦིས།
•
•

ཉྱེར་སོད་ཀྦི་མཛོད་ཀྦི་ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/nycwell ཐོག་ལ་ཡོད། དྲྭ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྦི་འཕོད་བསྱེན་དང་སྱེམས་ཚོར་བདྱེ་ཐབས་ཀྦི་ལག་ཆ་ཁག
ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་བདྱེ་ཐང་ (NYC Well) རྦིན་མྱེད་སྱེམས་ཀྦི་འཕོད་བསྱེན་རྒྱབ་སོར་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རྦིང་གྦི་སོབ་སོན་དང་འབྱེལ་སོར་ཆུ་ཚོད་ 24 རྦིང་དང་
བདུན་གཅྦིག་གྦི་ཉྦིན་གྲངས་ 7 རྦིང་ལ་ཡོད།
• 888-692-9355 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། ཡང་ན་དྲྭ་གནས་འདྦིའྦི་ཐོག་དྲྭ་ཐོག་ལ་གྱེང་མོལ་གནང་རོགས་ nyc.gov/nycwell
• ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའ་ྦི ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སྱེམས་ཚོར་རྒྱབ་སོར་རོགས་རམ་ཨང་གྲངས། སོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའྦི་ཆྱེད་ལས་མྦི་སྣས་ཉན་འཇོག་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་པ་
དང་། དགོས་པ་ཡོད་ན་འབྱེལ་སོར་གནང་གྦི་རྱེད། ཨང་གྲངས་ 844-863-9314 ལ་ཁ་པར་ཐོངས། དྱེ་སྔ་དྲོའྦི་ཆུ་ཚོད་ 8 དང་ཕྦི་དྲོའྦི་ཆུ་ཚོད་ 10 བར་ཡོད་པ་
དང་། བདུན་གཅྦིག་གྦི་ཉྦིན་གང་རུང་ལ་ཡོད།
• ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱྱེར་གྦི་འཕོད་བསྱེན་+སྨན་ཁང་ཁག (NYC Health and Hospitals): དྱེ་དག་གྦིས་ནྦིའུ་ཡོག་བ་ཚོར། གཞྦིས་སོས་གནས་བབས་ཡང་ན་རྦིན་པ་སོད་
ཐུབ་མྦིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་གྦི་རྱེད། ཨང་གྲངས་ 844-692-4692 ཡང་ན་ 311 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
གནས་ཚུལ་མཁྱྱེན་རྟོགས་གནང་དགོས།
•
•

ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཕྱེབས་ནས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦི་ཆ་འཕྦིན་འཚོལ།
རྐུབ་སྱེབས་རྒྱབ་ལོགས་ལ་འགྲུལ་པའྦི་ཆྱེད་དུ་ཆ་འཕྦིན་སོར། སར་ཡྦིག་དང་བསགས་ཤོག་རྦིགས་ཀྦི་ཆྱེད་དུ་ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ལ་
ཕྱེབས།
• ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱྱེར་སར་སོ་འབྱེད་སོར་ཁ་སྣོན་གྦི་ལམ་སོན་དགོས་ཚེ། དྲྭ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ལ་ཕྱེབས་ནས། ཚོང་ལས་ཁག་ལ་ལམ་
སོན་ཟྱེར་བའྦི་ཤོག་ངོས་སུ་ཕྱེབས།

ནྦིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱྱེར་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་གྦི་ངོས་ནས་གནས་སངས་ཀྦི་འགྱུར་འགྲོས་དང་་འོས་སོར་བས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྦིད།
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