ས

ྤྱི་ཚོགས་དེ་ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་ནས་ས ྲུང་ས

ོབ་བ ་ཚྲུལ།

(ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད།-༡༩)
ང་ཚོ་ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་ཉེན་ཀ ྤྱི་ཁ་མེད་པའྤྱི་བདེ་འཇགས་འཚོ་གནས་ཕ ོ
གས་སྲུ་བས

ོད་ས བས།

རང་ཉྤྱིད་བདེ་ཐང་མེད་ཚེ་ཁ ྤྱིམ་དྲུ་ས ོད་ར

ྲུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན།

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ཆམ་པའམ་ཆམ་ཚད་ལྟ་བྲུའྤྱི་ནད་རྟགས་རྤྱིགས་ཡོད་ན།
ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་བརྟག་དཔ ད་བ ེད་ར

ྲུའྤྱི་ས ོར་ག ྤྱི་སྨ

ན་ག ྤྱི་སློབ་སྟོན་བླངས་དགོས།
ནད་རྟགས་ལ ྤྱིད་པོ་མེད་པའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀ ྤྱིས་ཀ ང་གཉན་ས ྤྱིན་ཁ བ་གདལ་གཏོང
་ཐྲུབ་པ་ཡྤྱིན།

ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་-༡༩ ཆེད་བརྟག་དཔ ད་བ ེད་པ།
བརྟག་དཔ ད་ཀ ྤྱིས་ནད་པ་ལ་ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་-༡༩
ཡོད་མེད་ངོས་འཛྤྱིན་པ་དང་།
འཕ ོད་བསྟེན་འཛྤྱིན་ས

ོང་དག་ལ་གཉན་ས ྤྱིན་ག ྤྱི་ཁ བ་གདལ་ར ེས་འདེད་བ ེ

ད་པའྤྱི་རོགས་པ་བ ེད་པ་ཡྤྱིན།

བརྟག་དཔ ད་སྔ་པོ་བ ེད་པ་ཡྤྱིས་སོ་སོའྤྱི་ག ོགས་པོའམ་ནང་མྤྱི་དག་ལ་གཉན་
ས ྤྱིན་ཁ བ་གདལ་འག ོ་ར

ྲུ་འཛེམ་པའྤྱི་ཆེད་ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་གོམ་ཐབས་དག་བླངས་

ཐྲུབ་པ་ཡྤྱིན། གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ཚ་བ་འབར་བ་འམ་གློ་ར
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ག་པ།

མྤྱིད་པ་རྨ་བཟོ་བ། དབྲུགས་གཏོང་ལེན་ཁག་པོ་ཡོད་ན།
ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་བརྟག་དཔ ད་བ ེད་ར

ྲུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན།

རང་ཉྤྱིད་བདེ་པོ་མེད་པ་དང་གཤམ་ཁོངས་གནས་སྟངས་གང་ཞྤྱིག་ལ ན་ཚེ།
བརྟག་དཔ ད་བ ེད་ར

ྲུ་དེ་བས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན།:

• གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ཉེ་ཆར་ཕ ྤྱི་ར

ལ་ཁག་ནས་ཨོ་སྤྱི་ཊོ་ལྤྱི་ཡ་ལ་ཕ ྤྱིར་

ལོག་བ ས་ག བས་ཡྤྱིན་པ་དང་།
འག ྲུལ་བཞྲུད་པ་ཆ་ཚང་ཨོ་སྤྱི་ཊོ་ལྤྱི་ཡའྤྱི་ས་ཐོག་ཏྲུ་འབ ོར་མ་ཐག་ཉྤྱིན
་ ༡༤ རྤྱིང་སྔོན་འགོག་ཟྲུར་བཀག་བ ེད་པ་ཡྤྱིན།
• གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་འདས་པའྤྱི་ཉྤྱིན་ག ངས་ ༡༤ ནང་ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་༡༩ ཡོད་པའྤྱི་ས

ེ་བོའྤྱི་ལྷན་འབ ེལ་གཏྲུག་ཉེ་པོ་བ ྲུང་བ།

• གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་འཕ ོད་བསྟེན་ལྟ་ས
ར ན་འཁོགས་ལྟ་ས

ོང་བའམ།

ོང་བ། ས ོད་གནས་ལྟ་ས

ོང་ལས་བ ེད་པ་ཡྤྱིན་པ།

ཡང་ན། ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབ ེལ་གཏྲུག་ཡོད་པའྤྱི་ལས་བ ེད་ཡྤྱིན་པ།

ངས་བརྟག་དཔ ད་གང་དྲུ་བ ེད་ཐྲུབ་བམ།
ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་སོ་སོའྤྱི་སྨན་པ་ལ་བརྟག་དཔ ད་ཞྤྱིག་གོ་ས

ྤྱིག་བ ེད་ར

ྲུའྤྱི་འ

བ ེལ་གཏྲུག་བ ེད་ཆོག ཡང་ན།
ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་དབྲུགས་འབ ྤྱིན་རྔྲུབ་ཀ ྤྱི་བརྟག་དཔ ད་ཁང་ཞྤྱིག་ཏྲུ་བས
གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་སོ་སོའྤྱི་སྨན་པའྤྱི་སར་བས

ོད་ཆོག

ོད་པ་ཡྤྱིན་ན།

ཐོག་མར་ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་བརྟག་དཔ ད་ཁང་ལ་འབ ེལ་གཏྲུག་བ ེད་དེ་ཁོང་དག་ལ་སོ
་སོའྤྱི་ནད་རྟགས་དག་བར ོད་དགོས།
འདྤྱིས་ཁོང་དག་ལ་ཁ ེད་ཉྤྱིད་འབ ོར་ས བས་ག ་ས
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ྤྱིག་དང་།

བརྟག་དཔ ད་ཁང་དྲུ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་གཞན་དག་ས ྲུང་ས

ོབ་བ ེད་པར་རོགས་པ་

བ ེད་པ་ཡྤྱིན།

དབྲུགས་འབ ྤྱིན་རྔྲུབ་ཀ ྤྱི་བརྟག་དཔ ད་ཁང་དག་ནྤྱི་ར

ལ་ཁབ་ཀ ྤྱི་ས་ཕ ོགས་གང

་སར་དབྲུགས་འབ ྤྱིན་རྔྲུབ་ཀ ྤྱི་འགོས་ནད་ཀ ྤྱི་ནད་རྟགས་ད ག་པོ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི
་ཚོར་བརྟག་དཔ ད་བ ེད་ར

ྲུའྤྱི་དམྤྱིགས་གཏད་བ ེད་པའྤྱི་འཕ ོད་བསྟེན་ལྟེ་

གནས་དག་ཡྤྱིན།
སོ་སོའྤྱི་ཉེ་འཁ ྤྱིས་སར་དབྲུགས་འབ ྤྱིན་རྔྲུབ་ཀ ྤྱི་བརྟག་དཔ ད་ཁང་ཞྤྱིག་འཚོལ
་བར་ www.health.gov.au/covid19-clinics སྟེང་བས

ོད།

ཁ ེད་ཀ ྤྱི་མངའ་ས ེའམ་ས་ཁྲུལ་ལ་བརྟག་དཔ ད་ཁང་འཕར་མ་ཡོད་ས ྤྱིད་པས་ཁ ེད
་ཀ ྤྱིས་དེར་བརྟག་དཔ ད་བ ེད་ཆོག
དེ་དག་ཁ ེད་ཀ ྤྱི་མངའ་ས ེའམ་ས་ཁྲུལ་འཕ ོད་བསྟེན་ད ་ཚྤྱིགས་དག་བར

ྲུད་ན

ས་ར ེད་ཐྲུབ།

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་གཉན་ས ྤྱིན་འདྤྱི་ཆེད་བརྟག་དཔ ད་བ ས་པ་ཡྤྱིན་ན།
ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་ཁ ྤྱིམ་དྲུ་ས ོད་དེ་མྤྱི་གཞན་ལྷན་འབ ེལ་གཏྲུག་འཛེམ་དགོས།
ཁ ེད་ཀ ྤྱི་བརྟག་དཔ ད་ག ྲུབ་འབ ས་ཐོན་པར་ཉྤྱིན་གཅྤྱིག་འམ་གཉྤྱིས་འགོར་ས ྤྱིད
་པ་ཡྤྱིན།

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་དབྲུགས་གཏོང་ལེན་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བྲུའྤྱི་ནད་རྟགས་ལ ྤྱིད་
པོ་ཡོད་ན། ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་ཛ་ད ག་སྨན་བཅོས་དགོས་མཁོ་ཆེད་ ༠༠༠
སྟེང་ཁ་པར་གཏོང་དགོས།

ཁ བ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བ ེད་པར་རོགས་རམ་བ །
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ང་ཚོའྤྱི་ས

ྤྱི་ཚོགས་དག་ས ྲུང་ས

ོབ་བ ེད་པར།

མྤྱི་ཚང་མས་མྲུ་མཐྲུད་ནས་ལྲུས་པོའྤྱི་ར

ང་ཐག་འཇོག་ར

ྲུ་དང་འཕ ོད་བསྟེན་

ལེགས་པོ་བ ེད་དགོས། ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་མྤྱི་གཞན་སར་ནས་མྤྱི་ཊར་ ༡་༥
ར

ང་ཐག་འཇོག་པ་དང་གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་བདེ་པོ་མེད་ན་ཁ ྤྱིམ་དྲུ་ས ོད།

ཁ ེད་ཀ ྤྱི་ལག་པ་དག་ཆྲུ་དང་ཡྤྱི་ཙྤྱིས་འཁ ྲུད་པ་དང་གློའམ་ཧབ་ས

ྤྱིད་ར

ག་

ས བས་ཁ ེད་ཀ ྤྱི་ག ྲུ་མོས་བཀག ཏོག་དབ ྤྱིབས་རྤྱིམས་ནད་-༡༩
ཡྤྱི་ཁ བ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བ ེད་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་རང་རེའྤྱི་ཆ་ཤས་བླངས་ཐྲུབ་
པ་ཡྤྱིན།

COVIDSafe ཉེར་ས

ོད་ཕབ་ལེན་བ །

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ྤྱིས་ཉེར་ས

ོད་ཕབ་ལེན་བ ེད་མེད་ན།

ཁ ེད་ཀ ྤྱི་ནང་མྤྱི་དང་ག ོགས་པོ།
དེ་བཞྤྱིན་ས
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