ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་སླར་སོ་འབྱེད་པ། རྒྱུན་དིས་དི་བ་ཁག (FAQ)
ངས་ག་དུས་ལས་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་བ་དགོས་སམ།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ (NYC) གི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཁབ་གདལ་འགོ་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོ་སྲུང་སོབ་དང་ཀོ་ལིད་ཊ་-19
ཁབ་གདལ་སོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དྱེ་ནི་རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བའི་སིད་ཇུས་ཁག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་
དྱེ་རྱེད། རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་བ་ཡིན་ན་དོ་བདག་ངོ་ཡོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་མཁན་གི་མི་ཚོ་སྲུང་སོབ་ཆྱེད་དུ་རོགས་རམ་བ་ཐུབ་
དང་ང་ཚོའ་ི སི་ཚོགས་ཁག་ཉྱེན་སྲུང་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བ་ཐུབ། དྱེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་མཚོན་མདོག་ཅན་གི་སི་ཚོགས་ཁག་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡིས་ཤུགས་རྱེན་ཆ་
མི་སོམ་པ་ཐྱེབས་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བ་ཐུབ།
ཁྱེད་ཀི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བཀོལ་སོད་དག་ལ་འགྱུར་ལོག་གཞན་དག་རིགས་གང་གནང་ཐུབ་པའི་སོར་ལ་བསམ་ཞིབ་གནང་སྟྱེ་ལས་མི་གང་མང་མང་རང་
ཁིམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་བ་དགོས། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀི་ངོས་ནས་རང་གི་ལས་མི་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཁིམ་ནས་ཐོན་ཏྱེ་ལས་ཀར་ཕྱེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན། རྒྱུན་དིས་དི་བ་དང་དགོས་དོན་ཁག་ “New York Forward” (ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་མདུན་ཕོགས།) ནང་དུ་གསལ་བ་འདི་དག་ལ་བསར་ཞིབ་གནང་བ་
དང་ཉྱེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཇུས་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་སྟྱེ་ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་སོབ་གནང་དགོས།

ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གི་ཐོན་ཁུངས་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།
• ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གིས་ལམ་སྟོན་དང་ལག་ཆ་ཁག་མཁོ་སོད་གནང་སྟྱེ། སད་རིགས་སྣ་མང་གི་བརྡ་སྟོན་མཚོན་རྟགས་རིགས་འཚུད་པའི། ཉྱེན་ཁ་
མྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་དག་རྒྱུན་འཛིན་ཆྱེད་དུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་གནང་གི་རྱེད།
• ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 “Test and Trace” (ལྟ་ཚོད་དང་རྱེས་སྱེག་) ལས་འཆར་ནུས་ལན་ཞིག་ཁྱེད་དང་། ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོ། དྱེ་
བཞིན་ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ཤག་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱེད་པའི་ཆྱེད་དུ་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན། གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི། “དབྱེ་སྱེལ་དང་། ལྟ་
ཚོད། འབྱེལ་གཏུགས་བྱེད་ས་རྱེས་སྱེག” ལ་གཟིགས་རོགས།
• ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ལ་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོས་འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་ལ་སོབ་ལྱེན་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ། དྱེའ་ི ནང་སྱེམས་ཀི་འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་
འཚུད་པའི་རོགས་རམ་གནང་ཆྱེད་ཀི་ཐོན་ཁུངས་དག་ཐོབ་རུང་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན། “འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་ལ་སོབ་ལྱེན།”
གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དྱེར་གཟིགས་རོགས།
• ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཚོང་ལས་ཁག་གིས་ཁོང་ཚོའ་ི འགན་འཁི་ཁག་གོ་ཚོད་ཐུབ་པའི་རོགས་རམ་གནང་ཆྱེད་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱེབས་ཀི་
རྱེད།

དབྱེ་སྱེལ་དང་། ལྟ་ཚོད། འབྱེལ་གཏུགས་བྱེད་ས་རྱེས་སྱེག
ངས་རང་གི་ལས་མི་ཚོ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཆྱེད་དུ་དབྱེ་སྱེལ་གང་འད་བ་དགོས་སམ།
ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེ་ (NYS) ཡི་དགོས་དོན་ལྟར་ལས་བདག་ཚོས་ལས་མིའ་ི འཕོད་བསྟྱེན་གི་དབྱེ་སྱེལ་གནང་དགོས་ཀི་རྱེད། ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྟྱེན་
ལྷན་ཁང་དང་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟྱེན་ (ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་།) ཡི་དབྱེ་སྱེལ་ལག་ཆ་ལ་བསར་ཞིབ་གནང་རོགས། ལས་བྱེད་པ་ཚོས་རང་
ཉིད་ཀི་འཕོད་བསྟྱེན་ལ་ལྟ་འཛིན་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་དང་གལ་སིད་ནད་པ་ཡིན་ན་རང་ཁིམ་དུ་བཞུགས་དགོས་པའི་དན་སྐུལ་གཏོང་དགོས། ནད་པ་ཡིན་
དུས་ལས་ཀར་ཡོང་མཁན་གི་ལས་མི་ཡང་ན་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་ལ་ནད་པ་ཆགས་མཁན་ཚོ་འཕལ་དུ་རང་ཁིམ་དུ་ཕིར་སློག་གཏོང་གནང་དགོས།
ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཚོས་རང་ངོས་ནས་ཟུར་བཀག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ཁག་ལོན་ཐུབ་པའི་བར་དུ་ཁོང་ཚོས་རང་ཁིམ་དུ་གནས་སོད་བ་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་
གཏོང་ཆྱེད་ལས་བདག་ཚོའི་ངོས་ནས་དགོངས་ཞུའི་སིད་ཇུས་ཁག་ལྷུག་ཏུ་གཏོང་གནང་དགོས། དྱེ་བཞིན་ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་བ་དང་།
ལག་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ཡག་པོ་ཉར་བ། རྒྱུན་དུ་གདོང་ཁྱེབས་བྱེད་སོད་གཏོང་བ་སོགས་གོང་འཕྱེལ་གཏོང་རྒྱུར་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད། — དོགས་ཟོན་འདི་
དག་ནི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་སོབ་བ་ཆྱེད་དགོས་ངྱེས་ཀི་དོགས་ཟོན་རྱེད། ལྷག་པར་དུ་གལ་སིད་མི་ཞིག་ནད་པ་ཡིན་པ་དང་ནད་རྟགས་རིགས་མྱེད་ན་དྱེ་བས་
ཀང་དྱེ་ལྟར་རྱེད།
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དབྱེ་སྱེལ་བས་རྱེས་ངས་ལས་མི་ཚོའ་ི སོར་ལ་ཤྱེས་པའི་གནས་ཚུལ་སོར་ལ་གསང་རྒྱའི་ སིག་གཞི་གང་དག་ལག་བསྟར་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
ལས་བདག་ཅིག་གིས་ལས་མིའི་གསོ་དཔྱད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིག་སྣོད་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྱེ་དག་སྱེར་གི་ཡིག་སྣོད་གཞན་དག་ནས་ངྱེས་པར་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་
དགོས། ལས་བདག་ཚོའི་ངོས་ནས་གསོ་དཔྱད་གནས་ཚུལ་གི་གསང་བ་སྲུང་སོབ་ངྱེས་པར་དུ་གནང་དགོས། གསང་བ་གནང་དགོས་པའི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་
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འབད་བརྩོན་གནང་སྟྱེ་ནད་སིན་ལ་རྱེན་སྟོན་བས་ཡོད་སིད་པའི་འབྱེལ་བའི་གནང་སའི་མི་ཚོ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་རྱེད། འབྱེལ་ཐུག་ཉྱེ་པོ་གནང་ཡུལ་མི་ཚོར་
ཁོང་ཚོའི་རྱེན་སྟོན་ལ་གཞི་བཞག་སྟྱེ་ལྟ་ཚོད་དང་ལོགས་སུ་འདོན་གནང་དགོས་པའི་བཀོད་པ་གཏོང་གི་རྱེད། གལ་སིད་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ཚོ་ནད་པ་ཞིག་ལ་རྱེན་
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སྟོན་བས་ཀང་མི་དྱེ་ལ་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ལྟ་ཚོད་དང་རྱེས་སྱེག་རུ་ཁག་གིས་འབྱེལ་བ་གནང་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་ན། མི་དྱེས་ཁོང་ཚོའི་འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་
སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་ཀི་གདམ་ཀ་གང་དག་ཡོད་པའི་སོར་གོ་བསྡུར་གནང་ཆོག ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་
nychealthandhospitals.org/test-and-trace/testing ལ་གཟིགས་རོགས།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ལྟ་ཚོད་ནང་དྱེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་ཡང་ན་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 དང་མཐུན་པའི་ནད་རྟགས་རིགས་ཡོད་མཁན་གི་ལས་མི་ཞིག་ཟུར་
བཀག་གནང་རྱེས་ག་དུས་ལས་ཀར་ཕིར་ལོག་གནང་ཆོག་གི་རྱེད་དམ།
ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའི་ཡི་སླར་སོ་འབྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཞག་ན། ནད་རྟགས་རིགས་ཐོན་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉིན་གངས་ 10 སོང་བའི་རྱེས། ཡང་ན་གལ་
སིད་ནད་རྟགས་རིགས་ཐོན་མྱེད་ན། ཁོང་ཚོའི་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚོད་ཀི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ནས་ཉིན་གངས་ 10 སོང་བའི་རྱེས་ལ་མ་གཏོགས་ལས་བྱེད་མི་སྣས་ལས་
ཀར་ཕིར་ལོག་གནང་མི་རུང་།
ལས་མི་ནད་པ་ཡིན་པ་ཞིག་རང་ཁིམ་དུ་ཕིར་སློག་གཏོང་དུས་ཁོང་ཚོར་ལས་མི་གཞན་དག་གིས་སུན་གཙེར་ཡང་ན་དབྱེ་འབྱེད་བས་པའི་རིགས་གཡོལ་བའི་ཆྱེད་
དུ་ངས་གང་ལབ་དགོས་སམ།
ཁྱེད་ཀི་མི་གཞན་དག་ལ་ལས་མི་དྱེ་རང་ཁིམ་དུ་ཕིར་སློག་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསང་སོག་གནང་མི་རུང་། འཕོད་བསྟྱེན་གི་གནས་ཚུལ་ནི་གསང་བ་ཡིན་
པ་དང་ལས་མི་གཞན་དག་ཚོར་གསང་སོག་གནང་མི་རུང་། ལས་མི་ཚོར་ལས་མི་གཞན་ཞིག་གསོ་དཔྱད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག དཔྱེར་ན་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལྟ་བུའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟྱེན་ནས་སུན་གཙེར་ཡང་ན་དབྱེ་འབྱེད་བས་ན། ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་གདལ་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་
དགོས།
ནད་དགོངས་ལྱེན་ཡོད་མཁན་གི་ལས་མི་ཞིག་གིས་ལས་ཀར་ཕིར་ལོག་མ་གནང་གོང་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཡང་ན་ནད་འགོག་ཕ་གཟུགས་
ཀི་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
མྱེད། འདིར་ལས་ཀར་ཕིར་སློག་བ་ཆྱེད་ལྟ་ཚོད་ཀི་དགོས་མཁོ་མྱེད། འོན་ཀང་། ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ངོས་ནས་ནིའུ་ཡོག་བ་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ནད་རྟགས་རིགས་ཡོད་
མྱེད་ཡང་ན་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་རུ་སོང་ཡོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུར་འོས་སོར་བྱེད་ཀི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དྱེ་སོན་ལྟ་ཚོད་
ཀི་གྲུབ་འབས་མཐུན་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས། སི་དམངས་འཕོད་བསྟྱེན་ལམ་སྟོན་ཡང་ན་ཁོང་ཚོའ་ི འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་གིས་ལྟ་ཚོད་གནང་
དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་བས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་སླར་ལྟ་ཚོད་གནང་རྒྱུར་འོས་སོར་བྱེད་ཀི་མྱེད།
གལ་སིད་ལས་མི་ཞིག་ལ་ལྟ་ཚོད་གནང་རྱེས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་པའི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ན། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའ་ི ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གི་ས་གནས་དང་ཚོང་ལས་ཡོངས་
ལ་གཙང་མ་གང་འད་བཟོ་དགོས་སམ།
ས་ཁུལ་ཆ་ཚང་ལ་། དཔྱེར་ན་ཡིག་ཚང་དང་། འཁྲུད་ཁང་། སི་སོད་ཀི་ས་ཁུལ་དག་དང་། དྱེ་བཞིན་གོས་ཆས་རིགས་དཔྱེར་ན་གོག་དྱེབ། རྱེག་ཤྱེལ། མཐྱེབ་གཞོང་
སོགས་ཆ་ཚང་གཙང་བ་བཟོ་བ་དང་དུག་སྱེལ་གནང་དགོས། གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་དང་གཉན་དུག་སྱེལ་གནང་སྟངས་སོར་གི་ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།
གལ་སིད་ལས་མི་ཞིག་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་འགོག་ཕ་གཟུགས་དག་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ན། དྱེས་ཁོང་ཚོར་སླར་གཉན་ཁ་ཐོན་གི་མྱེད་པ་མཚོན་གི་ཡོད་
དམ།
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་ཕ་གཟུགས་དག་ཡོད་ན་མི་དྱེ་ལ་ཡུན་གནས་ཀི་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཡོད་མྱེད་སོར་ལ་ང་ཚོས་ད་དུང་ཤྱེས་རྟོགས་མྱེད།
ནད་འགོག་ཕ་གཟུགས་ལྟ་ཚོད་ཀི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཁྱེད་ཀིས་མི་ཞིག་ལས་ཀ་ནས་འདོན་པ་ཡང་ན་ལས་ཀའི་ཐག་གཅོད་གཞན་དག་རིགས་
གནང་མི་རུང་།

གལ་སིད་ནད་པ་ཡིན་རང་ཁིམ་དུ་སོད་པ།
ངའི་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཁིམ་ཚང་ནང་ཁྱེར་རང་དུ་གནས་ཐུབ་ཀི་མྱེད། གོང་ཁྱེར་གི་ངོས་ནས་ཐོན་ཁུངས་གང་མཁོ་སོད་གནང་གི་ཡོད་དམ།
ནིའུ་ཡོག་བ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་མཁན་ཡང་ན་དྱེ་ཡོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་ཁིམ་ཚང་ནང་དུ་ཁྱེར་སོད་གནང་མི་ཐུབ་མཁན་
ཞིག་གིས་རིན་པ་སོད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་མགོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནས་སོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་སིད། ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོར་ NYC ཀོ་ལིད་ཊ་-19
མགོན་ཁང་ལས་འཆར་སོར་གི་གནས་ཚུལ་དྲྭ་གནས་འདིའི་ nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care ཐོག་པ་ཡོད་པ་དྱེ་མཉམ་སོད་
གནང་རོགས།
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ངའི་ལས་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོའ་ི ག་ཡོད་ནད་དགོངས་ཀི་ཐོབ་ཆ་ཆ་ཚང་བྱེད་སོད་བཏང་ཟིན་ཡོད། འོན་ཀང་ཁོང་ཚོར་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་རྟགས་རིགས་ཡོད་པ་
ཡང་ན་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་པ་ངྱེས་གཏན་ཆགས་ཡོད། གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་ནད་དགོངས་ཀི་ག་ཆ་མཁོ་སོད་གནང་གི་རྱེད་དམ།
ག་ཡོད་ནད་དགོངས་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ། ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/health ལ་ཕྱེབས་ཏྱེ་དབིན་སད་ནང་ “Paid Sick Leave
Commissioner’s Order” (ག་ཡོད་ནད་དགོངས་འགན་འཛིན་པའི་བཀའ་ཁབ།) དང་ “Paid Sick Leave FAQ” (ག་ཡོད་ནད་དགོངས་སོར་གི་རྒྱུན་
དིས་དི་བ།) བིས་ཏྱེ་འཚོལ་རོགས། ཁྱེད་ཀིས་ཡང་ NYC DCWP ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁྱེན་ཆྱེད་གཟིགས་ན་འགིག
ལས་བདག་ཚོའི་ངོས་ནས་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་དང་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་དང་། དྱེ་བཞིན་ཨ་རི་མི་སྱེར་དབང་པོ་སོན་ཅན་གི་
ཁིམས་ཡིག་གི་འོག་ལ། “དབང་པོ་སོན་ཅན་” (དྱེའ་ི ནང་དུ་གསོ་དཔྱད་ཀི་གནས་སྟངས་ཁག་འཚུད་ཡོད་) ཡིན་པའི་ལས་མི་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་མཐུན་སོར་
གུ་ཤང་གནང་དགོས་པའི་འགན་འཁི་ཞིག་ལས་བདག་ཚོར་ཡོད་པ་མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་ཀི་རྱེད། གུང་སྱེང་གི་དུས་ཚོད་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་གུ་ཤང་ཞིག་རྱེད།
དབྱེ་འབྱེད་ཁིམས་འདི་དག་ལ་ག་ཡོད་ནད་དགོངས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀི་མྱེད། འོན་ཀང་དྱེ་དག་ལ་ལས་བདག་གི་ངོས་ནས་ལས་བདག་གི་སིད་ཇུས་ (དང་
ཁིམ་ཚང་དང་གསོ་དཔྱད་དགོངས་ཞུའི་ཁིམས་ཀི་འོག་ལ་དྱེ་ལས་མང་བ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་) ནང་དུ་མཁོ་སོད་བས་པ་ལས་ཀང་ག་མྱེད་དགོངས་ཞུ་མང་བ་
སོད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་སིད། དྱེ་ཡང་གལ་སིད་དྱེས་ལས་བདག་ལ་འོས་འཚམ་མྱེད་པའི་དཀའ་ངལ་མ་བཟོ་ན་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད།
གལ་སིད་ངའི་ཚོང་ལས་ཀི་ངོས་ནས་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་བརྩི་སྲུང་བས་ཀང་ལས་མི་དང་ཡང་ན་ཚོང་ཤག་ཚོར་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 འགོས་ན་ང་ལ་འགན་འཁི་གང་
རུང་ཡོད་དམ།
ཁྱེད་ཀི་འགན་བཅོལ་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་དང་ངོ་ཚབ་ཁིམས་རྩོད་པར་འགན་འཁི་དང་འབྱེལ་བའི་བོ་འཚབ་སོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས།

འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་དང་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟྱེན་རྒྱབ་སོར་སོབ་ལྱེན།
ངའི་ལས་མི་འགའ་ཤས་ལ་སྨན་པ་ཞིག་མྱེད་སིད་པས། ངས་ཁོང་ཚོ་གང་དུ་མཚམས་སོར་བ་དགོས་སམ།
• ད་ཡོད་འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་གི་ཁ་བང་ཕོགས་དྱེབ་ཁྱེད་ཀི་ཀམ་པ་ཎིའི་འཕོད་བསྟྱེན་འགན་བཅོལ་འཆར་འགོད་ལ་བགོ་
འགྱེམས་གནང་སྟྱེ་ལས་མི་ཚོས་ལྟ་སོང་འཚོལ་ཆྱེད་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་པ་གནང་དགོས།
• གལ་སིད་ཁྱེད་ལ་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ལས་མི་ཚོར་འགན་བཅོལ་མཁོ་སོད་གནང་གི་མྱེད་ན། ལས་མི་ཚོར་ཁོང་ཚོས་ 311 ལ་ཁ་པར་
བཏང་སྟྱེ་རིན་པ་སོད་མི་དགོས་པ་ཡང་ན་རིན་གོང་དམའ་པོ་ཡོད་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ལྟ་སོང་འཚོལ་ཐུབ་པའི་སོར་གསུངས།
• ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡི་རིན་མྱེད་ལྟ་ཚོད་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས།
• ནད་པ་ཆགས་ན་གང་བ་དགོས་པའི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས།
ང་ཚོའ་ི ལས་མིའ་ི གོགས་པོ་ཡང་ན་ནང་མི་མང་པོ་ཞིག་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡིས་རྱེན་བས་ནས་འདས་གོང་ཕིན་ཡོད། སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟྱེན་གི་ཐོན་ཁུངས་གང་
ཡོད་དམ།
ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མི་ཤྱེས་པ་དང་། ཡིད་སོ་བ། བོ་འཚབ་དང་དངངས་འཚབ་སྱེས་པ། ཡང་ན་སྱེམས་ངལ་གི་ནད་རྟགས་གཞན་དག་རིགས། དཔྱེར་ན་གཉིད་ཁུག་
མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མོང་ཚོར་བྱུང་བ་དྱེ་རིགས་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་ཚོར་འགྱེལ་བརོད་གནང་དགོས། “App Library” (ཉེར་སོད་ཀྦི་
མཛོད་) ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/nycwell སྟྱེང་དུ་ཕྱེབས་ནས་འཕོད་བསྟྱེན་དང་སྱེམས་ཚོར་གི་བདྱེ་ཐབས་སྟངས་འཛིན་ཆྱེད་དུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ད་ྲྭ ལམ་ཐོག་
ཏུ་ཡོད་པའི་ལག་ཆ་དག་འཚོལ། ལས་བྱེད་མི་སྣས་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་བདྱེ་ཐང་ (NYC Well) ལ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་པ་ཚོར་འབྱེལ་བ་གནང་ཐུབ། རིན་པ་སོད་
མི་དགོས་པ་དང་གསང་བ་ཉར་བའི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟྱེན་རྒྱབ་སོར་གི་ཞབས་ཞུ་ཡོད། ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་བདྱེ་ཐང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ 24 ཡི་རིང་
དང་བདུན་གཅིག་གི་ཉིན་གངས་ 7 གི་རིང་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་སློབ་སྟོན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལྟ་སོང་གི་ཆྱེད་དུ་མཚམས་སོར་གནང་ཐུབ།
• 888-692-9355 ཁ་པར་ཐོང་།
• དྲྭ་ལམ་ nyc.gov/nycwell ཐོག་ལ་གྱེང་མོལ་གནང་རོགས།
ཡང་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའ་ི ཀོ་ལིད་ཊ་-19 སྱེམས་ཚོར་རོགས་རམ་གི་ཁ་པར་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་དང་དྱེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཆྱེད་ལས་
དང་བངས་མི་སྣ་མངགས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ས་དོའི་ཆུ་ཚོད་ 8 ནས་ཕི་དོའ་ི ཆུ་ཚོད་ 10 བར་དང་། བདུན་གཅིག་གི་ཉིན་གངས་བདུན་རིང་ལ་ཨང་གངས་
844-863-9314 ཡི་ཐོག་ལ་ཉན་འཇོག་གནང་བ་དང་། རྒྱབ་སོར་བྱེད་པ། ལྟ་སོང་གི་ཆྱེད་དུ་མཚམས་སོར་གནང་གི་རྱེད།
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ལས་མི་འདས་གོང་ཕིན་པ་ཚོར་ཁྱེད་ཀི་ལས་ཡུལ་ནས་རྱེས་སུ་ཡི་རང་གནང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གང་དག་ཡོད་པ་ལ་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས། དཔྱེར་ན་དུས་
ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཁུ་སིམ་ངང་མ་ངན་བྱེད་པ། ད་ྲྭ ལམ་ཐོག་ཏུ་རྱེས་དན་གི་ཆྱེད་ད་ྲྭ ཤོག་ཅིག་བཟོ་བ། ཡང་ན་རྒྱང་ནས་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟྱེ་རྱེས་སུ་
ཡི་རང་ཞུ་བ་ལྟ་བུ། གང་ཞིག་འོས་འཚམ་ཡོད་པ་དྱེ་ལས་ཡུལ་རིག་གཞུང་དང་ནང་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་རག་ལུས་ཡོད།
ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད།
གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ངའི་ལས་མི་ཚོས་རྒྱང་ནང་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་སམ།
རྱེད། རང་ཁིམ་ནས་ཕག་ལས་མུ་འཐུད་གནང་བའི་ (རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་) སིད་ཇུས་དག་གིས་ ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གིས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་ཉུང་དུ་གཏོང་
ཆྱེད་ཕན་ཐོགས་བ་ཐུབ་པ་དང་ལས་གནས་སུ་ངྱེས་པར་དུ་འབོར་བརྡ་འབུལ་ནས་ཕག་ལག་གནང་དགོས་པའི་ལས་མི་ཚོ་སྲུང་སོབ་གནང་ཐུབ།
ངའི་ལས་མི་ཚོས་ཁིམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མི་ཐུབ། ལས་ཀ་བྱེད་སར་མིའ་ི གངས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཡོད་དམ།
ཡོད། ལས་དུས་དང་ཉིན་འད་མིན་ཡོད་པ་བཟོས་ཏྱེ་ལས་ཡུལ་དུ་ལས་མིའ་ི གངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཐོང་། ལས་ཀ་གནང་ཡུལ་མི་ཇི་ཙམ་ཉུང་བ་ཡོད་ན་དྱེ་རྩིས་ཀིས་
ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད་གནང་བདྱེ་བ་ཡོད།
ངའི་ལས་མི་ཚོས་ལས་ཀར་ཡོད་པའི་སབས་སུ་ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད་ཀི་སིད་ཇུས་དྱེ་དུས་ཡུན་
ཇི་ཙམ་རིང་ལ་གནས་ཀི་རྱེད་དམ།
གནང་དགོས། ལས་མི་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཕིའི་གཟུགས་པོའི་རྒྱང་བཀྱེད་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད་ནི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ཁབ་གདལ་
འགོག་ཆྱེད་གནད་འགག་ཆྱེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཐ་ན་དམ་བསགས་གཞན་དག་མྱེད་པ་བཟོས་ན་ཡང་། མུ་མཐུད་ནས་ཕིའི་གཟུགས་པོའི་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་རྒྱུ་དང་།
གདོང་ཁྱེབས་གོན་པ། དྱེ་བཞིན་ལག་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ཡག་པོ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་དྱེ་དག་གལ་ཆྱེན་པོར་གནས་ཀི་རྱེད། ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེ་དང་ནིའུ་ཡོག་གོང་
ཁྱེར་ངོས་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོ་ཁག་ལ་ལྟ་འཛིན་གནང་སྟྱེ་ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི རྒྱང་བཀྱེད་ཀི་བཀའ་ཁབ་ཁག་གི་སོར་ལ་འགྱུར་ལོག་རིགས་གང་ཕིན་ཡོད་པ་ཤྱེས་
རྟོགས་ཡོང་བ་གིས།
ཁོང་ཚོའ་ི ལས་ཀའི་རང་བཞིན་དང་ཕིའ་ི ལས་ཡུལ་གི་རྒྱུ་རྱེན་ལ་བརྟྱེན་ནས་ངའི་ལས་མི་ཚོས་ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་གལ་སིད་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་མི་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ངས་གང་བ་དགོས་སམ།
གལ་སིད་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཚོ་མི་གཞན་དག་ས་ནས་ཕི་ཊི་ 6 ནང་ཚུད་ལ་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་གནང་དགོས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ། མཉམ་
སོད་ཀི་ས་ཆའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་སབས་སུ། ཐ་ན་ཁོང་ཚོས་ཕིའ་ི གཟུགས་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཀང་། ཁོང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
ཀིས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གནང་དགོས་པའི་འོས་སོར་ཤུགས་ཆྱེ་བྱེད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཕག་ལས་དང་ལས་ཀ་གཞན་དག་ལ་ཚོང་ཤག་ཡང་ན་མི་གཞན་
དག་ལ་ཕན་ཚུན་འབྱེལ་ལམ་གི་ཐོག་ནང་ཐད་ཀར་གདོང་གཏུགས་གནང་མི་དགོས་ན། ལས་བྱེད་མི་སྣ་འགའ་ཤས་ཡང་ན་ཆ་ཚང་རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་
པའི་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས། གལ་སིད་རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྱེ་གདམ་ཀ་ཞིག་མིན་ན། ལས་མི་ཕན་ཚུན་བར་ལ་རྒྱང་ཐག་གང་མང་མང་བཟོས། ལས་
དུས་འད་མིན་བཟོས་ན་དུས་ཚོད་གང་རུང་ཞིག་ལ་ངོ་བཅར་གནང་མཁན་གི་ལས་མིའི་མི་གངས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཅོག་
སོས་ནས་བར་ཐག་ཡོད་པ་བཟོས། ཚོགས་འདུ་འཚོག་སའི་ཁང་པ་དག་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་ལ་སྒྱུར། ལས་བྱེད་མི་སྣའི་ས་ནས་བསམ་བོ་གསར་པ་སད་ཆ་དིས། གསར་
གཏོད་ཐུབ་པ་གིས།
སྲུང་ཆ་ཡང་ན་བྱེད་ལུགས་ངས་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་མང་པོ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ལ་འགོ་འཛུགས་བ་དགོས་པའི་རིགས་ཡོད་དམ། དཔྱེར་ན། གོག་སས་མོ་ཊ་ཞིག་གི་
ནང་དུ་དུས་གཅིག་ལ་མི་ག་ཚོད་འཛུལ་ཆོག་པ་བཟོ་བ་ལྟ་བུ།
གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགོ་ཚུར་འོང་མང་པོ་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཆགས་དབིབས་ལ་སླར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟྱེ་ལས་མི་ཚོས་ཕིའི་གཟུགས་པོའི་ཐོག་
ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་ཐུབ་པ་བཟོས། གལ་སིད་ས་ཆ་གུ་དོག་པོ་ཡོད་པའི་རིགས་ཡོད་ན། དཔྱེར་ན་གོག་སས་མོ་ཊ་ལྟ་བུར་། དུས་གཅིག་ལ་མི་གཅིག་ལས་མང་བ་
ཡོད་ན། ནང་དུ་མིའི་གཤོང་ཚད་ཀི་གངས་ཀ་མཐོ་ཤོས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ 50% འོག་ལ་ཡོད་པ་བ་དགོས་པ་དང་ནང་དུ་འཛུལ་མཁན་གི་མི་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་གདོང་
ཁྱེབས་གོན་དགོས་ཀི་རྱེད། མཚོན་རྟགས་རིགས་གོག་སས་ཉྱེ་འགམ་དུ་སར་ཏྱེ་གོག་སས་མོ་ཊ་གཅིག་ལ་མི་ག་ཚོད་འགོ་ཆོག་པ་འཁོད་དྱེ། གལ་སིད་ནང་དུ་འགོ་
ཆོག་པའི་གངས་ཚད་ལོན་ན་མི་ཚོར་གོ་སས་མོ་ཊ་རྱེས་མ་དྱེ་སྒུག་དགོས་པ་དང་། གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་པའི་བཀོད་པ་གཏོང་གནང་དགོས། དྱེ་བཞིན་ལས་
བྱེད་མི་སྣ་ཚོས་ཐྱེམ་སས་བྱེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་གནང་དགོས།
ནང་ལོགས་དང་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བང་རྣམས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས། ཊྱེབ་ཐག་ཡང་ན་མཚམས་རྟགས་གཞན་དག་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་མི་ཚོར་གང་དུ་
ལངས་དགོས་པ་བརྡ་སྟོན་བས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་གཞོགས་གཉིས་ཀར་མི་གཞན་དག་ས་ནས་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཡོད་པ་གནང་དགོས། བར་
སྟོང་ལང་ངྱེས་ཡོད་པ་བཟོས་ཏྱེ་མི་ཡར་མར་འགོ་འོང་ཐུབ་པ་བཟོས། མཚོན་རྟགས་རིགས་སར་ཏྱེ་སྒུག་སོད་གནང་མཁན་གི་ཚོང་ཤག་ཚོར་ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི
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ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་ཁག་དག་སྐུལ་གཏོང་གནང་དགོས།
ངས་ངོ་བཅར་གི་ཚོགས་འདུ་རིགས་འཚོག་ན་འགིག་གི་རྱེད་དམ། འདིར་ཚོགས་བཅར་བའི་གངས་ཀ་མང་ཤོས་ལ་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་དམ།
འདུ་འཛོམས་ཀི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག དཔྱེར་ན་ཁ་པར་དང་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་པར་གི་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་བྱེད་སོད་ཐོང་། དོ་བདག་ངོ་
བཅར་གི་ཚོགས་འདུ་རིགས་ལ་ལས་བྱེད་མི་སྣའི་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡོད་པ་བཟོ་བ་དང་། ཚོགས་ཁང་ཆྱེ་བ་བྱེད་སོད་གཏོང་བ་ཡང་ན་ཕི་ལ་འདུ་འཛོམས་
གནང་བ། ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཡོད་པ་རྒྱུན་སིང་གནང་དགོས།
ལས་བྱེད་པ་ཚོས། དཔྱེར་ན་ཚོང་ཟོག་དོས་ཁང་ཡང་ན་མཛོད་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྱེལ་འགྱེམས་གནང་མཁན་གི་ལས་མི་ཡང་ན་མི་གཞན་ཚོང་ཟོག་དོས་
ཁང་ནང་དུ་ཕྱེབས་མཁན་ལ་འབྱེལ་བ་གང་འད་བ་དགོས་སམ།
སྱེལ་འགྱེམས་གནང་མཁན་གི་ལས་མི་ཚོ་དང་འབྱེལ་བ་གནང་བའི་སབས་སུ། ལས་བྱེད་པ་ཚོས་ལས་ཀར་སོན་ནས་དོགས་ཟོན་ཁག་གང་གནང་བ་ཆ་ཚང་ལག་
བསྟར་གནང་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་ཕིའི་གཟུགས་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་དང་། གདོང་ཁྱེབས་གོན་པ། ཁོང་ཚོའ་ི ལག་པ་རྒྱུན་དུ་བཀྲུ་བ། ཁོང་ཚོའ་ི ངོ་གདོང་ལ་
རྱེག་མི་བྱེད་པ་སོགས་འཚུད་ཡོད། ཁ་ལོ་བ་ཚོར་མོ་ཊའི་ནང་དུ་རང་སོར་གནས་དགོས་པ་དང་ཐུམ་སིལ་སོགས་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་པའི་སབས་སུ་ལས་བྱེད་པ་
ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་སྨྱུ་གུ་བྱེད་སོད་གཏོང་བ་སོགས་དོགས་ཟོན་གཞན་དག་སིག་གཞིའི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས།

གདོང་ཁྱེབས་གོན་པ།
ངའི་ལས་མི་ཚོས་ལས་ཀར་ཡོད་དུས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
གལ་སིད་ལས་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དག་བར་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་ངྱེས་
པར་དུ་གོན་གནང་དགོས། དྱེ་བཞིན་ཁང་པའི་ནང་དུ་མི་གཞན་དག་ཉྱེ་འཁོར་ལ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་སབས་སུ། ཐ་ན་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཀང་
དུས་རྟག་ཏུ་ཁོང་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆྱེན་གཏོང་གི་ཡོད།
གལ་སིད་ལས་མི་ཞིག་ལ་གསོ་དཔྱད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་ལ་བཟོད་སན་གནང་ཐུབ་ཀི་མྱེད་པ་དང་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་
བའི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་མྱེད་ན། གོང་ཁྱེར་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་ཁིམས་ཀི་དགོས་དོན་ལྟར་ཁྱེད་ཀི་ངོས་ནས་ལས་མི་དྱེ་དང་མཉམ་རུབ་
ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་གུ་ཤང་ཞིག་ཁྱེད་ཀིས་གནང་ཐུབ་པ། དྱེ་ཡང་ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ལས་ལ་འོས་འཚམ་མྱེད་པའི་དཀའ་ངལ་མི་བཟོ་མཁན་ཞིག་གི་སོར་ལ་
གོས་མོལ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་རྱེད། དཔྱེར་ན། ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་དྱེ་མི་གཞན་ས་ནས་བར་ཐག་ཉྱེ་པོ་ཉར་མི་དགོས་པའི་ལས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་བསར་དུ་བཀོད་
སིག་གནང་བ། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀིས་ལས་མི་དྱེ་ལ་རང་ཁིམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པའི་གོ་སབས་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སིད། གལ་སིད་གདམ་ཀ་གཞན་དག་གིས་
ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཀིས་གཅིག་བས་ན་དགོངས་པ་གནང་ཆོག་གི་ཡོད་སིད།
ངས་ལས་མི་ཚོར་གདོང་ཁྱེབས་མཁོ་སོད་བ་དགོས་སམ་ཡང་ན་ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ལས་མི་ཚོར། ཁོང་ཚོའ་ི ངོས་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་གདོང་ཁྱེབས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀི་རྱེད། ཁྱེད་ཀིས་ལས་མི་ཚོས་རང་
རང་སོ་སོའི་གདོང་ཁྱེབས། དྱེ་ཡང་གལ་སིད་དྱེ་དག་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ལོན་ན་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་གོན་ཆོག་པ་བཟོ་ན་འགིག་གི་ཡོད། དབུགས་ཕིར་གཏོང་གི་
གཅད་སོ་ཞིག་ཡོད་པའི་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གདོང་ཁྱེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་བྱེད་སོད་གཏོང་མི་རུང་། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚགས་བརྒྱབ་མྱེད་པའི་རླུང་མི་གཞན་དག་སར་
བོས་འཇུག་གི་ཡོད། ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་ཚོས་གཅིག་བས་ན་རིན་པ་སོད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ཁྱེབས་ཐོབ་སིད། གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན།
ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/nycbusiness/article/free-face-coverings ལ་གཟིགས་རོགས།
ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་དང་གདོང་ཁྱེབས་ཀི་སིག་ཁིམས་ཁག་ཁས་ལྱེན་མ་གནང་མཁན་གི་ཚོང་ཤག དོ་བདག ཡང་ན་ཐུག་འཕད་དུ་ཡོང་མཁན་
གི་མི་ཞིག་ལ་ངས་གང་འད་བ་དགོས་སམ།
ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའི་འཛིན་སོང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ 202.34 (NYS Executive Order 202.34) འོག་ལ། ཚོང་ལས་ཤིག་གིས་ཚོང་ཤག་ཚོ་ལ། གདོང་ཁྱེབས་
མ་གོན་ན་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་མི་གནང་བ་འཚུད་པའི། གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་པའི་ཐད་ལ་སིག་གཞི་ཁག་དམ་དུ་གཏོང་ན་འགིག་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་མཚོན་
རྟགས་རིགས་སར་ནས་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའི་འཛིན་སོང་གི་བཀའ་རྒྱའི་དགོས་དོན་ལྟར་མི་མང་ཚོས་ཁོང་ཚོའ་ི ཁིམ་གི་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་ཕིའ་ི གཟུགས་པོའི་
ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་གནང་དགོས་པའི་སོར་ཚོང་ཤག་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་ན་འགིག་གི་ཡོད། གལ་སིད་ཚོང་ཤག་
ཅིག་གིས་ཚོང་ལས་ཀི་སིག་གཞི་ཁག དྱེའ་ི ནང་དུ་གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་པ་དང་ཕིའི་གཟུགས་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་དགོས་པའི་སིག་ཞིག་ཁག་ལ་
སྲུང་བརྩི་མི་ཞུ་ན། ཁྱེད་ཀི་མི་དྱེ་ལ་ཐོན་དགོས་པའི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག
འོན་ཀང་། གལ་སིད་བདག་སྱེར་པ་དྱེས་ཁོང་ཚོར་ནུས་མྱེད་ཀི་སོན་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁོང་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན། ཁྱེད་
ཀི་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་གུ་ཤང་གནང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག དྱེ་ཡང་ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ལས་ལ་འོས་འཚམ་མྱེད་པའི་དཀའ་ངལ་མི་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་
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མྱེད་སོར་ལ་དོ་བདག་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ངྱེས་པར་དུ་གནང་དགོས། ཁྱེད་ཀིས་ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ལས་དང་། ཁྱེད་ཀི་ལས་མི། ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ཤག་ཚོ་དང་གནང་ཐུབ་
པའི་གོ་སིག་གི་གདམ་ཀ་གཞན་དག་གནང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། གོ་སིག་འདི་དག་ཚོང་ལས་རྱེ་རྱེས་ཚོང་ལས་ལ་དཀལ་ངལ་མི་བཟོ་བའི་ཐོག་གུ་
ཤང་རིགས་གནང་བའི་ནུས་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལ་རག་ལུས་ཡོད། གལ་སིད་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་ན་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་དྱེས་ཚེ་སོག་དང་སྱེར་གི་ཁར་དབང་
ལ་ཉྱེན་ཚབས་བཟོ་སིད་པ་ཡིན་ན། 911 ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
“ཁས་ལྱེན་རུང་བའི་” གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་གང་འད་རྱེད།
གདོང་ཁྱེབས་རིགས་ཀི་སོར་རྒྱུན་དིས་དི་བ་འདི་ལ་གཟིགས་རོགས།
www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
གལ་སིད་ལས་མི་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གི་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དག་བར་ལ་རྒྱང་ཐག་ཕ་ི ཊི་ 6 ཉར་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
གདོང་ཁྱེབས་བྱེད་སོད་བྱེད་པ་དྱེས་ཕིའི་གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་བའི་ཚབ་བ་མི་རུང་། ལས་མི་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་ཐོག་ནས་མི་གཞན་དག་
ས་ནས། ཐ་ན་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་གནང་ཡོད་པའི་དུས་སུའང་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་དགོས།
ཐ་ན་གལ་སིད་ལུས་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད་རྒྱུན་སིན་གནང་ཡོད་ཀང་། ལས་མི་ཚོས་དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་པ་ངས་བཟོ་དགོས་ཀི་
རྱེད་དམ།
རྱེད། སི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན། ལས་མི་ཚོས་མི་གཞན་དག་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གནང་དགོས་པའི་
དགོས་དོན་དྱེ་རྱེད། ཁོང་ཚོའི་ཁིམ་ཚང་ལས་གཞན་པའི་མཉམ་སོད་བྱེད་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་དུས། དཔྱེར་ན་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ས་ཆ་
གཞན་དག་ལ་ཡོད་པའི་གནས་སབས་སུ་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་གོན་གནང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆྱེ་གཏོང་གི་ཡོད། འོན་ཀང་། གོང་དུ་འགྱེལ་
བརོད་བས་ཟིན་པ་བཞིན། གལ་སིད་དོ་བདག་སྱེར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་གསོ་དཔྱད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་མི་ཐུབ་
ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཀིས་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་གུ་ཤང་གནང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག དྱེ་ཡང་ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ལས་ལ་འོས་འཚམ་མྱེད་པའི་དཀའ་
ངལ་མི་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་མྱེད་སོར་ལ་དོ་བདག་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞིག་ངྱེས་པར་དུ་གནང་དགོས།
བཟོ་ལས་ལ་རག་ལུས་པའི་ཐོག་འདིར་དགོས་མཁོ་འད་མིན་ཡོད་སིད། ཞིབ་ཕའི་ཆྱེད་དུ་ “NY Forward” (ནིའུ་ཡོག་མདུན་ཕོགས་) ལ་གཟིགས་རོགས།
གལ་སིད་ངའི་ལས་མིས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་རྒྱུར་འདོད་པ་མྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁས་ལྱེན་མ་གནང་ན་གང་བ་དགོས་སམ།
གདོང་ཁྱེབས་གོན་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན་པའི་སོར་ལ་ལས་མི་ཚང་མར་སློབ་སོང་སོད། སིད་སོང་དང་གོང་ཁྱེར་སི་ཁབ་ཀི་བཀའ་ཁབ་ཁག་ཡང་ན་ལས་བདག་གི་
སིད་ཇུས་ཀི་དགོས་དོན་ལྟར་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གནང་དགོས་ཀང་། གལ་སིད་ལས་མི་ཞིག་གིས་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གོན་རྒྱུར་ཁས་ལྱེན་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ལས་
བདག་གི་ངོས་ནས་སིག་ལམ་ལྟར་བཅུན་ན་འགིག་པ་ཡོང་སིད།
ངས་འབིན་དབུགས་ཀི་གཅད་སོ་ཞིག་ཡོད་པའི་གདོང་ཁྱེབས་གོན་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།
མྱེད། འབིན་དབུགས་ཀི་གཅད་སོ་ཡོད་པའི་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་གིས་ཚགས་བརྒྱབ་མྱེད་པའི་རླུང་བོས་སུ་འཇུག་ནས། དྱེ་ལྟར་གདོང་ཁྱེབས་ཀི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་
གཏོང་གི་ཡོད།
ལས་མི་རྱེ་རྱེར་ངས་གདོང་ཁྱེབས་ག་ཚོད་མཁོ་སོད་བ་དགོས་སམ།
ལས་མི་ཚོར་བྱེད་སོད་བས་རྱེས་གཡུག་རུང་བའི་གདོང་ཁྱེབས་དུ་མ་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ཡང་ན་རས་ཀི་ཁྱེབས་དུ་མ་མཁོ་སོད་བས་ཏྱེ་ཁོང་ཚོར་ཉིན་ལྟར་གདོང་
ཁྱེབས་གཙང་མ་སོན་མྱེད་པ་ཡོད་པ་གནང་དགོས།

ལག་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ཡག་པོ་དང་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཀི་བྱེད་ལུགས་ཁག
ངའི་ལས་ཁུངས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་སྟོང་པར་ལུས་ཡོད། ངའི་ངོས་ནས་ལས་མི་ཚོ་ཕིར་ལོག་མ་གནང་གོང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གཙང་བ་བཟོ་
བའི་ག་སིག་རིགས་བ་དགོས་སམ།
ལས་མི་ཚོ་ཕིར་ལོག་མ་གནང་གོང་ལ། འཆར་ཅན་གི་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་ཐྱེངས་གཅིག་གནང་དགོས། དྱེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་རྱེག་ཐུག་བས་ཡོད་པའི་ངོས་
དང་ཅ་དངོས་རིགས། དཔྱེར་ན་སོའི་ལག་འཇུ་དང་། ཡུ་བ། ཀ་ལའི་མགོ་ལྟ་བུ། གལ་སིད་ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་པར་རླུང་ཡང་ན་ཆུ་འཁོར་སོད་བྱེད་ཀི་ཡོད། དུས་ཡུན་
གང་འཚམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་བཀོལ་སོ་བས་མྱེད་པའི་མ་ལག་སླར་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཆྱེད་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གིས་འོས་སོར་གང་བས་ཡོད་པ་དག་ལག་བསྟར་
གནང་དགོས།
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ངའི་ཚོང་ལས་ཀི་ས་ཆ་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་སྟོང་པར་ལུས་ཡོད། དྱེར་ཡོད་པའི་ཆུ་ལས་མི་དང་མི་གཞན་དག་གིས་འཐུང་ན་ཉྱེན་ཁ་ཡོད་དམ།
གལ་སིད་ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་པ་ཞིག་སྟོང་པར་ལུས་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་ཡང་ན་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ལས་མྱེད་ན། ཆུ་ལམ་གི་མ་ལག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཆུ་རང་
སོར་འཁིལ་ནས་ལྷག་ཡོད་སིད། འཁིལ་ཆུ་ཡིས་ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་པའི་ནང་དུ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཉྱེན་ཁ་རིགས་བཟོ་སིད། ཁྱེད་ཀི་ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་
པའི་འགན་འཛིན་ལ་ཉྱེན་ཁ་དྱེ་དག་སྱེལ་ཆྱེད་མཁིལ་ཆུ་གང་ཡོད་པ་དྱེ་གོང་སྱེ་ནས་མཁོ་སོད་གནང་བའི་ཆུ་གཙང་མས་བརྱེ་ལྱེན་གི་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་པའི་
བ་ཐབས་ཁག་སོར་ལ་སད་ཆ་ཤོད། ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་པའི་བདག་པོ་དང་། འགན་འཛིན། འཆར་འགོད་པ། ལྟ་རྟོག་པ་ཚོར་དམིགས་པའི་ཞིབ་ཕའི་ལམ་སྟོན་
“Guidance for Returning Building Water Systems to Service After Prolonged Shutdown” (དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཁ་བརྒྱབ་
རྱེས་སླར་ཡང་ཐོག་བརྩྱེགས་ཁང་པའི་ཆུའི་མ་ལག་དག་གི་ཞབས་ཞུ་བསར་སོད་ཀི་ལམ་སྟོན) ནང་དུ་འཁོད་ཡོད།
ངས་རྱེག་ཐུག་མི་དགོས་པའི་ལག་པའི་དག་རས་མཁོ་སོད་བ་དགོས་སམ།
རྱེད། རྱེག་ཐུག་མི་དགོས་པའི་ལག་པའི་དག་རས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཆང་རག་བརྒྱ་ཆ་ 60% ཡོད་པ་དག་མཉམ་སོད་གནང་སའི་ངོས་དང་། ཡོ་བད། ལག་ཆ་ཡོད་
སའི་ས་ཆ་གང་སར་འཇོག་ན་ཁྱེད་ཀི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་དང་། ཚོང་ཤག ཐུགས་འཕད་དུ་ཡོང་མཁན། དྱེ་བཞིན་དོ་བདག་ཚོར་ལག་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ཡག་པོ་ཉར་རྒྱུ་
ཁབ་སྱེལ་གཏོང་ཆྱེད་ཀི་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་རྱེད།
ངའི་ལས་བྱེད་མི་སྣས་ལག་ཤུབས་གོན་དགོས་སམ།
འཆར་ཅན་ལག་ཤུབས་བྱེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའི་འོས་སོར་བྱེད་ཀི་མྱེད། CDC ཡི་དྱེ་སི་ཡོངས་ཀི་ནང་འགྱེལ་བརོད་གནང་གི་ཡོད། གཙང་མ་བཟོ་དུས་ཡང་ན་
མི་ནད་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ལྟ་སོང་གནང་བའི་སབས་སུ་ལག་ཤུབས་བྱེད་སོད་གཏོང་བ་ཡིན་ན་རན་པོ་ཡོད། གནས་སྟངས་གཞན་དག་ཕལ་ཆྱེ་བའི་ནང་དུ། ལག་
ཤུབས་གོན་པ་དྱེ་དགོས་ངྱེས་མིན་པ་དང་ད་དུང་ཡང་ནད་སིན་ཕ་མོ་ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡོང་སིད། རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་ཀི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ནི་
རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཀི་ལག་པ་ཡི་ཙི་དང་ཆུས་སར་ཆ་ 20 ཡི་རིང་ལ་བཀྲུ་བ་ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ཡང་ཆང་རག་བརྒྱ་ཆ་ 60% ཡོད་པའི་ལག་པའི་དག་རས་ཤིག་བྱེད་
སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད།
ངས་ཐུན་མོང་གི་ས་ཆ་དང་། དཔྱེར་ན་ཚོགས་ཁང་དང་། ཐབ་ཚང་། འཁྲུད་ཁང་ལྟ་བུ་གཙང་མ་ལན་གངས་ག་ཚོད་ཙམ་བཟོ་དགོས་སམ།
འཆར་ཅན་གཙང་མ་བཟོ་དང་གཉན་དུག་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉིན་ལྟར་གནང་དགོས་པ་དང་། མཉམ་སོད་བྱེད་པའི་ཅ་དངོས་ (དཔྱེར་ན་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་) དང་། རྒྱུན་
དུ་རྱེག་ཐུབ་བྱེད་སའི་ངོས། ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་མང་པོ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག དཔྱེར་ན་གསང་སོད་དང་ཐུན་མོང་གི་ས་ཁུལ་ལྟ་བུ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་
དུག་ལན་གངས་མང་བ་གནང་དགོས། རྱེག་ཐུག་ཡང་སྱེ་བྱེད་པའི་ངོས་དང་ཅ་དངོས་དག་གི་དཔྱེ་མཚོན་གི་ནང་དུ་ཚོགས་འདུའི་ཅོག་ཙེ་དང་། རྐུབ་སྟྱེགས་ཀི་
ལག་སྱེ། སོའ་ི ལག་འཇུ། སམ་གི་ལག་འཇུ། འཁགས་སམ་གི་སོའ་ི ལག་འཇུ། ཀ་ལའི་མགོ། གསང་སོད། གོག་གི་གོག་སོ་སོགས་འཚུད་ཡོད། གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཀི་
ལམ་སྟོན་ལ་གཟིགས།
ལས་བདག་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོ་བད། དཔྱེར་ན་མཁྱེགས་ཞྭ་དང་ངོ་གདོང་འགྱེབས་སྲུང་ཡོ་ཆས་ལྟ་བུ། ལས་མཚམས་རྱེ་རྱེའི་
རྱེས་ལ་ངྱེས་པར་དུ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས། ཡོ་བད་ཀི་ནང་དང་། དྱེ་རྱེས་ཕི་ལོགས་ལ་གཙང་མ་བཟོས་ནས་དུག་སྱེལ་གནང་དགོས། དྱེའི་རྱེས་ལ་ཡི་ཙི་དང་ཆུས་
ལག་པ་གཙང་མ་བཀྲུ་དགོས།
རང་ཉིད་ཀི་མཁྱེགས་ཞྭ་དང་ལག་ཆ་ཡོད་མཁན་གི་ལས་མི་ཚོར། གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་སྱེག་བའི་ཐོན་རས་ཡང་དག་མཁོ་སོད་གནང་རྒྱུ་འཚུད་པའི་
ཐོག གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཀི་བྱེད་ལུགས་གཅིག་པ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་བོ་སྟོབས་སྱེལ་གནང་དགོས། གཙང་མ་དྱེ་འད་བཟོ་རྒྱུ་ཚར་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་ག་ཡོད་
ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས།
རླུང་ལམ་མ་ལག་གིས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཁབ་སྱེལ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ། ལས་མི་ཚོ་དང་མི་གཞན་དག་སྲུང་སོབ་ཆྱེད་དུ་ངས་གང་བ་ཐུབ་བམ།
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཔང་རྟགས་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་དང་རླང་ལམ་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་འཛུལ་ཡོང་བའི་རླུང་གིས་ཏོག་དབིབས་གཉན་སིན་དྱེ་ཁབ་སྱེལ་གཏང་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་སྟོན་གི་མྱེད། འོན་ཀང་། གང་གོག་གི་འཕྲུལ་ཆས། རླུང་མཁོ་འདོན་གི་སྦུ་གུ། ཡང་ན་རླུང་འཁོར་ནས་ཡོང་བའི་རླུང་བར་སྣང་ཁོན་ནང་དུ་གཡོ་འགུལ་
ཤུགས་ཆྱེན་པོ་བྱེད་པ་དྱེས་ཟྱེགས་མ་དག་ཕི་ཊི་ 6 ལས་རྒལ་བའི་གནས་སུ་སོ་སིད། དྱེ་དག་བསམ་ཞིབ་གིས།
o རླུང་གི་རླུང་སོ་དང་རླུང་གཡབ་དག་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་ཏྱེ་རླུང་འབྱུང་ཁུངས་ནས་གྱེན་དུ་སོར་བ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་པ།
o ལས་མི་དང་ཚོང་ཤོག་ཚོའ་ི གནས་ས་ཕར་ཚུར་འགིག་སྟྱེ་ཁོང་ཚོ་རླུང་འགོ་སའི་མདུན་ལ་ཐད་ཀར་མྱེད་པ་ཡོང་བ་བྱེད་པ།
o རླུང་འགོ་འོང་ཤུགས་ཆྱེ་བྱེད་སའི་ཁང་པའི་ནང་དུ། ལས་མི་ཚོས་ཐ་ན་མི་གཞན་དག་ས་ནས་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཡོད་པ་ཡང་ན་དྱེ་ལས་
མང་བ་ཡོད་ཀང་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གནང་དགོས་པ་བཟོས།
གཞན་ཡང་། ཁྱེད་ཀི་ས་ཆ་ལ་འོས་འཚམ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། རླུང་འགོ་ལྱེགས་སུ་གཏོང་ཆྱེད་ཐབས་ཤྱེས་དྱེ་དག་ལག་བསྟར་གིས།
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o ཕིའི་རླུང་གི་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་ཐོང་། འབྱུང་སིད་པ་ཡིན་ན་ཐ་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བར་ 100% ཐོང་། (སོན་ལ་ HVAC མ་ལག་གི་ནུས་པ་ཁག་ཚ་

o
o
o

o

o
o

ཚད་དང་བཞའ་ཚན་གཉིས་ཀའི་སྟངས་འཛིན་ལ་མཐུན་སོར་ཡོད་མྱེད་ངྱེས་གཏན་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་བསམ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཕིའི་
ཡང་ན་ནང་གི་རླུང་གི་སྤུས་ཀའི་ཚད་གཞི་ཁག་དང་མཐུན་སོར་ཡོད་མྱེད་ངྱེས་གཏན་བཟོ་དགོས།)
གལ་སིད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བཀང་ཟིན་པའི་བར་སྟོང་ལ་རླུང་འགོ་འོང་གི་ཁོན་འབོར་མང་དུ་གཏོང་གནང་དགོས།
ཚ་ཚད་ཡང་ན་གནས་འཛིན་ལ་གཞི་བཞག་ནས་རླུང་མཁོ་འདོན་ཉུང་དུ་གཏོང་མཁན་དགོས་མཁོ་སྟངས་འཛིན་གི་རླུང་འགོ་ (DCV) ཡི་
སྟངས་འཛིན་དག་མི་ཆོག་པ་བཟོས།
ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་དང་སོད་ཁང་གི་དགོས་གལ་ཁག་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ན་རང་བྱུང་གི་རླུང་འགོ་བྱེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་ཐུགས་བསམ་
བཞྱེས་ཏྱེ་ (དཔྱེར་ན། གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་དང་ཉྱེན་ཁ་མྱེད་ན་སྱེའུ་ཁུང་ཕྱེ་བ།) ཕིའི་རླུང་གིས་ནང་གི་རླུང་སླ་རུ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཆྱེ་རུ་
གཏོང་དགོས།
བཟོ་བཀོད་ཀི་རླུང་འགོ་འོང་ཐད་ལ་ཚད་མཐོ་པོའ་ི ངང་ནས་ཆུང་དུ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ལྟྱེ་བའི་རླུང་གི་འགོ་འོང་ཚགས་སོར་གང་
ལྱེགས་བཟོས། (MERV 13 ཡང་ན་ 14)
▪ ཚགས་ཁང་དང་བང་ཕི་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་སྟྱེ་འོས་འཚམས་ཀི་ཚགས་རན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཚགས་གཡོལ་ནས་འགོ་བའི་ལམ་ཁག་
ཉུང་དུ་གཏོང་ཆྱེད་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་དགོས།
ས་ཆ་བཀང་མྱེད་པའི་དུས་སུའང་རླུང་འགོ་མ་ལག་བྱེད་སོད་བཏང་ནས་སླ་སོར་རླུང་ལམ་གང་ཆྱེ་ཆྱེ་བཟོ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་བསམ་བཞྱེས་དགོས།
ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཁྱེངས་ཡོད་པའི་སབས་སུ་གསང་སོད་མཐུན་རྱེན་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་འཐྱེན་རླུང་འཁོར་དག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་
མྱེད་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་བཀོལ་སོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་མྱེད་ངྱེས་བརྟན་བཟོ་དགོས།

སྦྲག་ཐོག་ནས་འབོར་བའི་ཐུམ་སིལ་དག་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བ་དགོས་སམ།
ཐུམ་སིལ་རིགས་འཚུད་པའི། སྦྲག་ཐོག་ནས་འབོར་བ་རིགས་ལ་ལག་པ་འཆང་དུས་ལག་པའི་འཕོད་བསྟྱེན་ཡག་པོ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།

བརྡ་འབྱེལ་དང་སོང་བརྡར།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་ཉྱེན་སོབ་བྱེད་ལུགས་སོར་ལ་ངས་ངའི་ལས་མི་ཚོར་དན་སྐུལ་གཏོང་ཆྱེད་ཀི་མཚོན་རྟགས་གང་ནས་རྙྱེད་ཐུབ་བམ།
ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་ལ་རིན་པ་སོད་མི་དགོས་པའི་མཚོན་རྟགས་རིགས་སད་ཡིག་འད་མིན་ནང་ཐོབ་རུང་ཡོད། 311 ལ་ཁ་པར་ཐོང་ཡང་
ན་ད་ྲྭ གནས་ www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page ནས་ཕབ་ལྱེན་གནང་རོགས།
o ཁབ་གདལ་དྱེ་ཁོག
o ཕིའི་གཟུགས་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད།
o ཁྱེད་ཀི་ལག་པ་ཁྲུས།
o ཁྱེད་ཀི་གོ་ཁ་ཁོབ།
ངས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་མི་ཚོར་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་ཉྱེན་སོབ་ཀི་བྱེད་ལུགས་ཁག་གི་སོར་ལ་སོང་བརྡར་གང་འད་སོད་དགོས་སམ།
• ཁྱེད་ཀི་ལས་བྱེད་མི་སྣས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་ཉྱེན་སོབ་བྱེད་ལུགས་ཁག་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་གང་འད་གནང་གི་ཡོད་མྱེད་ལྟ་ཞིབ་གནང་དགོས།
• ཁྱེད་ཀི་བདྱེ་འཇགས་འཆར་གཞི་གང་ཡོད་པ་དྱེ་ལས་མི་ཚོས་དྱེ་བསར་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ལ་སར་དགོས། འཆར་གཞི་དྱེ་ཁྱེད་ཀི་ལས་མི་
ཚོར་བགོ་འགྱེམས་གནང་སྟྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁོང་ཚོས་གང་རྱེ་ལྟོས་གནང་དགོས་པ་ཁོང་ཚོས་ཤྱེས་ཐུབ་པ་བ་དགོས།
• སོང་བརྡར་དང་སློབ་སོང་སླར་ག་ཚོད་སོད་དགོས་ཀང་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས། ལས་མི་ཚོས་དི་བ་འདོན་པ་དང་བོ་འཚབ་གང་ཡོད་པ་ཤོད་ཐུབ་པའི་
ཆྱེད་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་གནང་དགོས།
• ལས་མི་གསར་པ་དང་། ཉམས་གསོག་པ། དང་བངས་པ། གནས་སབས་ཀི་ལས་མི་དང་བོགས་མ་ལྱེན་མཁན་ཚོར་སོང་བརྡར་ངྱེས་པར་དུ་སོད་གནང་
དགོས། འབྱེལ་བ་གནང་ཆྱེད་ཀི་ཐབས་ལམ་འད་མིན་བྱེད་སོད་ཐོང་། གོག་འཕིན་དང་། གསར་འཕིན་གང་ངོས་ཐོག་ལ་སར་ཡིག་སར་བ། གསལ་
བསགས་རིགས་ལྟ་བུ།
• ལས་མི་ཚོས་གོ་ཐུབ་པའི་སད་ཡིག་ཁག་གི་ནང་དུ་བརྡ་འབྱེལ་གནང་དགོས།
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ལམ་སྟོན་དྱེའ་ི ནང་དུ་འོས་སོར་བས་པའི་མཚོན་རྟགས་དྱེ་དག་གི་མཐོང་ཆ་ཡང་ན་ཆྱེ་ཆུང་གི་གཏན་འབྱེབས་ཤིག་ཡོད་དམ།
མཚོན་རྟགས་དྱེ་དག་གི་ཆྱེ་ཆུང་སོར་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཡང་མྱེད། མཚོན་རྟགས་དག་ལས་མི་དང་། ཚོང་ཤག དོ་བདག་ཚོས་ལས་སླ་པའི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་
དང་ཀོག་ཐུབ་པའི་ས་ཆར་སོར། མཚོན་རྟགས་ཁག་གི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་ཚོར་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ཉྱེན་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆྱེད་ཀི་ལག་ལྱེན་ཁག་དན་སྐུལ་
གཏོང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་པས། དགོས་མཁོ་ཁག་དང་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག་ཁོང་ཚོས་ལས་སླ་པོའ་ི ཐོག་ནས་གོ་ཚོད་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་བ་དགོས།

རྒྱུན་འགྲུལ་དང་། འགྲུལ་བཞུད། ཐུག་འཕད་དུ་ཡོང་མཁན།
ངའི་ལས་མི་ཚོས་ལས་ཀར་བསོད་ཆྱེད་སི་དམངས་སྱེལ་འདྱེན་ཡོ་ཆས་བྱེད་སོད་གཏོང་ན་འགིག་གི་རྱེད་དམ།
གལ་སིད་ལས་ཀས་ཆོག་པ་ཡིན་ན་ལས་མི་ཚོར་རྒྱང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པ་བཟོས། གོམ་པ་རྒྱག་པ་ཡང་ན་རྐང་འཁོར་བཞོན་ནས་ཕག་ལས་ལ་ཕྱེབས་ཐུབ་
པའི་ཆྱེད་དུ་ལས་བྱེད་མི་སྣར་སྐུལ་མ་གཏོང་གནང་དགོས། ས་འོག་འཁོར་ལམ་ཡང་ན་སི་སོད་རླངས་འཁོར་གི་མི་ཚོགས་གཡོལ་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་མི་སྣ་
ཚོས་འགོ་འོང་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལས་དུས་འད་མིན་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་རྱེའུ་མིག་ཞིག་བཟོས། རྱེས་ལུས་ཐྱེབས་པའི་སིད་ཇུས་ཁག་ལ་གུ་ཡངས་
བཟོས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ལས་མི་ཚོས་མི་ཚོགས་ཡོད་པའི་ས་འོག་འཁོར་ལམ་ཞིག་གོད་གཏོང་བ་ཐུབ་པ་དང་། དྱེ་དང་མཉམ་དུ་ཡང་ལས་མི་ཚོར་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་ཆྱེད་དུ་
དུས་ཚོད་འཕར་མ་གཏོང་དགོས་པའི་དན་སྐུལ་ཐོང་།
ངའི་ལས་མི་ཚོས་ཚོང་ལས་ཀི་དོན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་ཆོག་གི་རྱེད་དམ།
ཚོགས་འདུ་དང་འདུ་འཛོམས་རྒྱུན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་དགོས་པའི་རིགས་ལ་གཟུགས་མཐོང་ཚོགས་འདུ་ཡང་ན་ཁ་པར་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
བ་ཐབས་དྱེ་དག་བྱེད་གཏོང་ཆྱེད་སྐུལ་སྱེལ་གཏོང་དགོས། དོ་བདག་དངོས་སུ་བཅར་དགོས་པའི་ལས་ཀ་དང་འབྱེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཡང་ན་འདུ་འཛོམས་རིགས་
མྱེད་པར་བཟོ་བ། རན་འཚམས་བཟོ་བ། ཡང་ན་ཕི་བཤོལ་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་གཏོང་གནང་དགོས།
སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་གི་མཐུན་རྱེན་ཁག་ག་དུ་སོ་འབྱེད་གནང་གི་རྱེད་དམ། གལ་སིད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ད་དུང་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀང་
ཚོང་ལས་ཁག་སླར་སོ་འབྱེད་པ་ཡིན་པ་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་ཇི་ལྟར་གནང་ཐུབ་ཀི་རྱེད་དམ།
ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་ངོས་ནས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལ་ལན་འདྱེབས་ཀི་རིམ་པ་རྱེས་མ་ཁག་གི་འཆར་འགོད་ཆྱེད་དུ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བཞིན་ཡོད་ཀང་། སློབ་གྲྭ་
ཁག་དང་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་སླར་སོ་འབྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མྱེད།
གོང་ཁྱེར་གི་གཞུང་བསོས་སོར་ཞིབ་པ་ཚོས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་མྱེད་ངྱེས་པའི་ཆྱེད་དུ་ཚོང་ལས་ཁག་གཟིགས་སོར་གནང་གི་རྱེད་དམ།
རྱེད། སླར་སོ་འབྱེད་ཀི་དགོས་དོན་ཁག་ལ་གང་འད་བས་ཏྱེ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་སོར་ཚོང་ལས་ཁག་ལ་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གིས་སློབ་སོང་སོད་གནང་གི་རྱེད།
གཞུང་བསོས་སོར་ཞིབ་པ་ཚོས་ཚོང་ལས་ཁག་ལ་སོ་བསྟུན་སྱེལ་ཆྱེད་གཟིགས་སོར་གནང་སིད།
ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་ཀི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏྱེ་འོས་སོར་བས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སིད། 7.15.20
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