HOJA INFORMATIVA - Tibetan

Coronavirus (COVID-19)

ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་COVID-19 བརྟག་དཔྱད།
ཅིའི་ཕྱིར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དག ོས་སམ།

རང་ཉིད་ཟུར་བཀག་བྱེད་དག ོས་པའི ་མི་ཞི ག་དང་མཉམ་དུ་ས ྡོད་

ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་ COVID-19 ཀྱི ་བརྟག་དཔྱད་བྱེ ད་དག ོས། ཏག་དབྱི
ོ
བས་

གཤམ་ནས་རག་གི་རེ ད།

ཆམ་ནད་དམ་ཆམ་རི མས་འདྲ་བའི ་ནད་རྟགས་ཐ་ན་མངན་ཆུང་ཡི
ོ
ན་རུང་། གང་མྱུར་
གཉན་རི མས་COVID-19 ཀྱི ་ནད་རྟགས་ནི །

•• ཚ་བ་འཕར་བའི ་རྟགས་སུ་གྲང་ཤུར་རྒྱག་པ་དང་མཚན་མ ོ་རྔུལ་ནག་ཐན་པ།
ོ

•• དབུགས་ལམ་གྱི ་ནད་རྟགས་དཔེ ར་ན། ག ློ་རྒྱག་པ་དང་། མི ད་པ་ཚ་བ། སྣ་ཆུ་ཐན་
ོ
པ། དབུགས་གཏང་ལེ
ོ ན་དཀའ་བ། དྲི་དང་བ ྲོ་བ་མི ་ཚོར་བ།

•• དེ་མི ན་གྱི ་ནད་རྟགས་དཔེ ར་ན། ཤ་གནད་དང་རུས་ཚི གས་ན་བ། བཤལ་སྐྱུག་བྱེ ད་
པ། དང་ག་བརླག་པ་ལྟ་བུ།

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་ཡ ོང་ངེས་པ་ཁག

•• བརྟག་དཔྱད་ནི ་རི ན་མེ ད་ཡི ན་པ་མ་ཟད་མག ྱོགས་པ ོ་ཚར་གྱི ་རེ ད།

•• ཁྱེ ད་རང་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དུ་ངས་སྦ
ོ
ྱོར་བྱས་པ་ཡི ན་ན། ངས་སྦ
ོ
ྱོར་ཡི ་གེ ་
མཉམ་དུ་འཁྱེ ར་དག ོས།

•• བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཡུལ་དབུགས་ལམ་སྨན་ཁང་གི ་ལས་མི ་ཚོས། ཁ་རས་དང་། སྲུང་
ག ོས། ལག་ཤུབས། གདང་ཤེ
ོ ལ་བཅས་ག ྱོན་གྱི ་རེ ད།

•• སྲི ན་བལ་རི ང་ལ་ཕྲ་བ་ཞི ག་གི ས་ཁྱེ ད་རང་གི ་སྣ་ཁུང་དང་མི ད་པའི ་ནང་ནས་
གཉན་སྲི ན་ཡ ོད་མེ ད་ཀྱི ་དཔེ ་གཞི ་ལེ ན་གྱི ་རེ ད།

བརྟག་དཔྱད་ཚར་རྗེ ས་ག་རེ ་ཡ ོང་གི་རེ ད།

•• བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐན་བར་དང་མ་དྲག་བར་དུ།
ོ
རང་ཁྱི མ་ལ་ (ཟུར་
བཀག་བྱས་ནས་) ས ྡོད་དག ོས།

•• སྨན་བཅ ོས་ཀྱི ་ཆེ ད་དང་ཛ་དྲག་གི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་ཕུད་དེ་མི ན་རང་ཁྱི མ་
ནས་ཕྱི ་ལ་འགྲོ་མི ་ཆ ོག་ལ། རང་ཁྱི མ་ལ་མགྲོན་པ ོ་ཡང་ཡ ོང་མི ་ཆ ོག

•• གལ་སྲི ད་ཁྱེ ད་རང་གི ་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེ ན་ཆགས་པ་ (དབུགས་གཏང་
ོ

ལེ ན་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་) ཡི ན་ན། ཀླད་ཀ ོར་གསུམ་ཅན་(000))ལ་ཁ་པར་གཏང་
ོ

དག ོས། ཁ་པར་གཏང་དུས་མྱུར་སྐ
ོ
ྱོབས་རླངས་འཁ ོར་གྱི ་ལས་བྱེ ད་ལ་རང་ཉིད་ཏག་
ོ
དབྱི བས་གཉན་རི མས་ནད་པ་(COVID-19)ཡི ན་པ་གསལ་པ ོ་བརད་དག
ྗོ
ོས།

•• མི ་གཞན་དང་ཁང་པ་གཅི ག་གི ་ནང་ས ྡོད་ཀྱི ་ཡ ོད་ན། རང་ཉིད་ཁང་མི ག་གཞན་

ཞི ག་གི ་ནང་ལ ོགས་སུ་ས ྡོད་དག ོས་ལ། མི ་གཞན་དང་ཁང་མི ག་གཅི ག་ནང་ཡ ོད་
སྐབས་ཁ་རས་ག ྱོན་དག ོས་པ་མ་ཟད། མི ་ཊར་གཅི ག་དང་ཕྱེ ད་ཀའི ་རྒྱང་ཐག་
འཇག་དག
ོ
ོས།

•• གཙང་སྦྲ་ཡག་པ ོ་བྱེ ད་དག ོས། དེ་ཡང་ལག་པ་ཡང་ཡང་བཀྲུ་བ་དང་། ག ློའམ་ཧབ་
ཆི ་རྒྱག་སྐབས་ལག་པའི ་གྲུ་ཁུགས་སམ་ཤ ོག་བུས་བཀབ་དག ོས།

Testing key messages for the CALD community

ཀྱི་ཡ ོད་ན། ཟུར་བཀག་དང་འབྲེལ་བའི ་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/resources.aspx

•• ཁྱེ ད་རང་ཏག་དབྱི
ོ
བས་ COVID-19 ནད་པ་ཞི ག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཉེ་པ ོ་བྱུང་ཡ ོད་
ན། ཐུག་འཕྲད་ཀྱི ་ཉིན་ཐ་མ་དེ་ནས་བརྩི ས་ཏེ་ཁྱེ ད་རང་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ རི ང་རང་

ཁྱི མ་དུ་ས ྡོད་དག ོས། (ཐུག་འཕྲད་ཉེ་པ ོ་ཞེ ས་པ་ནི ། ཏག་དབྱི
ོ
བས་ནད་པ་ཞི ག་མ་ན་
ག ོང་གི ་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ནས་བརྩི ས་ཏེ། ཁང་པ་གཅི ག་གི ་ནང་མཉམ་དུ་ས ྡོད་པ་དང་
། ང་ཐུག་སྐར་མ་
ོ
༡༥ ལས་རི ང་བ་བྱས་པ། ཐག་དང་གྱང་ཡ
ོ
ོད་པའི ་གནས་གཞི ་
གཅི ག་གི ་ནང་ཆུ་ཚོད་ ༢ ལྷག་མཉམ་གནས་བྱས་པའི ་གནས་སྟངས་ལ་ཟེ ར)

•• རང་ཁྱི མ་དུ་ཟུར་བཀག་་བྱ་རྒྱུ་ནི ། ཐུག་འཕྲད་ཉེ་པ ོ་བྱུང་བ་ཚང་མར་ཁྱབ། དེ་ནི ་ཐ་
ན་ད་ལྟའི ་ཆར་བདེ་ཐང་ཡི ན་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ནད་དེ་ཕ ོག་མེ ད་པའི ་
གྲུབ་འབྲས་ཐན་པ་ཚོ
ོ
ར་ཡང་ཁྱབ་ཀྱི ་ཡ ོད།

བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཇི ་ལྟར་རག་གི་རེ ད།

•• སྤྱི ར་བཏང་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ནི ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནས་ ༤༨ གྱི ་དུས་ཡུན་ནང་
རག་གི ་རེ ད། ཡི ན་ནའང་མང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་ ༧༢ བར་འག ོར་ངེ ས།

•• ཛ་དྲག་སྨན་བཅ ོས་སྡེ ་ཚན་ནམ། གཞུང་གི ་ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་

COVID-19 བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཤི ང་། Pathology
COVID-19 SMS Results Service (ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་

COVID-19 བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ SMS འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུ་)ལ་དེབ་

བཀ ོད་བྱས་ཡ ོད་ན། གྲུབ་འབྲས་འཕྲིན་ཐུང་SMS བརྒྱུད་འབ ྱོར་ངེ ས་རེ ད། དེབ་

བཀ ོད་བྱས་མེ ད་ན་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ར ྫོང་སྡེ འི་ལས་བྱེ ད་པས་ཁྱེ ད་ལ་ཁ་པར་
བཏང་སྟེ་གྲུབ་འབྲས་བརད་ངེ
ྗོ ས།

•• ཁྱེ ད་རང་གི ་སྤྱི ་ཁྱབ་སྨན་པ་ (GP) འམ་གནས་གཞི ་གཞན་གྱི ས་བརྟག་དཔྱད་

བཀ ོད་སྒྲི ག་བྱས་པ་ཡི ན་ན། ཁྱེ ད་རང་གི ་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཁྱེ ད་
ལ་གནང་གི ་རེ ད།

ནད་དེ་ཕ ོག་པའི ་གྲུབ་འབྲས་ཐན་ན་ག་རེ
ོ
་ཡ ོང་གི་རེ ད།
•• NSW Health (མངའ་སྡེ འི་འཕྲོད་བསྟེན་) ལས་

ཁུངས་ཀྱི ས་ཁྱེ ད་ལ་གཟི གས་རྟོག་གནང་གི ་རེ ད། ཐ་ན་

ཁྱེ ད་ལ་སྨན་བཅ ོས་བྱང་བུ་མེ ད་རུང་། སྨན་བཅ ོས་འགྲོ་
ས ོང་རང་ངས་ནས་གཏང་མི
ོ
་དག ོས།

Coronavirus (COVID-19)

COVID-19 Testing
བརྟག་དཔྱད་གང་དུ་བྱེད་དག ོས་སམ།

•• གཤམ་གསལ་ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་ COVID-19 བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ་ས ོང་།

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
ཡང་ན།

•• རང་གི ་སྨན་པར་ཁ་པར་ཐངས།
ོ

NSW Health COVID-19 testing clinic locations:
NSW Health COVID-19 (མངའ་སྡེའི་ཏག་དབྱི
ོ
བས་གཉན་རི མས་) བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་གི་གནས་ཡུལ།
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