ཐེངས་སྔ་མའི་གསར་བཟོ་ཚེ་གྲངས། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠་ཡི་ཕྱི་ཟླ་༥་བའི་ཚེས་༤་པ།

༢༠༡༩་ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདུལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་
གྱི་གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན།
༢༠༡༩་ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་(COVID-19) གཉན་རིམས་ཁྲོད་གནོད་ཚེ་བྱུང་བའི་ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ལ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་འབད་བརྩོན་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས་ཡིན། ནུའུ་ཡོག་གི་མི་དམངས་ཚང་མ་ལ་ཕྱི་མི་གཞིས་
ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། དངུལ་སྤྲོད་ནུས་པ་ཡོད་མེད་གང་ལ་ཡང་མ་བལྟས་པར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཞབས་ཞུ་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག ཡིན་ན་ཡང་ཐོབ་ཐང་བླང་བྱ་གཞན་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་རེད།
ཐོབ་རུང་བའི་ཞབས་ཞུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་གིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གསར་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དགོས་ན་nyc.gov/immigrants/coronavirus་དང་
nyc.gov/coronavirus ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ Twitter ལ་ @NYCImmigrants རྗེས་འདེད་བྱེད་རོགས།

COVID-19 ཡི་སློབ་སྟོན་དང་སྨན་བཅོས།
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•

རང་ཁྱིམ་དུ་སྡད་ན་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི COVID-19 ཡི་ཁྱབ་གདལ་དུལ་དུ་གཏོང་ཐུབ། ནད་རྟགས་དངོས་སུ་མ་ཐོན་པའི་མི་ཚོས་ཀྱང་གཞན་ལ་འགོས་བར་བྱེད་ཐུབ།

•

ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ཀྱིས་མི་ཚོགས་འདུ་སར་ངོ་ཁེབས་རྒྱག་དགོས། ལྷག་པར་དུ་མི་དང་མིའི་བར་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་དབྱིན་ཁྲེ་དྲུག་གི་བར་ཐག་འཇོག་ཐབས་མེད་དུས། ངོ་ཁེབས་དེ་ངེས་པར་དུ་སྲ་བརྟན་ཅན་གྱི་ཤོག་བུའམ་རས་ཆ་ཡིན་
དགོས་པ་མ་ཟད་ཁ་སྣ་སོགས་གཡོག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཕྱི་ལ་འགྲོ་དུས་གདོང་པ་ལ་གཡོག་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངོ་ཁེབས་ཀྱི་རིགས་དང་བདེ་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་དགོས་
ཚེས་NYC.gov/Coronavirusཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གལ་ཆེན་ཅན་གྱི་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་ངོ་ཁེབས་རྒྱུག་དགོས། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་ལས་བཟོ་བ་གལ་ཆེན་ཚོར་ངོ་ཁེབས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

•

སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་གི་ཚོང་བདག་ཚོས་རང་ཉིད་དང་མགྲོན་པོ་ཚོ་ཕན་ཚུན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་མགྲོན་པོ་ཚོར་ངོ་ཤུབས་གྱོན་པར་བྱེད་དགོས། ཚོང་བདག་ཚོས་གསལ་བྱེད་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་སྦྱོར་བྱང་སྦྱར་ཏེ་འཛུབ་སྟོན་རོགས་རམ་
བྱེད་དགོས།

•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ན་བ་ཡིན་ན། རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གློ་ལུ་རྒྱག་པ་དང་། དབུགས་འཇིབ་ཐུང་བ། ཚ་བ་འཕར་བ་དང་མིད་པ་ན་བ་སོགས་བྱུང་སྟེ་ཉིན་3་ནས་4་སོང་སྟེ་མ་དྲགས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨན་པ་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་
བྱེད་དགོས།

•

ཁ་པར་དང་འཕྲིན་ཐུང་། རྒྱང་བཅད་སྨན་བཅོས་(དྲ་ལམ་ཚོགས་འདུའདུ་) ཡང་ན་ནད་པའི་དྲ་ཚིགས་ནས་སྨན་པ་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ལས། སྨན་པའི་མདུན་དུ་དངོས་སུ་མ་སོང་བར། ཁྱོད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་ཕྱི་རོལ་ན་སྨན་
བཅོས་བྱེད་དགོས་མིན་ཕྱོགས་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས།

•

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་སྨན་པ་དང་སྨན་བཅོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་དགོས་ན་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས། ཁྱེད་རང་གི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འགྲོ་དངུལ་གཏོང་ཐུབ་མིན་ཅི་ཞིག་
ཡིན་རུང་ནུའུ་ཡོག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ལ་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་ནད་པ་ལ་COVID-19 རྟགས་དཔྱད་གཏོང་གི་མིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འདིའི་རིགས་ཀྱི་ཁ་པར་འདྲ་འབྱོར་ན་དེ་ནི་མགོ་སྐོར་གཏོང་བྱེད་ཡིན་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་མཁོ་
འདོན་བྱེད་མཁན་ཁོ་ནར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ཐང་གནས་ཚུལ་དང་རྟགས་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་COVID-19 གཉན་རིམས་སྐོར་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ཡང་ཡང་གསར་བསྒྲིགས་བྱེད་ངེས་ཡིན། གནས་ཚུལ་གསར་བ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་འདོད་ནNYC.gov/Coronavirusདྲ་ཚིགས་ལ་
གཟིགས་རོགས། སྐད་རིགས་20་ལྷག་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས་ཡིན།

•

o

དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་COVID-19སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར་དགོས་ན་ ཨང་གྲངས་692-692སྟེང་ལ་COVID ཡིག་འབྲུ་ གཏོངས་རོགས།

o

སི་པཻན་སྐད་ཀྱི་དུས་ཐོག་གསར་སྒྱུར་དགོས་ན་ ཨང་གྲངས་692-692སྟེང་ལ་COVIDESP ཡིག་འབྲུ་ གཏོངས་རོགས

o

དུས་ཐོག་གསར་སྒྱུར་Twitter་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ན་ཡང་དབྱིན་སྐད་དང་སི་པཻན་སྐད་རྒྱ་སྐད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་རྙེད་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་
@NotifyNYCདང་@NNYCSpanish ཡང་ན་@NNYCChinese.འདི་དག་ལ་རྗེས་འདེད་བྱེད་རོགས།

ནད་རྟགས་ཡོད་པའམ་རྟགས་དཔྱད་ཚད་ལྡན་བྱས་ཏེ་ COVID-19་གདགས་གཤིས་ཡིན་པ་ངེས་ཟིན་པ་དང་།COVID-19འགོས་ཡོད་པའི་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་མྱོང་བ་དང་། ཡང་ན་ད་ལྟ་སྔོན་འགོག་ཟུར་བཀག་
བྱས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ནས་གསར་སྒྱུར་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་དགོས་ཚེས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར COVID-19 འགན་འཁུར་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་
གཟིགས་རོགས།

[Tibetan]
1
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COVID-19 དང་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནད་དོན།
•

COVID-19ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་དང་སྨན་བཅོས། རྟགས་དཔྱད་སོགས་བྱེད་དུས་“སྤྱི་པའི་དངུལ་ལེན་“མེད་པ་དང་ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་སྙན་ཞུ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད། སྙིང་རྗེ་ཚོགས་པས་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ་
པའམ་ཡང་ན་སྨན་བཅོས་རིན་འབབ་ཉུང་རུ་བཏང་བ་སོགས་ཀྱིས་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་སྙན་ཞུ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད། ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་འཛིན་མཁན་དག་གིས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཞུ་བྱེད་དུས་“སྤྱི་པའི་དངུལ་ལེན་“ཀྱི་
ན་ཚའི་རྟགས་དཔྱད་མེད། འཇིགས་སྐྲག་མེད་པར་ལྟ་སྐྱོང་འཚལ་རོགས།

•

གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་“སྤྱི་པའི་དངུལ་ལེན་“ཀྱི་རྟགས་དཔྱད་ཚད་ལེན་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་མེད།

•

“སྤྱི་པའི་དངུལ་རོགས“ཚད་ལྡན་གྱི་འོག་ནས་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་མཛད་སྒོ་དང་ཕན་བདེ་ཚང་མ་“སྤྱི་པའི་ཕན་བདེ”ཡི་ཁོངས་སུ་འཚུད་མེད། དཔེར་ན་གཤམ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དང་མཛད་སྒོ་སོགས་“སྤྱི་པའི་ཕན་བདེ་”རུ་མི་བརྩི་བར་“སྤྱི་
པའི་དངུལ་ལེན་“རྟགས་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྤོས་བྱེད་མཁན་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་ཡིན།:

•

o

མྱུར་སྐྱོབ་མ་ཡིན་པའི་སྨན་བཅོས་རོགས་དངུལ་(Medicaid)མ་གཏོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་ཉེན་འགོག་སྨན་བཅོས་མང་ཤོས།

o

སྨན་བཅོས་རོགས་དངུལ་(Medicaid)ནང་ཚུད་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་གཤམ་གྱི་ཉེན་འགོག་སྨན་བཅོས་རོགས་རམ་(Medicaid)ཕན་བདེ་ནང་ཚུད་མེད།

o

ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་དཔེར་ན་བུད་མེད།་བྱིས་པ་དང་བྱིས་པ་དམར་འབྱར་ཚོ་ལ་སྤྲད་པའི་འཚོ་བཅུད་ཁ་གསབ་ཀྱི་འཆར་གཞི(WIC)། བཟའ་བཅའི་གསོག་འཇོག་ཁང་།་སློབ་གྲྭས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་
བཟུང་དང་སོང་ཞེས་བྱ་བའི་བཟའ་ཆས་དང་དེ་ལས་ཡང་མང་བ་སོགས།(SNAPཚུད་མེད། གཤམ་གྱི་“བཟའ་བཅའ”ལ་ལྟ་རོགས།)

o

ལས་ཤོར་བའི་རོགས་དངུལ།

 མྱུར་སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་ཉེན་འགོག་རོགས་རམ། (Emergency Medicaid)
 དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སློབ་གསོའི་བཅའ་ཁྲིམས་(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA))གྱིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་སྨན་བཅོས་རོགས་དངུལ་
(Medicaid)ཀྱིས་མ་དངུལ་བཞག་པའི་ཞབས་ཞུ་སོགས།
 སྨན་བཅོས་རོགས་དངུལ་(Medicaid)ཀྱི་མ་དངུལ་བཞག་པའི་སློབ་གྲྭའི་ཞབས་ཞུ་དང་ཕན་བདེ།
 ལོ་21མན་གྱི་བྱིས་པར་ཐོབ་པའི་སྨན་བཅོས་རོགས་དངུལ་གྱི་ཕན་བདེ།
 བུད་མེད་ཚོར་མངལ་ཆགས་ནས་ཉིན་60་རྗེས་ལ་སྨན་བཅོས་ཁ་གསེབ་རོགས་དངུལ་(Medicaid)ཐོབ།

ཁྱེད་རང་གི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་འཕྲོད་ཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ནད་པ་ཚང་མར་གང་ནུས་ཀྱིས་སྒེར་དོན་གསང་བ་རྣམས་སྲུང་ཐབས་བྱེད་ངེས། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ན་མ་
གཏོགས། རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་སྨན་ཁང་གིས་ནད་པས་དབང་ཆ་མ་སྤྲད་ན་ཁོ་ཚོའི་གནས་ཚ�ལཱུ ་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་མེད།
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•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་དང་སྤྱི་བའི་ཕན་བདེའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་ཡོད་ན། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་རིན་མེད་དང་ཡིད་ཆེས་ཞབས་ཞུའི(ActionNYC)ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
1-800-354-0365 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས། གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9་པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་6་པའི་བར་དང་ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་311 སྟེང་ལ འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་
ཏེ་“སྤྱི་བའི་དངུལ་ལེན་“ཞེས་བཤད་ན། དུས་ཐོག་ཏུ་ཡིད་རྟོན་རུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་རོགས་རམ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཐུབ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་བདེ་འཇགས།
•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བདེ་ཐང་དང་སྨན་ཁང་(NYC Health+Hospitals)གིས་ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ཚང་མ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་དང་། རང་གི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་
ཁྱེར་གྱི་བདེ་ཐང་དང་སྨན་ཁང་(NYC Health+Hospitals)གིས་ཁྱོད་ལ་ཉེན་འགོག་དངུལ་འབབ་བཞག་ཡོད་མེད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་འབབ་སོགས་སྤྲོད་ཐུབ་མིན་ལ་མ་བལྟས་པར་ངེས་པར་ཏུ་
རོགས་རམ་བྱེད་ངེས་ཡིན། རིགས་མི་འདྲ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་ཚང་མ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནང་དུ་མྱུར་སྐྱོབ་རྟགས་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་སྨན་པས་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ། སྨན་སྣ། དུས་ཡུན་རིང་པོར་ལྟ་སྐྱོང་དང་ཡང་ན་སྨན་
ཁང་དུ་སྡད་པ་སོགས་ཚུད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་NYCHealthandHospitals.org/immigrantལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་844-NYC-4NYC (844-692-4692)འམ་
311སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ལྟ་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་(NYC Care) ནི་ལས་རིམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན། དེས་བདེ་ཐང་ཉེན་འགོག་ཉོ་མི་ཐུབ་པའི་ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ལ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བདེ་ཐང་དང་སྨན་ཁང་ (NYC
Health+Hospitals) གིས་ རིན་གོང་དམའ་བ་དང་རིན་མེད་ཀྱིས་སྒོ་ནས་ཞབས་ཞུ་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཅད་བར་ཐག་གི་ཆེད་དུ་(ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱིས་མེད་པའི་མི་སྣ་དང་ཉུང་མཐར་
ཡང་དབྱིན་ཁྲི་དྲུག་གི་བར་ཐག་འཇོག་དགོས་) ལ་ལམ་ལུགས་འདི་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་སྐྱོང་ཁང་ (NYC Care) གི་ལས་བྱེད་མི་སྣས་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པ་དང་དགོས་གལ་ཡོད་དུས་
ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་དགོས་ཚེ་ཁྱེད་ལ་ཁ་པར་གཏོང་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱིས་NYCCare.nycདྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་1-646-NYC-Care (1-646-692-2273)
མམ་311སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་ཁག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟེ་གནས་མང་སའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟེ་གནས་འདི་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་ངེས་མེད་ཀྱི་དངུལ་སྤྲོད་ལ་བལྟས་ནས་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་ཀྱིས་ཡིན། ཁྱེད་
ཀྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། བདེ་ཐང་ལྟ་སྐྱོང་འདི་མི་ཡོངས་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་འཚོལ་འདོད་ན་FindaHealthCenter.HRSA.gov
དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས་དང་། ཡང་ན་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རིན་གོང་དམའ་བ་ནས་རིན་མེད་པའི་བར་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐོ་གཞུང་ལ་གཟིགས་རོགས།
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•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སེམས་ཁྲལ་བ་དང་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ། ཡང་ན་འགན་འཁུར་ལྕི་བར་འདོད་ན། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བདེ་ཐང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་(NYC Well) རྩལ་སྦྱང་བློ་འདྲི་བྱེད་སའི་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཚེ་གྲོང་
ཁྱེར་གྱི་ རིན་མེད་དང་གསང་བའི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་རྒྱུད་ནས་སྐད་རིགས་༢༠༠ཡི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས 888-NYC-WELL (888-692-9355) ་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་
པ་དངཡང་ན་WELL ཞེས་པ་65173 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས། ཡང་ན་NYC.gov/NYCWell་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་འཁོར་མཐུད་གླེང་མོལ་བྱེད་རོགས།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་མྱོང་བའི་དང་བླངས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་དང་གླེང་མོལ་བྱེད་འདོད་ན་ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་COVID-19 ཡི་བརྩེ་སེམས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་844-86314 སྟེང་ལ་འབྲེལ་
གཏུགས་བྱེད་རོགས།། ཁོང་ཚོས་གཟའ་འཁོར་རེའི་ཉིན་བདུན་རིང་ལ་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་8 པ་ནས་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་10 བར་ཁ་པར་སྣེ་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།

འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་འགོག
•

གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན། ཡིག་ཆའི་སྟེང་ནས་མ་སྤྲད་པའི་བྱིས་པ་དང་མངལ་ཆགས་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཚོས་རིན་གོང་དམའ་བའམ་རིན་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་འགོག་འཆར་གཞི་གང་མང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཆོག ཁྱེད་ཀྱིས་ལོ་ཧྲིལ་བོར་
Medicaid ། Child Health Plus དང་ Essential Plan བླང་ཆོག ཁྱེད་ཀྱིས ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཡི་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་
བྱེད་རོགས།

•

COVID-19་གཉན་རིམས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་སྒེར་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་འགོག་ཐོ་འགོད་ཞབས་ཞུ་ཆ་ཚང་ཡང་བསྐྱར་བརྡ་སྦྱོར་གསར་བ་ཞིག་མ་གཏང་བར་དུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་པར་རྒྱུད་
ནས་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་ལོན་བྱས་ཆོག་པ་དང་ཡང་ན་ཁ་པར་སྟེང་ནས་སྔོན་མངགས་ཐོ་འགོད་བྱས་་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྐད་རིགས་མང་བའི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་འབྱོར་ཐུབ། འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་འགོག་
311
ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ དྲ་ཚིགས་སྟེང་དང་ ཡང་ན་311་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཆོག། ཁྱེད་ཀྱིས་ཨང་གྲངས་འདིའི་877-877 སྟེང་ལ་ CoveredNYC ཡིག་འབྲུ་
གཏང་ཆོག། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སཻ་པན་སྐད་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ན། ཨང་གྲངས་འདིའི་877-877 སྟེང་ལ་ SeguroNYC ཡིག་འབྲུ་ གཏོངས་རོགས།

•

སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་སྟོན་པ་ (Community Health Advocates (CHA)) ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ས་ཁུལ་སོ་སོ་ན་མི་སྒེར་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་སློབ་གསོ་གཏོང་བར་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་
ཁྱེར་མི་དམངས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཧྲིལ་པོར་ཕྱོགས་ཁྲིད་བྱེད་ངེས། CHA ཡིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་འགོག་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དང་། སྨན་བཅོས་རྩིས་ཁྲ་དང་བུ་ལོན་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ དེ་
བཞིན་ཉེན་འགོག་དང་འོས་ཆོས་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ངེས། སྐད་རིགས་170་ལྷག་གི་ནང་དུ་རོགས་རམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་(888) 614-5400 སྟེང་ལ་གཟའ་ཟླ་
བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9་པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་4་པའི་བར་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

བཟའ་ཆས།
•

•

འཚོ་བཅུད་ཁ་གསབ་རོགས་རམ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་(Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP))། ཡང་ན་བཟའ་བཅའི་འཛིན་ཤོག་གི་ཡོང་འབབ་ཚད་ཡོད་ངང་
ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་རིགས་ཉོ་བར་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས། ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བར་ཚད་བཀག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ACCESS HRA དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ནས་དྲ་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་དང་གསར་བརྗེས་བྱས་
ཆོག་ལ དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན། ཁྱེད་རང་གིས་སྤྱི་པའི་ཕན་བདེའི་སྙན་ཞུ་དང་དེའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་བཀོད་བྱུས་བྱས་ཆོག ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེས་HRA འདི་ཡི་ཆ་འཕྲིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
718-557-1399 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།
o

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་SNAP་སྣེ་ལེན་པས་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ནས་དངོས་པོ་འཁོར་མཐུད་ཉོ་ན། Amazon་དང་Shoprite ཡང་ན་Walmart་གྱི་དྲ་ཚིགས་ནས་ཉོས་ཆོག དྲ་ཐོག་ཚོང་
ཁང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་ཐོག་སྐུར་ཡོང་པ་གཏན་འཁེལ་དང་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།

o

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་དང་ SNAP སོགས་སྤྱི་པའི་ཕན་བདེའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཡོད་ན། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རིན་མེད་དང་ཡིད་ཆེས་བྱ་སྤྱོད་(ActionNYC) ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
1-800-354-0365 སྟེང་ལ་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9་པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་6་པའི་བར་དང་ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་“སྤྱི་བའི་
དངུལ་ལེན་“ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དུས་ཐོག་ཏུ་ཡིད་རྟོན་རུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་རོགས་རམ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་ཞབས་ཞུ་འདི་དག་ནི་ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ཚང་མར་རིན་མེད་ངང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། གནས་སྤོ་ཡིག་ཆའི་ལག་ཁྱེར་མེད་ན་ཡང་ཞབས་ཞུ་འདི་དག་ཐོབ་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། འདི་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་“སྤྱི་པའི་དངུལ་ལེན་“མི་ཆགས་པ་དང་།ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་སྙན་ཞུ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད།
o

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཟས་རིགས་གཉེར་ཚགས་ཁང་གིས་ཟས་རིགས་འདྲ་མིན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ས་ཁུལ་ཐབ་ཚང་གིས་ཁ་ལག་ཚ་པོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཚད་བཀག་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་
FoodHelpNYC བེད་སྤྱད་ན། ཐག་ཉེ་ས་དང་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་བར་ཐག་ན་ཡོད་པའི་ས་གནས་འཚོལ་ཐུབ། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་311སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

o

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་གི་སྡོད་མི་ཚང་མས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་ཉིན་རེར་ཐེངས་གསུམ་ལ་བཟའ་བཏུང་སྤྱད་ཆོག བཟའ་བཏུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལས་གཉེར་དུས་ཚོད་ནི་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་
སངས་བར་གྱི་བྱིས་པ་ཚོ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་7་དང་སྐར་མ་30་ནས་11་དང་སྐར་མ་30་བར་བྱིས་པ་དང་བཟའ་མི་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དག་གིས་བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པ་དང་དར་མ་
རྣམས་ལ་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་11་དང་སྐར་མ་30་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་1་དང་སྐར་མ་30་བར་ཡིན། བཟའ་ཆས་འདི་དག་བླངས་ན་ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་དགོས་པར་སྤྱི་དམངས་ལག་ཁྱེར་དང་ཡིག་ཆས་བདེན་དབང་བྱས་ཆོག
དར་མ་དང་བྱིས་པ་གང་ཡིན་རུང་་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལྟོ་ཆས་གསུམ་བླངས་ཆོག། ཕ་མ་དང་ལྟ་སྐྱོང་བས་བུ་ཕྲུག་གི་ཚབ་ཏུ་ལྟོ་ཆས་བླངས་ཆོག བཟའ་ཆས་ཟ་སའི་ས་ཆ་སྟོང་བ་མེད་པས་བཟའ་བཏུང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་
ཟ་དགོས། ས་གནས་གང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་དཀར་ཟས་མཁོསྤྲོད་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པ་དང་།ཡིའུ་ཐའེ་དང་དབྱི་སི་ལམ་གྱི་བཟའ་ཆས་ཀྱང་ཡོད། སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་(Department of Education)
རིན་མེད་ཁ་ལག་འཚོལ་བའི་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་FOOD ཡིག་འབྲུ་ཨང་གྲངས་877-877 སྟེང་ལ་གཏང་ཆོག གལ་
ཏེ་ཁྱེད་ལ་སི་པཻན་སྐད་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ན། COMIDA ཡིག་འབྲུ་ཨང་གྲངས་ 877-877 ལ་གཏོང་རོགས།
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o

ལོ་60ཡན་གྱི་རྒན་རྒོན་ཚོས་ཟ་མ་བླངས་ཆོག་པའི་ས་གནས། ས་ཆ་གང་ཞིག་ནས་དང་ཇི་ལྟར་ལེན་ཚུལ།ཁྱིམ་སྐྱེལ་བྱེད་སྲིད་www.nyc.gov/getfood དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་
ན་ཨང་གྲངས་311སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་“Get Food”ཞེས་བཤད་རོགས།

o

ཁྱེད་ཀྱིས་ཨང་གྲངས་311སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་“Get Food”ཞེས་བཤད་ན ཡང་ན་on.nyc.gov/seniorfoodhelp དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ན་ལྡོག་སྐྱེལ་ཤིག་སྐུར་ན། རྩིས་མེད།
བཟོ་བཅོས་དང་ཞབས་ཞུ་འདིའི་སྐོར་གྱི་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་ཐུབ།

o

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཁྱིམ་ནས་ཕྱི་རུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའམ་ ཡང་ན་ཟ་མ་འཁྱེར་ཡོང་མཁན་སོགས་མེད་པ།ད་དུང་སྒེར་གྱི་སྐྱེལ་འགྲེམས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཐུབ་ན། ཁྱོད་ལ་ཟ་མ་ཁྱིམ་སྐྱེལ་བྱས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྲིད། ཁྱེད་
ཀྱིས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་COVID-19 ཁ་ཟས་རོགས་རམ་ཐོན་ཁུང་གི་དྲ་ཚིགས་(NYC COVID-19 Food Assistance Resources) སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་
ན་ཨང་གྲངས་311་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་“Get Food”ཞེས་བཤད་རོགས།

o

བུད་མེད་དང་། བྱིས་པ་དམར་འབྱར་དང་བྱིས་པ་ཚོར་སྤྲད་པའི་འཚོ་བཅུད་ཁ་གསབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་(Special Supplemental Nutrition Program for Women,
Infants and Children (WIC))ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་བུད་མེད་དང་བྱིས་པར་རིན་མེད་ངང་བདེ་ཐང་ཅན་གྱི་ཁ་ཟས་དང་ཞབས་ཞུ་གཞན་མཁོ་སྤྲད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་
ACCESS NYC་ལ་གཟིགས་རོགས། སི་པཻན་སྐད་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ན། ACCESS NYC Español སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ HRA ཡི་ཆ་འཕྲིན་ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་
718-557-1399་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

གླ་བའི་ཁང་པ་དང་བེད་སྤྱོད་སྒྲིག་བཀོད།
•

མིག་སྔར་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྐབས་འདིར་ གནས་སྤོ་ཡིག་ཆ་བཟོ་བཞིན་པ་དང་གནས་སྤོ་ཡིག་ཆ་ཐག་གཅོད་བྱས་མེད་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་
ཡོད། འདིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་བདག་གིས་སྐབས་འདིར་ཁང་གླ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་རྐྱེན་བྱས་ནས་་ཁྱོད་སྡོད་ཁྱིམ་ནས་་ཕྱིར་ཕུད་གཏོང་མི་རུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་དགོས་ཚེས་Mayor’s Office to
Protect Tenants དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ནུའུ་ཡོག་ཁྲིམས་དོན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་(NYS Attorney General) COVID-19 དང་ཁང་གླ་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དྲ་ཚིག་སྟེང་ལ་
གཟིགས་རོགས།

•

གལ་ཏེ་མོ་ཡན་ལ་ཁོ་ཚོའི་གླ་གཏོང་གི་སྐོར་ནས་དྲི་བ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་དགོས་སམ། ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁང་བདག་གིས་བརྙས་བཅོས་བྱས་སམ་ཡང་ན་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་འཇིགས་སྐུལ་ཐེབས་ན། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་
ྦྲྲ ད་ཨང་གྲངས་དང།་ཡོང་
གྱི་མོ་ཡན་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་311་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཆོག ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཚང་མ་ལ་COVID-19་ཡི་ཉེན་ཁའི་སྐབས་ལ་ཁང་གླའི་གནད་དོན་ཡོད་ན་ཁོ་ཚོའི་སག་སྲི
སྒོ།ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་སྟེང་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕན་བདེ་ཐོབ་པ་དང་། སློབ་སྟོན་འབྱོར་བ།་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕན་བདེ་ཐོབ་པའམ་ཡང་ན་རིན་མེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་སློབ་སྟོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་
གཞན་པའི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་སྐོར་ནས་མཛུབ་སྟོན་འབྱོར་ཆོག

•

120གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐྱེན་གྱིས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁང་པའི་གླ་དངུལ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་ན་མྱུར་སྐྱོབ་དངུལ་རོགས་ཞུ་ཆོག ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་བེད་སྤྱོད་ཚད་བཀག་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ACCESS NYCལ་གཟིགས་རོགས། སི་པཻན་སྐད་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ན། Access NYC Español སྟེང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ་ཡང་ན HRA ཡི་ཆ་འཕྲིན་ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་718557-1399 འདིའི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ན་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་མི་དམངས་ཚོའི་སྡོད་ཁང་ཤོར་བ་དང་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ན་Homebase འཆར་གཞི་ཡིས་རོགས་རམ་བྱས་སྟེ། ཁོ་ཚོས་གབ་ཁུང་མ་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་ཐུབ། ཁྱེད་
ཀྱིས་HRAདྲ་ཚིགས་Homebase་ སྟེང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ཡང་ན་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་ཁང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་(NYC Housing Preservation and Development (HPD)) ཨང་8་པའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དང་། ཡོང་སྒོ་
ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁང་གླ་སྤྲོད་པར་དཀའ་གནད་ཡོད་ན། DTRAI@hpd.nyc.gov ཁ་བྱང་སྟེང་ལ་གློག་འཕྲིན་བཏང་སྟེ་རོགས་རམ་ཡོང་བར་ཡར་ཞུ་བྱས་ཆོག་

•

NYCHA ཡི་ཡོང་སྒོ་ལ་གྱོང་གུད་ཐེབས་པའི་སྡོད་མི་ཚོར་NYCHA ཡི་ཁང་གླ་དཀའ་བའི་འཆར་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་རེག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལས་མང་པོ་ཤེས་འདོད་ཚེ། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་ཚོགས་
བདེ་ཐང་དར་སྤེལ་ཚོང་རའི་སྐུ་མགྲོནལྟེ་གནས་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་(NYCHA Customer Contact Center) ཨང་གྲངས་718-707-7771 ལ་འབྲེལ་བྱེད་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ NYCHA གནས་སྡོད་མི་དམངས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཁོངས་སུ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་མི་ཚང་མར་སྒེར་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོ་ཆས། ་COVID-19་རྟགས་དཔྱད་དང་
རྒན་རྒོན་ལ་ཟས་རིགས་དང་བདེ་ཐང་བརྟག་དཔྱད་ཡང་ཚུད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེས་ NYCHA དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གཤམ་གསལ་གྱི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་དང་སྡོད་ཁང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།: ཁྱིམ་མེད་པའི་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་མི་ཚོ། ནད་རྟགས་ཅི་ཞིག་ཡོད་རུང་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་དེ་རང་
སྒེར་གྱིས་ཟུར་བཀག་བྱེད་བཟིན་པའི་མི་བུ་སྒེར་བ། འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་བཟོ་བ། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་བདེ་ཐང་དང་སྨན་ཁང་ རང་ཉིད་ལོགས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་ནད་པ། དེ་ལྟར་COVID-19་གདགས་གཤིས་ཡིན་པ་
ངེས་ཟིན་པ་དང་སོ་སོར་ཟུར་འཇོག་བྱེད་་དགོས་པའི་མི་ཡང་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ་nyc.gov/covid19hotelདྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ConEdison་གིས་ཆུ་རིན་དང་གློག་རིན་ མ་སྤྲད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློག་གི་ཞབས་ཞུ་སྒོ་མི་རྒྱག་པ་ལ། ད་དུང་ཆད་པ་འང་གཅོད་རྒྱུ་མེད། National Grid ལས་ཁུངས་ ཀྱིས་ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་སོལ་རླངས་ཀྱི་རིན་འབབ་
མ་སྤྲད་ན་ཡང་ཟླ་4པའི་ཟླ་མཇུག་བར་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་སོལ་རླངས་མཚམས་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ་ConEdison དྲ་ཚིགས་དང་། National Grid
དྲ་ཚིགས་འདིའི སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

Comcast། AT&T དང་Verizon གསུམ་ཀྱིས་་COVID-19་ཡི་རྐྱེན་གྱིས་ཉིན་60རིང་ལ་དྲ་སྦྲེལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་མཚམས་མི་འཇོག་པའི་གཏན་ཁེལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།

•

Comcast ཀྱིས་ཡོང་སྒོ་དམའ་བའི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གསར་པ་ཚོ་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་རིན་མེད་དྲ་སྦྲེལ་མཁོ་འདོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེའི་མྱུར་ཚད་25Mbps ཟིན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལས་མང་
བ་འཚོལ་འདོད་ན། Comcast Internal Essentials དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

4

•

Metro PCS། T-Mobile། Sprint། AT&T དང་ Comcast Xfinityཚང་མས་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞི་གྲངས་ཤོང་ཆད་དུས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉིན་60་གི་བར་
ཡར་འགྱོགས་བྱས་ཡོད། Verizon་ཡིས་རང་འགུལ་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དག་ལ། ཁེ་ལས་ཆུང་ཆུང་སྤྱི་བཀོལ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་འཆར་གཞི། ཚ་ཁུལ་དང་Jetpacksལ་ཚད་བརྒལ་གྱི་15GB 4G LTE་ཡི་གཞི་
གྲངས་ཁ་སྣོན་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ་ཁྱེད་རང་གི་ལག་ཁྱེར་ཁ པར་གྱི་ཉོ་ས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

ཡང་བསྐྱར་བརྡ་སྦྱོར་གསར་བ་ཞིག་མ་གཏང་བར་དུ་Xfinity WiFi སྤྱི་པའི་ཚ་ཁུལ་ཚང་མ་་མི་ཡོངས་ལ་“xfinitywifi” SSID་ཁ་ཕྱེས་ཡོད། སྤྱི་པའི་ཁ་ཚུད་ནི་ཁེ་ལས་ཆུང་འབྲིང་དང་ཚོང་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་ནས་
རྙེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ WiFi སྤྱི་པའི་ཚ་ཁུལ་འཚོལ་འདོད་ན། Xfinity WiFi དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་འདི་ལྟར་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་ཆོག

སློབ་གསོ་དང་བྱིས་པར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པ།
•

གལ་ཏེ་སློབ་གྲྭ་སྔར་བཞིན་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་2019ལོ་ནས་2020ལོའི་བར་གྱི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་གཞི་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱང་བཅད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ངེས་ཡིན། འདི་ནི་སློབ་མ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྡད་དེ་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་
བཞིན་པའི་དོན་རེད། སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་(DOE)དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་ཚོར་དྲ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་iPadརྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཡོད། སྤོ་བ་ཁ་པར་གཞི་གྲངས་གི་འཆར་གཞི་ཡང་ཚུད་ཡོད། ཁྱེད་
ཀྱིས་Schools.NYC.gov/Coronavirusདྲ་ཚིགས་སྟེང་ནས་དེ་ལས་མང་བ་ཡང་རྙེད་ཐུབ། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་311 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

K-12་སློབ་མ་དང་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་ཚོར་རིན་མེད་དྲ་རྒྱ་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་གཏང་ཆོག་པའི་གདམ་ཀ་ཡོད།:
o

Charter Spectrum་ཀྱིས་ སྤྱོད་མཁན་གསར་པ་ཚོརཐོག་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་རིན་པ་མེད་པར་མྱུར་ཚད་100 Mbps ཅན་གྱི་དྲ་རྒྱ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། སྒྲིག་སྦྱོར་གྱི་གླ་ཡོན་མི་ལེན་
པ། ཨང་གྲངས་1-844-488-8395 སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

o

Altice USA་མངའ་འོག་གི་Suddenlink དང་ Optimum་གཉིས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་གསར་པ་ཚོར་ཉིན་60རིང་ལ་རིན་པ་མེད་པར་མྱུར་ཚད་30 Mbps ཅན་གྱི་དྲ་
རྒྱ་འབུལ་ངེས་ཡིན། ཨང་གྲངས་1-866-200-9522འདིའི་སྟེང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་ Optimum གྱི་དྲ་རྒྱ་ཞབས་ཞུ་དང་།་1-888-633-0030 འདིའི་སྟེང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་
Suddenlink་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ཞབས་ཞུ་ཐོབ་ངེས་ཡིན།

o

CoxConnect2Compete་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱ་བྱ་རིམ་འདིས་༢༠༢༠ལོའི་ཟླ་བ༥ཚེས༡༢སྔོན་ལ་འཛིན་གྲྭ་K-12་སམ་དེའི་མན་གྱི་བྱིས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡོང་སྒོ་དམའ་བའི་ཕ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་
ཚོར་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་རིན་པ་མེད་པར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས་རེད།

•

DOE ལ་འཛིན་རིམ་K གྱི་མན་ནས་12་བར་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་རང་ཁྱིམ་ནས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་བྱིས་པ་ཞབས་ཞུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་གིས་ (NYC Administration for Children’s Services (ACS))་བྱིས་པ་དང་ཕ་མ་ཚོར་རྟོག་བཟོའི་COVID-19་མཐུན་
རྐྱེན་འཛུབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དེར་གསོ་སྐྱོང་ལག་རྩལ་དང། སྔོན་འགོག་ཟུར་བཀག་གྲོས་གཞི་འདོན་པའི་བྱེད་སྒོ་དང་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་ཡང་ཚུད་ཡོད།

•

ACS སྤྱི་ཚོགས་ལ་གཞིར་བཀོད་ངྱས་ཏེ་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་ཁུལ་གསུམ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ས་ཁུལ་དང་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱུད་རིམ་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲད་བྱས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁ་གསབ་ལྟེ་གནས་ལ་(Family
Enrichment Centers (FECs))མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས་ཡིན། ད་ལྟ་FEC་ཡིས་རྒྱང་བཅད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚད་ཡོད་ཀྱིས་དངོས་སུ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་སྦྱོར་
གྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེས་ACS དྲ་ཚིགས་ འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་དམངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་(New York Public Library (NYPL))སློབ་མ་དག་ལ་དྲ་ཐོག་ནས་རིན་མེད་ཀྱིས་་ཟུར་ཁྲིད་སློབ་སྟོན་འབུལ་བཞིན་ཡོད་ ། སློབ་མས་ཉིན་རེར་ཉིན་
རྒྱབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་2ནས་དགུང་མོའི་དུས་ཚོད་11་བར་དུ་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་སྟོན་དགེ་རྒན་གྱི་ནང་སྦྱོང་ལས་བྱའི་དཀའ་གནད་ཀྱི་རོགས་རམ་བླངས་ཆོག་སློབ་ཚན་སྙིང་ལྟེ་ཡི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་སློབ་ཆུང་སྔོན་འགྲོ་སློབ་མ་ནས་མཐོ་རིམ་སློབ་
འབྲིང་བར་ལ་དབྱིན་སྐད་དང་སེེ་པན་སྐད་ཀྱི་འཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན་ཡོད། བརྙན་ཟློས་ནང་དོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་དག་ཀྱང་ཉིན་གང་བོའི་ཆུ་ཚོད་24་རིང་ལ་མཁོ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག ཁྱིམ་ཚང་ལ་ནུའུ་ཡོག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དེབ་
གཡོར་བྱང་བུ་ཡོད་ཚེ་ད་བཟོད་ཞབས་ཞུ་འདི་བེད་སྤྱོད་་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། བྱང་བུ་འདི་New York Public Library དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ནས་བྱང་བུ་བཟོ་བར་སྙན་ཞུ་བྱས་ཆོག

•

ང་ཚོས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་བཤད་པ་(We Speak NYC) ཞེས་པ་འདིའི་དྲ་ཐོག་ནས་དབྱིན་སྐད་སློབ་གསོའི་མཐུན་རྐྱེན་རིན་མེད་ངང་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གཟའ་འཁོར་རེར་ཐེངས་གཅིག་ལ་རིན་མེད་ངང་དྲ་ཐོག་
སློབ་ཚན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་རིང་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་གྲོགས་པོ་གསར་པ་བསྒྲིག་སྟེ་ནུའུ་ཡོག་མི་དམངས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཆོག་པའི་ཞབས་ཞུ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཆོག།ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། དབྱིན་ཡིག་སྦྱང་ནས་བཤད་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཞུགས་འདོད་ན། འདིར་གཟིགས་རོགས། སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་We Speak NYC དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ནས་རིན་མེད་ངང་མཐུན་
རྐྱེན་སྦྱོར་བར་སྙན་ཞུ་བྱས་ཆོག་པ་དང་། རྩིས་ཐོའི་ཨང་གྲངས་བཟོ་མི་དགོས། སློབ་གསོའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་སློབ་གསོའི་ཡོ་བྱད་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ལག་དེབ་ཀྱང་ཚུད་ཡོད།

•

གྲོང་ཁྱེར་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱུག་འགྱུར་ལྟེ ་གནས་(Regional Enrichment Center)་རུ་་མྱུར་སྐྱོབ་མི་སྣ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་སྲུང་ལས་མི། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དག་གི་ལས་བྱེད་
མི་སྣ། དེ་མིན་གཞི་རྩའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ལ་རིན་མེད་ཀྱི་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། RECཡིས་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་འགྲོ་བའི་ལོ་ཚོད་མ་ཟིན་པ་ནས་འཛིན་གྲ་ལོ་རིམ་༡༢་བར་གྱི་བྱིས་པ་ཚོར་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་
གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་7དང་སྐར་མ་30ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་6དང་སྐར་མ་30བར་སྒོ་འབྱེད་ལྷོད་ཡངས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། བཟའ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད། DOE ཡི ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱུག་འགྱུར་ལྟེ་གནས་(Regional
Enrichment Center) དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་311་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ།་གླ་རིན་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ལྡན་པའི་ལས་བཟོ་བའི་རེའུ་མིག་
དང་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་ཐུབ།

5

ལས་བཟོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་དངུལ།
•

ཁྱེད་རང་ཚོང་བདག་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་(NYC Department of Small Business
Services)་ཚང་མས་ནུའུ་ཡོག་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ COVID-19་གྱི་སྐོར་ནས་གསར་ཤོས་ཀྱི་ མཐུན་རྐྱེན་དང་གནས་ཚུལ་དགོས་ཚེས། nyc.gov/sbs དྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐོར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་། ངལ་སེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act
(CARES Act))ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། སྲིད་གཞུང་གིས་ཡོང་སྒོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་ཉུང་བའི་ཨ་རིའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་(Economic Impact
Payment)་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད།
o

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་མཐུན་ན་དཔལ་འབྱོར་ཤུགས་རྐྱེན་རོགས་དངུལ་རྩིས་ཐོ་(Economic Impact Payment)་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་སྲིད།
 ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་དང་རྒྱལ་ཁོངས་གཞན་གྱི་ཨ་རིའི་སྡོད་དམངས་ཡིན་པ།
 རང་ཉིད་མི་གཞན་གྱི་དྲིན་ལན་ལ་བརྟེན་པའི་མི་ཡིན་ཞེས་བཤད་མི་རུང་།
 ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཨང་རྟགས་(Social Security number (SSN))ཡོད་པ་དང་།
 ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཡོང་སྒོ་སོ་སོར་ཨ་སྒོར་99,000་དང་ཡང་ན་བསྡོམས་པའིཨ སྒོར་198,000་ལ་སླེབས་ཡོད།

o

གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཡིན་ན། ཕ་མ་གཉིས་ཀར་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཡོད་དགོས། གསོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཕྲུ་གུར་ཡང་ངེས་པར་དུ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་
ཡོད་དགོས། (དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་བབ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྲལ་འཇལ་བའི་ལོ་འཁོར་ནང་ཕྱོགས་གཅིག་གི་བཟའ་ཟླ་གཅིག་ཨ་རིའི་དྲག་དཔུང་དམག་གི་ཁོངས་མི་ཞིག་ཡིན་ན། བཟའ་ཟླ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་
SSN་དགོས།)

o

ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེས་ACCESS NYC དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

ཁྱེད་རང་གི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཁྱེད་རང་ལས་བཟོ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་བཟོ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོསབ་མ་ཟད། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབབ་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་གླ་
ཡོད་ཀྱི་གུང་སང་དང་ནད་དགོངས་སོགས་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད ། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལས་བཟོ་བའི་ཁེ་དབང་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་གཞི་ནི་མི་ཚང་མ་ལ་འཚམ་པ་དང་།དེའི་ནང་ལག་ཁྱེར་མེད་པའི་གནས་སྤོས་བྱེད་མཁན་ཡང་ཚུད་ཡོད།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྱེད་ལ་COVID-19་ཛ་དྲག་གི་གླ་ཡོད་ནད་དགོངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རེག་སྲིད། ལག་ཁྱེར་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཡང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྲིད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལས་མང་བ་
ཤེས་འདོད་ཚེས། ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་དྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ཡང་ན་མངའ་སྡེའི་COVID-19 ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་1-888-364-3065་ སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས

•

ཁྲིམས་མཐུན་ལས་ཀའི་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་པ་ཚང་མ་ལ་ལས་ཀ་ཤོར་བའི་རོགས་དངུལ་ཉེན་འགོག་རག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་། ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ཡིས་ཉིན་བདུན་རིང་གི་སྒུག་དུས་ཚོད་མེད་པར་
བཟོས་པ་རེད་། ཁྱེད་ཀྱིས་New York State Department of Labor ཡི་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ཡང་ན་ཨང་གྲངས་1-888-209-8124་འདིའི་སྟང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་
བྱེད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་བསླབ་བྱ་དང་སྙན་ཞུའི་སྐོར་ནས་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ། ནུའ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཤོར་བའི་རོགས་དངུལ་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་(NYC Unemployment Benefits) འདིའི་
སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་ནུའུ་ཡོག་པ་དང་། ཡང་ན་ཁོ་ཚོའི་བུ་ཕྲུག་ལ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དངུལ་ཤོག་གི་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ACCESS NYC དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སི་པཻན་སྐད་ཀྱི་
རོགས་རམ་དགོས་ན། Access NYC Español་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ཡང་ན་HRA ཡི་ཆ་འཕྲིན་ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་718-557-1399་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁང་པ་གཏའ་འཇོག་དངུལ་བུན་སྤྲོད་སྐབས་དཀའ་ངལ་དང་འཕྲད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དངུལ་ཁང་གིས་ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་དངུལ་རྩའི་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་གི་(New York State Department of
Financial Services)གཏའ་འཇོག་དངུལ་བུན་གྱི་ཁྲིམས་སྒོ་རང་བཙན་བྱེད་དབང་གི་ཕྱོགས་སྟོན་དོར་ནས་ཉིན་90ཡི་གཏའ་འཇོག་དངུལ་བུན་དངུལ་སྤྲོད་། གཏའ་འཇོག་དངུལ་བུན་དངུལ་སྤྲོད་། གནས་ཚུལ་དེ་
ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་གཏའ་འཇོག་དངུལ་བུན་དངུལ་ཁང་ལ་འབྲལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སློབ་མའི་དངུལ་བུན་སྤྲོད་རྒྱུ་རང་འགུལ་ངང་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་སྐྱེད་ཀ་དང་དངུལ་ཆད་གང་ཡང་བསྡུ་རྒྱུ་མིན། སློབ་མའི་དངུལ་བུན་ཁ་ཤས་(དཔེར་ན་ཨ་རིའི་སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་དངུལ་བུན་རྙིང་པ་དང་།སློབ་གྲྭས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ཕོ་ཅིན་སིའི་དངུལ་བུན་(Perkins Loans)དང་སྒེར་བཙུགས་སློབ་མའི་དངུལ་
བུན་)གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་མེད་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ། ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱིའཛད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དང་ལས་བཟོ་བའི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་(NYC Department of
Consumer and Worker Protection) COVID-19 རིང་གི་སློབ་མའི་དངུལ་བུན་བུན་དོན་གྱི་དྲན་སྐུལ་སྟེང་ལ་ ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་ studentaid.gov་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་
གཟིགས་རོགས།

•

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ནུའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སློབ་མ་དང་ཡང་ན་སྨན་བཅོས་དངུལ་བུན་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་སྤྲད་པའི་དོན་དག་བྱུང་ན་གནས་སྐབས་སུ་བུ་ལོན་འདེད་མི་སྲིད། གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྲིམས་དོན་སྤྱི་ཁྱབ་
(New York Attorney General)་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་ཡོད་པ་རེད།

•

འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན། སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་པ་དང་མྱུར་སྐྱོབ་ལས་བཟོ་བ་ཁ་ཤས་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་ཉིན་30རིང་ལ་རིན་མེད་ངང་ གྲོང་ཁྱེར་རྐང་འཁོར་(Citi Bike) ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་
གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་དགོས་ཚེ། གྲོང་ཁྱེར་རྐང་འཁོར་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ལས་བཟོའི་དཔུང་ཁག་(Citi Bike Critical Workforce) མཛད་སྒོའི་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།
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•

སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་དང་ཕུ་དཀྲུག་གཏོང་བའམ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པར་སྔོན་འགོག་བྱེད་པ།

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ན་རིགས་རྒྱུད་དང་།་ཐོབ་ཐང་དང་རྒྱལ་ཁོངས་གང་གི་མི་ཡིན་རུངའཁོན་འཛིན་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་སོགས་གཏན་ནས་བྱས་མི་ཆོག ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་(NYC
Commission on Human Rights, དང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཞེ་སྡང་ནག་ཉེས་སྔོན་འགོག་གཞུང་ལས་ཁང་(Mayor’s Office for the Prevention of Hate
Crimes)དང་ NYPD ཡིས་ COVID-19་དང་འབྲེལ་བའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་སྐུར་འདེབས་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་འཁོན་འཛིན་དང་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་སྙན་ཐོ་བཀོད་པ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
o

•

ཁྱེད་རང་ལ་སློང་བའམ་མཐོང་ཆུང་སྙན་ཐོ་འགོད་ཚེས ཨང་གྲངས་311་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

o

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་འཁོན་འཛེང་ནག་ཉེས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་དང་། ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་མི་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་དཔང་པོ་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཨང་གྲངས་911ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས། NYPD་ཡི་ལས་སྣེ་
ཚོས་རོགས་སྐྱོར་འཚོལ་མཁན་གྱི་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་འདྲི་རྩད་བྱེད་མི་སྲིད།

o

ཁྱེད་ཀྱིས་COVID-19 དང་འབྲེལ་བའི་འཁོན་འཛིན་དང་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་སྙན་ཐོ་འགོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་ན་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་དང་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་
དགོས་ཚེ། nyc.gov/StopCOVIDHateཡི་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁྲིམས་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་(NYC Family Justice Centers) ཁ་པར་ཐོག་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཏུམ་སྤྱོད་གནས་བབ་ལ་རོགས་རམ་དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་
འཆར་གཞི་དང་། སྡོད་གནས། བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར། སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་དང་བློ་འདྲིའི་ཞབས་ཞུ་བཅས་དེ་བཞིན་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་གཞན་དག་ཡང་ཚུད་ཡོད། ཁྱེད་ལ་སྐད་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་སྲིད་པ་དང་།
དེ་ནས་ཁྱེད་ལ་གང་མགྱོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་བྱེད་ངེས།
o

གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་བར་ཁྱེད་རང་གི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ས་ཆ་ལྟེ་བར་ཁ་པར་བརྒྱབ་ཆོག་པ་རེད།

o

དགོང་མོ་དང་གཟའ་མཇུག་ལ་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆུ་ཚོད་24རིང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཏུམ་སྤྱོད་རོགས་སྐྱོབ་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་འདི་800-621-HOPE (4673)་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་
གཏུགས་བྱེད་རོགས།

 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་པོ་རོན་ཁི་སི་ (Bronx)་ནས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲང་བདེན་ལྟེ་གནས་(NYC Family Justice Center) དགོས་ན། ཨང་གྲངས་
718-508-1220 ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།
 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་པུའུ་ལུའུ་ཁེ་ལིན (Brooklyn)་ནས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲང་བདེན་ལྟེ་གནས་(NYC Family Justice Center)དགོས་ན། ཨང་གྲངས་
718-250-5113ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།
 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མན་ཧ་ཏུན(Manhattan)་ནས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲང་བདེན་ལྟེ་གནས་(NYC Family Justice Center) དགོས་ན། ཨང་གྲངས་
212-602-2800་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།
 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཁྭིན་སུ (Queens)་ནས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲང་བདེན་ལྟེ་གནས་(NYC Family Justice Center) དགོས་ན། ཨང་གྲངས་
718-575-4545་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།
 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སུ་ཐེའི་ཏུན་ཨ་ཡུ་ལེནྜ (Staten Island)་ནས་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དྲང་བདེན་ལྟེ་གནས་(NYC Family Justice Center) དགོས་ན། ཨང་གྲངས་
718-697-4300་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་ལག་བསྟར་བྱ་ཚུལ།
•

ActonNYC་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ནུའུ་ཡོག་པ་དག་ལ་རིན་མེད་ངང། ཉེན་ཁ་མེད་པ་དང་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཚོར་
རོགས་རམས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། འཆར་གཞི་འདི་མིག་སྔར་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་ཞིང་། ཁ་པར་ཐོག་ནས་ ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཆོག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཅད་བར་ཐག་གི་ཆེད་དུ་(ཁྱོད་ཀྱི་བཟའ་མི་དང་སྡོད་རོགས་
མིན་པའི་མི་སྣ་དང་ཉུང་མཐར་ཡང་དབྱིན་ཁྲི་དྲུག་གི་བར་ཐག་འཇོག་དགོས་)དང་མཐུན་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དང་གནད་དོན་ཡོད་ན་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་
དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་6པར་། ཨང་གྲངས་འདི་1-800-354-0365་ཡི་སྟེང་ལ འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཏེ་“ActionNYC”ཞེས་བཤད་རོགས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམངས་དོན་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་(NYC Office of Civil Justice)དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ནུའུ་ཡོག་པ་ཚོར་རིན་མེད་ངང་བཅའ་ཁྲིམས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
དེའི་ནང་མོ་ཡན་དང་། གནས་སྤོ། གླ་ཕོགས་དམའ་བའི་ལས་བཟོ་པ་སོགས་དང་དེ་བཞིན་དམངས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲན་སློང་འཕྲད་པའི་ནུའུ་ཡོག་པ་གཞན་དག་ཡང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་མང་བ་འཚལ་དགོས་ཚེ། NYC
Office of Civil Justice དྲ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།

•

བཀག་ཉར་བྱས་མེད་པའི་མི་ལ་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་དཔང་ཉན་ཚོགས་འདུ་ཚང་མ་ཉུང་མཐར་ཡང་2020ལོའི་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་བར་ཕར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པའི་མི་དག་ལ་དཔང་
ཉན་ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་དུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་Justice.gov/EOIRའདིའི་དྲ་ཚིགས་སྟེང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད་གནས་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཞིབ་བཤེར་ལག་བསྟར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་(Executive
Office for Immigration Review (EOIR))ཡི ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་འདི་ 1-800-898-7180 ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་པར་ EOIR’s Facebook
དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་ཏེ། གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤེས་རྟོགསབྱུང་ཐུབ།

•

ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་དང་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་(USCIS)ཡིས་ངོ་ཐུག་གདོང་འཕྲད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་བརྡ་སྦྱོར་གསར་བ་ཞིག་མ་གཏང་བར་དུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་
ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེས་USCIS.gov/Coronavirusདྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སཻ་པན་སྐད་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ན། Respuesta de USCIS al
Coronavirus 2019 དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།) ཡང་ན་USCIS ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་འདི་1-800-375-5283 ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

•

ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་དང་ཤོ་ཁྲལ་ལག་བསྟར་(Immigration and Customs Enforcement (ICE)) ཀྱིས་དེའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་COVID-19དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་
བར་ཁ་གཏད་གཅོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བ་ཤེས་འདོད་ཚེ། ICE.gov/COVID19་དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས།
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o

ཁྱིམ་མི་དང་གྲོགས་པོ་སུ་ཡིན་རུང་མིག་སྔར་ICE ཡིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་སོང་མི་ཆོག། ཁྲིམས་རྩོད་པས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས་ཐུག་འཕྲད་མུ་མཐུད་དུ་བྱས་ཆོག འོན་ཀྱང་ICEཡིས་
ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལ་བརྙན་མིག་རྒྱུད་ནས་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་འཇུག་པ་དང་།ད་དུང་རང་ཉིད་ངོ་མས་འཚམས་འདྲི་བྱེད་མཁན་ལ་རང་ཉིད་སྒེར་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིག་ཆས་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ལ་རེ་བ་དང་སྐུལ་འདེད་་བཏོན་
ནས་ཁོ་ཚོའི་སྒྲིག་ཆས་ཐོག་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྲིད། ཁྲིམས་རྩོད་པས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དང་ གསར་སྒྱུར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས།

o

ICEཡིས་བཀག་ཉར་བྱས་མེད་པའི་མི་ཚང་མར་གནམ་གྲུར་སྡོད་སྐབས་གདོང་ཐུག་ཐོ་འགོད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་མེད་པར་བཟོས། ཁ་པར་མིང་རྟགས་འགོད་པ་སྔར་བཞིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།
 ICE་ཡིས་འཛིན་བཟུང་སྔར་བཞིན་མུ་མཐུད་དུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ICEཡིས་གསུང་དོན། ཁོ་ཚོས་སུ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་ལ་ཚོད་འཛིན་ལག་བསྟར་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འོག་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁོ་
ཚོས་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲོད་དང་ཡང་ན་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མི་སྲིད།

ཁ་སྣོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན།
•

ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་དང་ཡང་ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་ཡོད་དམ། གཟའ་ཟླ་བ་ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་9པ་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་5པར་MOIA་ཡི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
འདི་212-788-7654་ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།་ཡང་ན་AskMOIA@cityhall.nyc.govཡི་སྟེང་ལ་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་ཏེ། MOIA་ཡི་ཁྱིམ་མཚེས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་མཁན་དང་
འབྲེལ་གཏུགས་བྱོས།

•

ནུའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱིས་ Mayor’s Office for People with Disabilities ཡི་ COVID-19 དང་འབྲེལ་བའི་དྲ་ཚིགས་་སྟེང་ལ་གཟིགས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་བཟའ་བཅའི་
མཁོ་སྤྲོད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འགན་ལེན། སྨན་བཅོས་ཁ་གསབ། ཁྱིམ་ཚང་གི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་སྦྱོར་ཞབས་ཞུ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ལས་མང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཆོག

•

མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་རེའུ་མིག་དྲ་ཐོག་ནས་སྐོང་ཆོག་པ་དང་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་འདི་844-330-2020 ཡི་སྟེང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ཆོག། ཁྱེད་ལ་སྐད་རིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཚེ 2020
Census Language Support དྲ་ཚིགས་གི་སྟེང་ལ་གཟིགས་རོགས། ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་འདི་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ་དང་། དྲིས་ལན་ཡོད་ཚད་གསང་བ་ཡིན་པ། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཕྱི་མི་གཞིས་
ཆགས་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་ལ་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད།
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