ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ལོག་པ་དང་བདེན་པ།
(ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས།-༡༩)
རོག་བཟོ།:
ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དེ་ནད་འབུ་འགོག་སྨན་འམ་འདར་ཚད་འགོག་སྨན་དག་གྱིས་བཅོས་
ཐུབ།
དངོས་འབེལ།: ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཆེད་འགོག་སྨན་འམ་སྨན་བཅོས་མེད།
འཛམ་གྱིང་གར་སར་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ཆེད་འགོག་སྨན་ཞྱིག་གསར་བསྐྲུན་བེད་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད།
སྨན་ཁབ་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཤ ྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ཚོད་ལྟ་ནང་ཡོད།
ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཆེད་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་འགོར་བ་ང་ཚོས་ཤ ེས་ཀྱི་མེད།
ཉམས་ཞྱིབ་པ་དག་གྱིས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོབ་རུང་ཡོད་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་གསར་པ་བེད་སོད་བེད་བེད་དེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་བཅོས་པར་རོགས་པ་
བེད་སྱིད་པའྱི་སོར་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཚབས་ཆེ་ཕོག་པའྱི་མྱི་ཚོས་ཆེད་རེམ་ཌྱི་སྱི་ཝྱིར་ཞེས་པའྱི་གཉན་སྱིན་འགོག་སྨན་ཞྱིག་སྨན་བཅོས་བེད་པའྱི་གནས་སབས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད།
གྲུམ་ནད་དང་མ་ལེ་རྱི་ཡ། དེ་བཞྱིན་ཨེཆ་ཨཡེ་ཝྱི་འཚུད་པའྱི་སྨན་གཞན་དག་བརག་དཔྱད་བེད་བཞྱིན་ཡོད།
སྨན་འདྱི་དག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་བཅོས་མྱི་ཐུབ། ཡྱིན་ནའང་།
དེ་དག་གྱིས་གཉན་རྱིམས་ཕོག་པའྱི་མྱི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཚབས་ཆེའྱི་གནས་སྟངས་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ལག་པ་གཙང་མ་ཉར་བ་དང་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་འབྱིན་རྔུབ་བེད་པ། དེ་བཞྱིན་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བེད་པ།
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་བདེ་པོ་མེད་ན་ཁྱིམ་དུ་སོད་དེ་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ། གལ་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་སྱི་ཚོགས་ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དང་།
བེ་བག་ཏུ་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་སར་ཁ་རས་གོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།

རོག་བཟོ།: ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ ‘ཁབ་གདལ་བ་གཙོ་བོ།’ ཡྱིན་པ།
དངོས་འབེལ།: ཚད་རྱིམས་ལྟ་བུའྱི་ནད་གཞྱི་ནང་སྱིར་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་དག་ནྱི་ནད་འབུ་དང་སྱིན་འབུའྱི་ ‘ཁབ་གདལ་བ་གཙོ་བོ་’
ཡྱིན་པ་གྲགས་རུང་། ད་ལྟའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
དཔང་རགས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ནས་ཕྲུ་གུ་དབར་གྱི་ཁབ་གདལ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མྱིན་པ་གསལ་ཡོད།
ལྷག་དོན་གཉན་སྱིན་འདྱི་ཁབ་གདལ་མང་ཆེ་ཕྲུ་གུ་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ཐོ་དེ་འཛམ་གྱིང་ཕོགས་གང་དུའང་མེད།
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ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔང་རགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་དུ་ཕྲུ་གུ་དག་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཡྱི་གཉན་སྱིན་ཁབ་གདལ་བ་གཙོ་བོ་མྱིན་པའྱི་བསམ་འཆར་འདོན་ཡོད།

རོག་བཟོ།: ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིས་སྨན་གྱི་ཡོ་ཆས་དང་དགོས་མཁོ་ (རླུང་འགྲོ་ཡོ་ཆས། ཁ་རས།
བརག་དཔྱད་ཡོ་ཆས།) དག་འདང་ངེས་རེད་སོན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།
དངོས་འབེལ།: ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་ལེགས་གྲུབ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད།
དེའྱི་རེན་པས་ང་ཚོའ་ྱི སྨན་ཁང་སྟེང་གནོན་ཤུགས་སོད་རྒྱུ་ཐད་འཛེམ་ཟོན་བེད་ཐུབ་ཡོད།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ང་ཚོ་ལ་སེར་སྲུང་ཡོ་ཆས་མང་པོ་ཐོབ་རུང་ཡོད།
དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་འདོན་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་དུས་ཀུན་ཏུ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་འགྲེམ་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན།
རྒྱལ་ནང་སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་གཉེར་མཛོད་དེ་མུ་མཐུད་ཕུང་གསོག་ནང་ལེགས་པར་གནས་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༢༡
བར་དུ་ཁར་ཁོར་སེལ་འགྲེམས་ཆེད་ཁ་རས་ཐེར་འབུམ་ཕེད་ཀ་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་འགེོས་ནད་དྲྭ་ལམ་དང་མང་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་དྲྭ་ལམ་འཚུད་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་སོབ་སྟོན་ཚོགས་པ་དག་
གྱིས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བརག་དཔྱད་དགོས་མཁོའ་ི ལམ་སྟོན་ཐད་བསར་ཞྱིབ་བེད་པ་དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཡ་ལན་དུ་ང་ཚོའ་ྱི མང་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་རམ་འདེགས་བེད་པའྱི་དགོས་མཁོའ་ི ཚོད་ལྟ་བཀོད་འདོམ་ངེས་བརན་བེད་ཆེད་ཚོགས་འདུ་ཡང་ཡང་འཚོག་གྱི་
ཡོད།

རོག་བཟོ།: ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
རེན་པས་དགོས་མཁོ་ཚད་གཞྱི་འཕེལ་བ་དེར་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྨན་ཁང་དག་གྱིས་གདོང་ལེན་བེད་མྱི་ཐུབ།
དངོས་འབེལ།: ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་ལེགས་གྲུབ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད།
དེའྱི་རེན་པས་ང་ཚོའ་ྱི སྨན་ཁང་སྟེང་གནོན་ཤུགས་སོད་རྒྱུ་ཐད་འཛེམ་ཟོན་བེད་ཐུབ་ཡོད།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་ཡོད། གལ་ཏེ་ལྡན་དགོས་ཚེ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
སབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འཕར་མ་དག་གདོང་ལེན་བེད་པར་བཀོད་སྱིག་ལེགས་པོ་བས་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་དང་མངའ་སེ།
ས་ཁུལ་གཞུང་དང་སེར་གྱི་འཕོད་བསྟེན་སེ་ཁག་དབར་གྱི་ཚོང་སེལ་གྱི་འབེལ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སྨན་ཁང་གྱི་ཉལ་ཁྱི་འཕར་མ་དང་སྨན་གྱི་ཡོ་ཆས།
དེ་བཞྱིན་དགོས་མཁོ་དང་ལས་བེད་དག་གྱི་ཤ ོང་ཚད་དག་འཚུད་ཡོད།

རོག་བཟོ།: བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཁབ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་རེད།
དངོས་འབེལ།: བདུན་ཕག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་རྱིང་དམ་བསགས་བེད་ཅྱིང་།
དེ་རེས་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བར་ཕྱིར་ལོག་བེད་པ་ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་ཁབ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་མ་རེད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཕོག་པའྱི་སེ་བོ་མང་ཆེ་ལ་ནད་རགས་ཚབས་ཆེ་མེད་པའམ་ནད་རགས་མེད་པ་ཡོད།
བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཁོ་ནའྱི་ཐེམ་སངས་བཀའ་རྒྱའྱི་ཉེན་ཁ་ནྱི།
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ཐེམ་སངས་བཀའ་རྒྱ་རེས་ཆ་ཚང་སོ་ཕེ་སབས་ནད་རགས་མྱི་མངོན་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཕོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཤ ེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཉན་སྱིན་དེ་མྱི་གཞན་སྟེང་ཁབ་གདལ་གཏོང་བ་ཡྱིན།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤ ོས་ནྱི།
ལག་པ་གཙང་མ་ཉར་བ་དང་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་འབྱིན་རྔུབ་བེད་པ། དེ་བཞྱིན་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བེད་པ།
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་བདེ་པོ་མེད་ན་ཁྱིམ་དུ་སོད་དེ་བརག་དཔྱད་བེད་པ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་སྱི་ཚོགས་ཁབ་གདལ་ཡོད་སའྱི་ནང་ཡོད་སབས་དང་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་ལག་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སབས་ཁ་རས་གོན་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གནས་སྟངས་གསར་པའྱི་གྲངས་འབོར་དང་ཁབ་གདལ་གང་
དུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་རོག་བེད་ཀྱི་ཡོད།
དེ་ནས་ཁོང་ཚོས་གཏན་འབེབ་བེད་དགོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འམ་དམ་བསགས་གསར་པ་གང་ཡང་གྱི་དཔང་རགས་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་འོས་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད།
མྱི་ཚང་མས་ www.australia.gov.au སྟེང་བསོད་པའྱི་སོ་ནས་ད་ལྟའྱི་དམ་བསགས་དག་གྱི་གོ་རོགས་ཐད་དུས་མཐུན་གནས་དགོས།

རོག་བཟོ།:
མྱི་ཚང་མར་བརག་དཔྱད་བེད་པ་ཡྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཁབ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་
རེད།
དངོས་འབེལ།: བརག་དཔྱད་བེད་པས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཁབ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་མ་རེད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ནང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཀ་བ་ནྱི། བརག་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེ་དུས་ཐོག་དང་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ།
དེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཚགས་ལྡན་པ་དགོས། བརག་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཡྱིས་ནད་གཞྱིའྱི་ནད་ཡམས་དཔྱད་རྱིག་འགྲེལ་བརོད་དང་།
གནས་སྟངས་བརྡ་ལན་སོད་པ་དང་འབེལ་གཏུག་སྟངས་འཛིན། མཐར་ཐུག་ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་བའྱི་ནང་བེད་སོ་གལ་ཆེན་བེད་ཀྱི་ཡོད།
གལ་ལྟར་ཡང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
བརག་དཔྱད་དུ་ནེ་གེ་ཊྱིབ་ཐོན་པ་ཡྱིས་ཁེད་ཉྱིད་ཉེན་ཚབས་སྟེང་མེད་པའམ་གཞན་སྟེང་ཉེན་ཚབས་མེད་པ་མྱི་མཚོན་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཉྱིད་ SARS-CoV-2
(ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བཟོས་པའྱི་གཉན་སྱིན།) ཕོག་པའྱི་རེས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བརག་དཔྱད་དུ་ནེ་གེ་ཊྱིབ་ཐོན་སྱིད་པ་ཡྱིན།
དེ་ཡང་། ཁེད་ཀྱི་ནད་རགས་དག་མྱི་མངོན་གོང་བྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་།
འཕོད་བསྟེན་ལེགས་པོ་བསྟེན་པ་དང་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བེད་པ། བདེ་པོ་མེད་སབས་ཁྱིམ་དུ་སོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།
དམྱིགས་སའྱི་བརག་དཔྱད་ལྷན་བ་སོད་འདྱི་དག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཁབ་གདལ་དང་འགོས་ནད་གཞན་དག་སོན་འགོག་བེད་དེ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་སྟེང་དགོས་མཁོ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་རོགས་པ་བེད་ཀྱི་
ཡོད།
ས་ཁུལ་ཞྱིག་ནང་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་གོ་བུར་ཁབ་གདལ་བྱུང་སབས་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་སྟངས་འཛིན་ཚགས་ཚུད་ཆེད།
བརག་དཔྱད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ནད་ཡམས་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དང་།

བརག་དཔྱད་ཁང་དང་བརག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱུན་གནས་ངང་ཉར་ཚགས་ཐད་སྲུང་སོབ་བེད་རྒྱུ་གཉྱིས་པོའ་ི དབར་ཆ་སོམ་ཡོང་བར་དོ་ནན་ངང་
དམྱིགས་དགོས་པ་ཡྱིན།

ནད་རགས་མེད་པ་ (ནད་རགས་མྱི་མངོན་པ།) སྟོན་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་མྱི་མང་གྱི་རྒྱ་ཁབ་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུའྱི་ཐད་དགག་པ་ཤུགས་ཆེ་བེད་ཀྱི་ཡོད།
བརག་དཔྱད་འཐབ་བྱུས་འདྱི་ནྱི་ནད་ཡམས་དཔྱད་རྱིག་སོ་ནས་ཕན་ནུས་ཅན་མྱིན་ལ།
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ནད་གཞྱི་ཁབ་གདལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་རྱིན་གོང་འོས་བབ་ལྡན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མྱིན།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཚོད་འཛིན་དང་གསང་ཞྱིབ་མྱུལ་ལྟ་དགོས་དོན་དག་གྱི་ཆེད།
དམྱིགས་བཀར་འབེལ་ཆགས་ནང་ནད་རགས་མྱི་མངོན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ཆེད་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད།
དམྱིགས་བཀར་འབེལ་ཆགས་འདྱིའ་ྱི ཁོངས་གོ་བུར་ཁབ་གདལ་ཀྱི་སྱིག་བཀོད།

ཁབ་གདལ་གྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྱི་གྲངས་འབོར་ནས་གནས་ཚུལ་ཉུང་བའྱི་ས་གནས།
ནད་ཡམས་ཕོག་རྒྱུར་མངོན་གསལ་ངང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྱི་གྲངས་འབོར།

དེ་བཞྱིན་གལ་སྱིད་འགོས་ནད་བྱུང་ཚེ་ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་གཞྱིའ་ྱི ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་སྟེ་ཁབ་གདལ་གྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྱི་སྱིག་བཀོད་ནང་གྱི་གྲངས་འབོར་ཡང་ཚུ
ད་པ་ཡྱིན།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་འཐབ་བྱུང་འོས་སོར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ།
འདྱིའྱི་ཁོངས་ནད་རགས་མྱི་མངོན་པའྱི་མྱིའྱི་ཆེད་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་དབེ་སེལ་ལས་གཞྱི་དང་།
དེ་ཡང་འབེལ་ཡོད་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་དག་དང་།

བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་དག་གྱི་ལྷན་གོ་བསྡུར་ངང་བཟོ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཡྱིན།

འདྱི་ནྱི་ཆེས་འོས་མཚམས་དང་ནུས་ལྡན་ཐབས་ལམ་དག་བཀོལ་སོད་བས་པ་ངེས་བརན་བེད་ཆེད་ཡྱིན།

རྒྱ་ཁབ་ཆེ་བའྱི་ནད་རགས་མྱི་མངོན་པའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ཐད་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་གནས་བབ་སོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་མང་བའྱི་ཆེད།
འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲྭ་ཚིགས། སྟེང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

རོག་བཟོ།: བརག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་དག་ཞྱིབ་ཚགས་མེད།
དངོས་འབེལ།: ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བརག་དཔྱད་དག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོད།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་བེད་སོད་བེད་པའྱི་བརག་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ཁབ་ཆེ་ངང་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡྱིན།
འདྱི་དག་མུ་མཐུད་ནས་གསོ་དཔྱད་ཅ་དངོས་སྱིག་འཛུགས་ (ཊྱི་ཇྱི་ཨེ།) ཀྱིས་དོ་ནན་ངང་བ་ར་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ SARS-CoV-2
(ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བཟོ་མཁན་གྱི་གཉན་སྱིན།)
ཆེད་བེ་བག་ཏུ་བསྐྲུན་པའྱི་སྤུས་ཚད་ངེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དགོས་ངེས་མཉམ་ཞུགས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་། བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་གཞྱིར་བཞག་མང་སོར་སྨྱིན་ཚད་ཀྱི་བསྟར་ཆགས་འདྲེས་འགྱུར་ཚོད་ལྟ་ (PCR) ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི ནང་
SARS-CoV-2 ཡྱི་འགོས་ནད་བརག་དཔྱད་ཆེད་བེད་སོད་བེད་པའྱི་ཚོད་ལྟ་རྱིམ་པ་མཐོ་ཤས
ོ ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་།
ཚོད་ལྟ་འདྱི་བེད་པར་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། PCR
ཚོད་ལྟ་དག་ནྱི་ཧ་ཅང་སེན་པོ་ཡོད་པ་དང་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ནང་གྱི་ SARS-CoV-2
སྟེང་དམྱིགས་བཀར་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཆག་གྲུམ་ཆུང་ཤ ོས་ཀང་རྩད་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
གྲུབ་འབས་དག་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཁུངས་ལྡན་ངེས་བརན་བེད་པ་དང་དེའ་ྱི ཁྱིམས་མཐུན་དགོས་མཁོ་ནུས་ལྡན་བཟོ་བར།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རྱིག་གསར་པ་གང་ཡང་ལ་ཊྱི་ཇྱི་ཨེ་ཡྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་ལྡན་དགོས།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་ཀྱི་དེབ་གཞུང་ཐོག་འཚུད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ སོར་གྱི་དུས་མཐུན་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆེད།
ཊྱི་ཇྱི་ཨེ་ཡྱི་དྲྭ་ཚིགས་ www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia
སྟེང་བསོད་རོགས་གནང་།
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རོག་བཟོ།: ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ནྱི་མགོ་སོར་གཏོང་ཐབས་ཤྱིག་རེད།
དངོས་འབེལ།: ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་སྱིན་ (SARS-CoV-2) གྱིས་བཟོས་ཤྱིང་།

འདྱི་ནྱི་མྱི་དང་སེམས་ཅན་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་འགོད་ནད་བཟོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་གཉན་སྱིན་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ཤ ས་ཤ ྱིག་ཡྱིན།
འགོས་ནད་འདྱིའྱི་ཁོངས་ཆམ་ནད་ནས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྱི་ནད་གཞྱི་སྟེ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལྡན་པ་ཡྱིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ནྱི་མྱི་ཕན་ཚུན་དབར་ཐྱིགས་པ་དང་ས་དངོས་བཙོག་པ་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་པ་ཡྱིན།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་འགོས་ནད་དང་ལུས་སྲུང་ཆེད་པྱི་ཊར་ཌོ་ཧར་ཊྱི་ཚོགས་པ་ཡྱི་ཝྱིཀ་ཊོ་རྱི་ཡེན་འགོས་ནད་དཔྱད་གཞྱིའྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་(VI
DRL) ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ SARS-CoV-2 ལོགས་སུ་དབེ་འདོན་ཐུབ་མཁན་གྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་ཐོག་མ་དེ་རེད། VIDRL

ཡྱིས་ལོགས་སུ་དབེ་འདོན་ཟྱིན་པའྱི་གཉན་སྱིན་དེ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་གཞན་དང་། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས།

དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྷན་མཉམ་སོད་བེད་ཅྱིང་། འདྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཆེད་ངོས་འཛིན་བརག་དཔྱད་དེ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་།
ཁུངས་ཐུབ་ཡོང་བ། རྒྱབ་གཉེར་བཅས་ནུས་ལྡན་ཡོང་བ་བས་ཡོད།
SARS-CoV-2

རྩད་གཅོད་དང་ངེས་བརན་ཆེད་འཇོན་ཐང་དང་འོས་མཚམས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་སེར་དང་གཞུང་གྱི་ནད་རྱིགས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་ཆེད་
ལས་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་བསོད་ནམས་རེད།

བརག་དཔྱད་ཁང་འདྱི་དག་གྱིས་བརག་དཔྱད་གྲངས་འབོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་
ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་མངོན་པའྱི་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་ཚབས་ཆེའྱི་གནོད་སོན་སོན་འགོག་ཆེད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་ནད་པའྱི་གྲངས་འབོར་དང་།

ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རེན་ཚེ་འདས་གྱུར་བའྱི་གྲངས་འབོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ནྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་དང་འཛམ་གྱིང་གང་སར་ཕོགས་བསྡུ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།
གཞྱི་ཐོ་དག་ནྱི་ ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ གྱིས་ཁབ་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད།

རོག་བཟོ།: ཁ་རས་དག་ནུས་ལྡན་མེད་པ་དང་། ཡང་ན། བདེ་འཇགས་མེད།
དངོས་འབེལ།: གཙང་ས་ལེགས་པོ་བསྟེན་པ་དང་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བེད་པ།
དེ་བཞྱིན་བདེ་པོ་མེད་སབས་ཁྱིམ་དུ་སོད་དེ་བརག་དཔྱད་བེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཉེན་གཡོལ་གཞན་དག་ལྷན་ཁ་རས་བེད་སོད་བེད་སབས།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་བའྱི་རོགས་པ་བེད་ཐུབ།
དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་གཉན་སྱིན་མང་ཆེ་བ་བཞྱིན། SARS-CoV-2 (ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བཟོ་བའྱི་གཉན་སྱིན།)
ནྱི་གཉན་སྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐྱིགས་པ་ཡྱིས་ཁབ་གདལ་གཙོ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད།
དེ་ནྱི་འགོས་ནད་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སད་ཆ་བཤད་པ་དང་གོ་རྒྱག་པའམ་ཧབ་སྱིད་རྒྱག་སབས་འདོན་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད།
སྦག་བཙོག་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ངོས་དག་བརྒྱུད་ནས་ཀང་ཁབ་གདལ་འགྲོ་ཐུབ། ནད་རགས་ཡོད་པའམ་མེད་པ་དང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
འཚུད་པའྱི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་འགོས་ནད་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་རས་བེད་སོད་བེད་ཆོག དེ་ཡང་།
འགོས་ནད་ཡོད་པའྱི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ཐྱིགས་པ་ཁབ་གདལ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་སོ་ནས། གཞན་དག་སྲུང་སོབ་བེད་ཆེད་ཁ་རས་གོན་དགོས།
ཁ་རས་དག་ནྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་ལྟ་སོང་ལས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
འཚུད་པའྱི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་འགོས་ནད་ཡོད་པའྱི་མྱི་ནས་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སབས།
སོ་སོས་རང་ཉྱིད་སྲུང་སོབ་བེད་པར་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད།
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ཁ་རས་གོན་རྒྱུ་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་དེ་ཡྱིན་པ་དང་།
ཉེན་གཡོལ་གཞན་དག་གྱི་ཆེད་ཚབ་བེད་མྱི་ཐུབ། ལག་པ་གཙང་མ་ཉར་བ་དང་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་འབྱིན་རྔུབ་བེད་པ།
དེ་བཞྱིན་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བེད་པ་དང་།
བདེ་པོ་མེད་སབས་ཁྱིམ་དུ་སོད་དེ་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།
ཁ་རས་གོན་པ་ཡྱིས་བདེ་འཇགས་མེད་པ་བཟོས་པའམ། དེ་ཡྱིས་སོག་རླུང་མ་འདང་བ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་རོག་བཟོས་པའྱི་དཔང་རགས་མེད།
དཀའ་རོག་འདྱི་དག་མེད་པའྱི་སོ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མང་པོའ་ི རྱིང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་རྱིང་ཁ་རས་གོན་ཡོད།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
སྟེང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་ཡ་ལན་ནང་གྱི་གོང་སེལ་གཙོ་བོ་དག་སོར་གྱི་གོ་རོགས་གནས་པར་དྲྭ་ཚིགས་འདྱི་རྒྱུན་དུ་ལྟ་སོད་བ།
SBS ལ་ཡང་ཁེད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ སོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་འདྲ་མྱིན་ཡོད། གཞུང་འབེལ་ཆ་འཕྱིན་ཕབ་སྒྱུར་བེད་པར།
ཁེད་ཀྱིས་ལག་འཁེར་ཁ་པར་གྱི་ཉེར་སོད་དང་བཤར་ལྟ་རྒྱ་ཁབ་དག་ཀང་བེད་སོད་བེད་ཆོག ཁེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དག་སོང་བ་དེ་འཚོལ།
ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ཆ་འཕྱིན་འཕར་མ་ལྟ་སོད་བེད་པར། www.australia.gov.au སྟེང་བསོད།
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