
�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ཆམ་�མས་�ན་འ�ག་�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ཆམ་�མས་�ན་འ�ག་�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ཆམ་�མས་�ན་འ�ག་�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ཆམ་�མས་�ན་འ�ག་ལས་འཆར་ལས་འཆར་ལས་འཆར་ལས་འཆར་�ར་�ར་�ར་�ར་ལ་ལ་ལ་ལ་ལསལསལསལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ས་�ལེ་བ�་་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ས་�ལེ་བ�་་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ས་�ལེ་བ�་་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ས་�ལེ་བ�་    
ལམ་!ནལམ་!ནལམ་!ནལམ་!ན ་�ད་"གས ་�ད་"གས ་�ད་"གས ་�ད་"གས།།།།    

    
ལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�་ལམ་!ན་�ད་"གས་འ$་དག་ཆམ་�མས་ཚད་ག&་ཚད་ག&་ཚད་ག&་ཚད་ག&་༼༼༼༼(ས་འ)ན་�མ་པ་(ས་འ)ན་�མ་པ་(ས་འ)ན་�མ་པ་(ས་འ)ན་�མ་པ་    ༡༡༡༡    ༽༽༽༽    Level 1 (Recognition) ལ་-བས་.བས་ལག་བ/ར་0་ད�ས། 
 
ལས་�ད་1་ནད་མནར་2ང་.བས།ལས་�ད་1་ནད་མནར་2ང་.བས།ལས་�ད་1་ནད་མནར་2ང་.བས།ལས་�ད་1་ནད་མནར་2ང་.བས།    
ལས་�ད་3ག་�ས་(ཁ་པར་དང་5་6ལ་བ7ད་ནས་) རང་9ད་ན་�་འ:ག་;ས་ལབ་<།  =་>ག་པའམ་ (supervisor) འ?ལ་@ད་A་Bས་ལས་�ད་C་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ 
ནད་Eགས་(flu-likesymptoms) @ད་6ད་ (Aད་པ་ན་བ་དང་F་G་བ།  ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ) དང་།  (ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར)  
N་1ད་ ༢༤  �ང་ཚ་བ་རང་བ&ན་Qིས་6ད་པ་ཆགས་རག་བར་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་ད�ས་�ར་འTལ་བUད་�ད་ད�ས།  ལས་�ད་3ག་�ས་རང་9ད་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་ 
Eགས་Vག་@ད་ ;ས་ལབ་<།  =་>ག་པས་གཤམ་Xག་ Y་འ)ན་གསལ་བZགས་དང་[ན་\ང་]་"གས་=ར་0་Xས་�ད་ད�ས་པ་དང་ད་^�་^་!ད་:་བ_མས་པ�་ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་ 
འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་aག་ཆ་aག་ཆ་aག་ཆ་aག་ཆ་༼bར་འཛར ༡ ༽   (Information for Employees with Flu-like Symptoms- Attachment 1  ) 
C་ལས་�ད་Cར་(་`ད་]་ད�ས། 
 
ལས་�ད་1ལས་�ད་1ལས་�ད་1ལས་�ད་1ར་ར་ར་ར་ལས་ཀ�་.བས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ལས་ཀ�་.བས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ལས་ཀ�་.བས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ལས་ཀ�་.བས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་<།@ད་<།@ད་<།@ད་<།            
ལས་�ད་3ག་ལ་ལས་ཀ�་.བས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་(Aད་པ་ན་བ་དང་F་G་བ།  ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ) !ན་Qི་@ད ་<་ནང་Sམ་ལ་eར་^ག་  
fག་པ�་ད�ངས་པ་gད་པ་ཙམ་Qིས་A་འiག་པར་ཡར་[ན་\ང་]་ད�ས། =་>ག་པས་ལས་�ད་1�་ནད་ག&�་kད་བབ་དང་ཚ་Hངས་འཇལ་བ། བEག་དmད་བཅས་�ད་A་fག  
aན་ནའང་། (Aད་པ་ན་བ་དང་F་G་བ) =་o�་e་pལ་ནད་Eགས་ཙམ་@ད་པ་དང་བEག་&བ་�ད་.བས་ལས་�ད་Cས་རང་9ད་ལ་ཚ་བ་@ད་པ་qས་>གས་2ང་r་ནང་Sམ་:་eར་^ག་
0་	ད་=་>ག་པ་ལ་sས་འtར་གནས་pལ་མu་`ད་]་ད�ས། ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པར་བvན་ནས་ནང་Sམ་ལ་eར་^ག་0་ད�ས་<། ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་ཆམ་�མས་
འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་aག་ཆaག་ཆaག་ཆaག་ཆ་་་་༼bར་འཛར ༡༽a་(་བwས་ག3ག་`ད་ད�ས།   
    
=་>གཔས་=་>གཔས་=་>གཔས་=་>གཔས་ཆཆཆཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་མ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་མ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་མ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་/ངས་འ)ན་/ངས་འ)ན་/ངས་འ)ན་/ངས་འ)ན་x་=ར་0་7�་�ད་"གས་ལམ་!ན་ཆ་ཚང་༼bར་འཛར་x་=ར་0་7�་�ད་"གས་ལམ་!ན་ཆ་ཚང་༼bར་འཛར་x་=ར་0་7�་�ད་"གས་ལམ་!ན་ཆ་ཚང་༼bར་འཛར་x་=ར་0་7�་�ད་"གས་ལམ་!ན་ཆ་ཚང་༼bར་འཛར་    ༢༢༢༢    ༽༽༽༽ (Attachment 1  ) 

ནང་ན་@ད།ནང་ན་@ད།ནང་ན་@ད།ནང་ན་@ད།        ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་y་wགས་zན་Nང་:་ག{ང་	ད་�ད་"གས་ལམ་!ན་འ$་ལག་བ/ར་sས་པར་:་0་ད�ས།ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་y་wགས་zན་Nང་:་ག{ང་	ད་�ད་"གས་ལམ་!ན་འ$་ལག་བ/ར་sས་པར་:་0་ད�ས།ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་y་wགས་zན་Nང་:་ག{ང་	ད་�ད་"གས་ལམ་!ན་འ$་ལག་བ/ར་sས་པར་:་0་ད�ས།ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་y་wགས་zན་Nང་:་ག{ང་	ད་�ད་"གས་ལམ་!ན་འ$་ལག་བ/ར་sས་པར་:་0་ད�ས།    
    
ནང་Sམ་ནང་Sམ་ནང་Sམ་ནང་Sམ་:་:་:་:་ངལ་ག|་�ད་}ངལ་ག|་�ད་}ངལ་ག|་�ད་}ངལ་ག|་�ད་}ན།ན།ན།ན།    
ལས་�ད་ 3ག་�ས་རང་9ད་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་�ར་=་>ག་པར་ཡར་]་0ས་པའམ་ཡང་ན་=་>ག་པས་C�་�ར་qས་@ད་<། =་>ག་པས་ལས་�ད་C་ལ་ཚ་བ་    
གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་ ༢༤  �ང་ཚ་བ་6ད་པ་ཆགས་རག་བར་ལས་ཀར་@ང་A་ད�ས་~ས་གསལ་བཤད་�ད་ད�ས། འ$་�་A་�མས་y་Gས་�་�་བCར་eན་ 
@ད་ནའང་ནད་�གས་འ�་བ�་�ན་ཁ་ད་�ང་	་བས་ཆམ་�མས་གཞན་ལ་འ�་བ་�ན་འ�ག་0་7་ཧ་ཅང་གལ་	ན་aན།  ཆམ་�མས་འD་བ�་ ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་གང་&ག་
:ས་བཀག་ལས་བ�ལ་�་eར་ལས་ཀར་^ག་འ�ད་@ད་<། བC་ཐང་aན་~ས་�ས་པ�་Lན་པ�་(ས་�ར་a་�་sས་པར་:་!ན་ད�ས། �་ཚན་|་|ས་ལས་�ད་�མས་ལ་ལས་ཀར་
མ་@ང་�ང་|་|�་=་>ག་པ་ལ་འ?ལ་ག�གས་�ད་ད�ས་པ་བ�ས་<་ལས་�ད་1�་ད་=�་བC་ཐང་གནས་/ངས་�ར་qས་>གས་�ད་Mབ།    

 
ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་y་པ�་ལས་�ད་y་པ�་ལས་�ད་y་པ�་ལས་�ད་y་ལསལསལསལས་བཅར་]་"གས་དང་Lན་པ�་བཅར་]་"གས་དང་Lན་པ�་བཅར་]་"གས་དང་Lན་པ�་བཅར་]་"གས་དང་Lན་པ� ་(ས་�ར་a་� ་(ས་�ར་a་� ་(ས་�ར་a་� ་(ས་�ར་a་�    
ཆམ་�མས་ཚད་ག&་༼(ས་འ)ན་�མ་པ་ ༡ ༽ Level 1 (Recognition) ལ་-བས་@ད་.བས།  ལས་�ད་རང་9ད་དང་ཡང ་ན་འ�ད་ག3ག་ནང་A་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ 
ནད་Eགས་@ད་པར་ནད་ག@ག་ཞབས་]་]ས་�་ལས་བཅར་]་མ་Mབ་པ་2ང་<་�བ་�་	ན་
� ་ལས་བཅར་�ག་ག&་=ར་sས་6ད་ལས་ཆད་ (absence)uངས་�་བ�་7་Aན།  
aན་ནའང་�་འབབ་ཆད་6ད་�ན་	ད་ནད་ད�ངས་སམ་ཡང་ན་ག|ག་�ག་�ང་ག\ང་|གས་�ང་ག\ང་གང་�ང་&ག་�ད་�ད་ག{ང་ད�ས། འ$་=ར་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ 
@ད་པ�་ལས་�ད་�མས་ལས་ཀར་@ང་7་�ང་:་ག{ང་Mབ། 
 



ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་�ར་ལས་�ད ་བདག་ག�ར་ཁང་�་ལམ་!ན་�ད་"གས  �ག་(ས ༢ 
 
འགན་འ)ན་�ན་1གས་ (Board of Regents) yས་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་ལས་�ད་ད�ས་མས་9ན་�་ལས་མ་བ�ལ་བ�་ནད་ད�ངས་]་བར་Lན་པ�་ 
(ས་�ར་a་�་གནས་.བས་�ང་A་ད�ས་པ་བ�་འཆར་@ད་པས།  e་�་ ༩ པ�་1གས་འ:་བ�ངས་.བས་uང་1ས་C་�ན་
ས་མMན་ཐག་གKད་2ང་<་Lན་ཁང་�མས་ལས་?ལ་
	་.བས་བrན་ག�གས་�ད་པར་ཡང་ཡང་འHོ་A་ད�ས་པ་ཆགས་y་@ད། 
 
ལས་¡ངས་དང་ལས་¢གས།ལས་¡ངས་དང་ལས་¢གས།ལས་¡ངས་དང་ལས་¢གས།ལས་¡ངས་དང་ལས་¢གས།        �བ་མ་�མས་ལ་གསལ་བཤད།�བ་མ་�མས་ལ་གསལ་བཤད།�བ་མ་�མས་ལ་གསལ་བཤད།�བ་མ་�མས་ལ་གསལ་བཤད།    
=་>ག་པ་དང་�་ཚན་འགན་འ)ན་1ས་ལས་¢གས་དང་�བ་མ་�མས་ལ་uང་1་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་ལས་�ད་དང་འ?ལ་Mག་2ང་@ད་�ར་གསལ་བZགས་    
�ད་ད�ས། (ལས་�ད་y་Aང་བཤད་A་fག) ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་ལ་མ£ང་Nང་དང་བ¤ས་བKས།  (་¥ལ་�ད་�གས་2ང་<་�་ཡངས་བ�ད་¦མ་�ད་A་Mབ་
&ག་aན།  =་>ག་པས་/ངས་འ)ན་x་=ར་0་7�་�ད་"གས་ལམ་!ན་ཆ་ཚང་༼bར་འཛར་ ༢ ༽ལ་གཟིགས་¢གས། 
 
གང་=ར།  �་ཚན་ཚང་མས་ནད་Vག་ས�་�་ཚན་Qི་Aང་དང་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་9ན།  ལས་�ད་3་ཙམ་ལས་ཀར་@ང་6ད་པ�་Hངས་འ¨ར་�མས་�བ་�་	ན་
�་  
འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ (University Health Services) ལ་5་6ལ་ཁ་0ང་ pandemicinfo@mhub.uwpd.wisc.edu £ག་བ«ར་�་གསལ་བཤད་�ད་ 
ད�ས།  aན་ནའང་ལས་�ད་1�་Aང་མu་`ད་�ད་A་ད�ས།  ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ན་མཁན་ག་:ས་2ང་ཡང་གསལ་བZགས་�ད་Mབ་པ་0་ད�ས་ལ།  �་ཚན་�མས་
yས་|་|�་འ)ན་¬ང་གནས་/ངས་=ར་གནས་pལ་འ$་�གས་[ན་ན་ཡར་]་�ད་པར་འ?ལ་ལམ་x་=ར་0་7་ཐག་གKད་�ད་fག 
 
ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་དང་འ?ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་དང་འ?ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་དང་འ?ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་དང་འ?ལ་Mག་2ང་བའམ་ཕག་ཆམ་Mག་2ང་བའམ་ཕག་ཆམ་Mག་2ང་བའམ་ཕག་ཆམ་Mག་2ང་བའམ་ཕག་ཆམ་    (H1N1) @ད་པ་@ད་པ་@ད་པ་@ད་པ་གཏན་འ¯ལ་གཏན་འ¯ལ་གཏན་འ¯ལ་གཏན་འ¯ལ་དང་�གས་པ་2ང་.བས།དང་�གས་པ་2ང་.བས།དང་�གས་པ་2ང་.བས།དང་�གས་པ་2ང་.བས།    
ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་དང་འ?ལ་Mག་2ང་བའམ་ཕག་ཆམ་@ད་པ་གཏན་འ¯ལ་དང་�གས་པ་2ང་<་རང་9ད་ལ་དoགས་བསགས་དང་ག3ན་°་
ཟ་¡�་ནད་ག&་±ང་པ་@ད་པ།  ཡང་ན་Gས་!བས་ཞན་�།  ²མ་མ་aན་<་|་|�་Lན་པར་!ན་ད�ས།C་Aན་དAགས་བསལ་ཐབས་qས་3་ཡང་�ད་A་ད�ས། ཆམ་�མས་འD་  
བ�་ནད་Eགས་6ད་པ�་ལས་�ད་ཚང་མ་7ན་³ན་=ར་ལས་ཀར་@ང་fག 
 
གནད་@ད་གནད་@ད་གནད་@ད་གནད་@ད་ལས་�ད་(ས་འ)ན་�ད་པ།ལས་�ད་(ས་འ)ན་�ད་པ།ལས་�ད་(ས་འ)ན་�ད་པ།ལས་�ད་(ས་འ)ན་�ད་པ།    
ལས་�ན་7ན་འ´ངས་འཆར་ག&་ COOP a་�ད་"གས་Y་�ན་=ར་ན།  �་ཚན་ཚང་མས་ཛ་Dག་གནས་pལ་2ང་.བས་|་|�་�་ཚན་གནད་@ད་ལས་�ད་�གས་(ས་འ)ན་  
�ད་Mབ་ད�ས།  uང་1་�་ཛ་Dག་གནས་/ངས་Xག་ལས་ཀ་�ད་ད�ས་པ�་ལས་�ད་�གས་aན།  གནད་@ད་ལས་�ད་Aན་པ�་ལས་ཀ་C་ཛ་Dག་གནས་/ངས་ལ་C་ཙམ་འ?ལ་བ་
6ད་�གས་aན།  གནད་@ད་ལས་�ད་1ས་|་|�་གནས་/ངས་x་འD་aན་Aན་གསལ་བཤད་དང་ལས་ཀར་@ང་Mབ་6ད་<་ལས་ཚབ་�་aན་Aན་H་�ག་�ད་ད�ས། 
 
ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་མཁན་ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་མཁན་ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་མཁན་ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་མཁན་ལས་�ད་ལས་�ད་ལས་�ད་ལས་�ད་ལ་ལམ་!ན།ལ་ལམ་!ན།ལ་ལམ་!ན།ལ་ལམ་!ན།    
ནད་ཡམས་ཚབས་	ན་ཆགས་.བས།  �བ་�་	ན་
ས་¸་1གས་¹ང་ºད་ (social distancing) ;ས་པ�་ªད་»ས་ལག་བ/ར་�ད་ªད།  C་�་གནད་@ད་ལས་�ད་Aན་ 
�གས་ལས་¡ངས་ལ་@ང་A་ད�ས་པར་ལས་ཀ་ནང་Sམ་ནས་�ད་fག་¼ར་བ་aན།  ཛ་Dག་གནས་/ངས་འ$་�གས་2ང་.བས།  ནང་ནས་ལས་ཀ་�ད་fག་གན་¹�་འ�ང་�ག་  
དགང་A་ད�ས།  =་>ག་པ་1ས་ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་མཁན་ལས་�ད་�ར ་�ན་pད་ནས་qས་>གས་�ད་ད�ས་ལ།  C་ཡང་ལས་�ད་1ས་ནང་Sམ་:་ལས་¡ངས་D་¹་ཁ་½་@ད་
6ད་དང་བEག་དmད་1ད་=་�ད་པ�་ལམ་ནས་ནང་Sམ་:་ལས་ཀ་�ད་Mབ་Aན་�ར་བEག་&བ་�ད་ªད། 
 
ནད་ནད་ནད་ནད་ཡམས་ཡམས་ཡམས་ཡམས་ཚབས་	ན་.བས་�་@ད་དང་�་6ད་�ང་ག\ང་]་"གས།ཚབས་	ན་.བས་�་@ད་དང་�་6ད་�ང་ག\ང་]་"གས།ཚབས་	ན་.བས་�་@ད་དང་�་6ད་�ང་ག\ང་]་"གས།ཚབས་	ན་.བས་�་@ད་དང་�་6ད་�ང་ག\ང་]་"གས།    
ལས་�ད་གང་&ག་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་C་ལས་ཀར་@ང་མ་Mབ་པ། ག|ག་�ག་�ང་ག\ང་£བ་ཐང་]་བ¾ད་@ད་པ�་ལས་�ད་1ས་�བ་�་	ན་
་དང་མངའ་�་ 
ག]ང་�་ªད་»ས་དང་མ་འགལ་བ�་£ག་ནས་ནད་ད�ངས་དང་`་ག\ང་�ང་ག\ང་ (vacation leave) །  �་@ད་�ང་ག\ང་གཞན་�གས་�ན་པར་བཀའ ་འ¿ལ་]་ 
 



ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་�ར་ལས་�ད ་བདག་ག�ར་ཁང་�་ལམ་!ན་�ད་"གས  �ག་(ས ༣ 
 
ད�ས། �་@ད་�ང་ག\ང་]་�ན་0ས་ཚར་པ་དང་]་བ¾ད་6ད་�གས་ལས་�ད་ལ་�ག་ག&་=ར་�་6ད་�ང་ག\ང་`ད་fག  �བ་�་	ན་
ར་ག|ག་�ག་�ང་ག\ང་£བ་ཐང་x་   
`ད་པ་ལས་�་@ད ་�ང་ག\ང་`ད་པ�་དབང་ཆ་6ད་པས།  ཐག་གKད་འ$་�གས་མངའ་�་Áན་	ན་Qིས་གནང་ད�ས་པ་ཆགས་y་@ད། 
 
ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ལ་བvན་ནས་ལས་ཀར་@ང་མ་Mབ་པ�་ལས་�ད་yས་|་|ར་@ད་པ�་�་@ད་�ང་ག\ང་ནད་ད�ངས། ^་Â�་£བ་ག\ང་C་`་ག\ང་�ང་ག\ང་    
]་�ན་�ད་�ད་0ས་�་ལས་ཀར་@ང་མ་Mབ་པར་ཁ་གསབ་�ད་fག་ལ།  ཡང་Aན་=་>ག་པས་ལས་ཆད་9ན་Hངས་ཁ་གསབ་x་=ར་0་7་བ�ད་�ག་�ད་ད�ས། འÃལ་\ལ་ལས་ 
�ད་(FLSA overtime provisions) uངས་@ད་ ) 1ས་གཏན་ཕབ་ལས་འ¡ར་=ར་N་1ད་Â་Â་£་འ�ད་�ད་ད�ས། �་Vགས་�ན་པ�་ལས་�ད་1ས་ (salaried 
 employees) |་|�་	ད་ལས་འགན་འÄ་དང་བÅན་�་=་>ག་པ�་བཀའ་འ¿ལ་=ར་N་1ད་£་འ�ད་�ད་ད�ས།གལ་ªད་�བ་Äད་ཕར་འQངས་0ས་<།  ད�་�ན་1ས་Æས་ 
ནས་�བ་Äད་N་1ད་ཁ་གསབ་�ད་པ�་:ས་1ད་བ�་ད�ས་ལ། ཡང་Aན་D་£ག་ནས་�བ་Äད་ཁ་གསབ་�ད་Mབ་པ་0་ད�ས། 
 
གནད་གནད་གནད་གནད་@ད་@ད་@ད་@ད་Aན་�གས་ལས་�ད་Aན་�གས་ལས་�ད་Aན་�གས་ལས་�ད་Aན་�གས་ལས་�ད་�མས་�མས་�མས་�མས་ལས་ཀར་@ང་མ་ད�ས་པར་ནང་ལས་ཀར་@ང་མ་ད�ས་པར་ནང་ལས་ཀར་@ང་མ་ད�ས་པར་ནང་ལས་ཀར་@ང་མ་ད�ས་པར་ནང་Sམ་:་Sམ་:་Sམ་:་Sམ་:་Çད་ད�ས་བ�ས་པ།Çད་ད�ས་བ�ས་པ།Çད་ད�ས་བ�ས་པ།Çད་ད�ས་བ�ས་པ།    
ª་]་ཁག་3ག་�་�བ་�་	ན་
�་Èགས་¹ང་�ང་��་ལས་�ན་Éབ་འÊས་ལ་གལ་	ན་�་aན་ནའང་ཛ་Dག་:ས་Mང་ནང་གལ་	ན་C་འD་Aན། �བ་�་	ན ་
ས་¸་1གས་¹ང་ºད་ 
ªད་»ས་གཏན་འ�བས་ལག་བ/ར་�ད་<།  གལ་	�་འགན་འÄ་6ད་པ�་ལས་�ད་1ས་ནང་ནས་ལས་ཀ་�ད་ད�ས་པ་བཀའ་Ëབ་ག{ང་ªད།  གལ་ªད་ལས་ཀ་ནང་ནས་�ད་A་  
Mབ་&ག་aན་<།  གནས་.བས་�ང་ལས་¡ངས་ལ་@ང་A་ད�ས།  aན་ནའང་ལས་¡ངས་ལ་eར་ལས་ཀ་�ད་:་@ང་7ར་H་�ག་�ད་C་Çད་ད�ས།   
 
གནད་@ད་ལས་�ད་ལ་ཡང་¸་1གས་¹ང་ºད་y་ªད་»ས་�ན་འ´ལ་@ང་	ད་ནང་ནས་ལས་ཀ་�ད་པར་བ�ད་Ëབ་ག{ང་ªད། ནང་ནས་ལས་ཀ་�ད་མཁན་Qིས་|་|�་ག]ང་འ?ལ་
ལས་འགན་བÌབ་y་@ད་པར་བvན་�་ཆ་Í་མMད་`ད་y་aན། 
 
ལས་ཀ་�ད་Mབ་Îང་ལས་¡ངས་ལ་@ང་A་ད�ས་པར་ནང་ནས་འ:ག་ད�ས་པ་བ�ས་Ïང་ནང་ནས་Îང་ལས་ཀ་�ད་y་6ད་པ�་ལས་�ད ་�མས་ལ་མངའ་�་དང་དoས་ག]ང་། འགན་
འ)ན་�ན་1གས་བཅས་y་Äམས་དང་�ག་ག&། ªད་»ས་དང་བÅན་པ�་བཀའ་འ¿ལ་£བ་9ན་བར་བར་�་ཆ་Í་མMད་`ད་y་aན།  ལས་�ད་འ$་�མས་�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
A�་ད�ས་མu་=ར་�བ་�་e་^གས་ནས་རང་འÄ�་ལས་ཀ་�ད་པར་འ¨ད་འ�ག་�ད་ªད།  ཆམ་�མས་ནད་ཡམས་y་ཛ་Dག་རང་བ&ན་ལ་བ=ས་�་གནས་.བས་དང་གཏན་   
འཇགས་ལས་འÐར་ (temporary and/or permanent layoffs) 0་7་ལག་བ/ར་�ད་ད�ས་ཆགས་ªད། 
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ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ཆམ་ཆམ་ཆམ་ཆམ་�མས་�མས་�མས་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་�ར་(་`ད།འD་བ�་ནད་Eགས་�ར་(་`ད།འD་བ�་ནད་Eགས་�ར་(་`ད།འD་བ�་ནད་Eགས་�ར་(་`ད།    

 
Ñད་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་(flu-like symptoms) @ད་བ&ན་:་ལས་ཀར་@ང་7་C་Ñད་རང་Òར་དང་�བ་�་	ན་
་ག9ས་ཀར་ཕན་£གས་@ད་པ་&ག་Aན།  
འ�་ཚབས་	་བ�་ཆམ་�མས་ནད་ག&་འ�ས་Vག་2ང་@ད་<།  ལས་¢གས་དང་�བ་Óག་ལ་འ�་rར་A་�ད་	ད་|་|�་ནང་ནས་འ:ག་ད�ས། 

 
གཤམ་Xག་�་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ཐད་ག�ང་�ན་0་7�་ག&་Y�་ལམ་!ན་འགའ་aན། 
༡།༡།༡།༡།            ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་1་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་པའམ་ནང་:་^ག་ད�ས།ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་1་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་པའམ་ནང་:་^ག་ད�ས།ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་1་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་པའམ་ནང་:་^ག་ད�ས།ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་1་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་པའམ་ནང་:་^ག་ད�ས།    

    ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་�།  
• Aད་པ་ན་བ་དང་ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།      ཡང་ན།   
• F་¹ག་པ་དང་ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།    

  འ$་�་འ�་�ན་	་བ�་ཆམ་�མས་གཞན་ལ་འ�་བ་�ང་:་ག{ང་བར་ཧ་ཅང་གལ་	། 
 

༢།༢།༢།༢།        Ñད་རང་ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་Ñད་རང་ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་Ñད་རང་ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་Ñད་རང་ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་    ༢༤༢༤༢༤༢༤        �ང་ཚ་བ་་གཏན་ནས་6ད་པ་མ་ཆགས་་བར་་ལས་ཀར་མ་@ང་ན་�གས།�ང་ཚ་བ་་གཏན་ནས་6ད་པ་མ་ཆགས་་བར་་ལས་ཀར་མ་@ང་ན་�གས།�ང་ཚ་བ་་གཏན་ནས་6ད་པ་མ་ཆགས་་བར་་ལས་ཀར་མ་@ང་ན་�གས།�ང་ཚ་བ་་གཏན་ནས་6ད་པ་མ་ཆགས་་བར་་ལས་ཀར་མ་@ང་ན་�གས།    
འ$་�་A་�མས་y་Gས་�་�་བCར་eན་@ད་ནའང་ནད་�གས་འ�་བ�་�ན་ཁ་ད ་�ང་	་བས་ཆམ་�མས་གཞན་ལ་འ�་བ་�ན་འ�ག་0་7་ཧ་ཅང་གལ་	།  ཚ་བ་གKག་པ�་
Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་1ད་ ༢༤ �ང་ཚ་བ་གཏན་ནས་6ད་པ་ཆགས་Ïང་Lན་པས་བC་ཐང་aན་~ས་(ས་�ར་a་�་gད་Æས་ལས་ཀར་@ང་fག 
 

༣།༣།༣།༣།        Ñད་ལ་་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་r་ལས་ཀར་@ང་A་MÑད་ལ་་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་r་ལས་ཀར་@ང་A་MÑད་ལ་་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་r་ལས་ཀར་@ང་A་MÑད་ལ་་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་r་ལས་ཀར་@ང་A་Mབ་<་|་|�་Lན་པ་དང་Lན་ཁང་�་(ས་�ར་a་�་ད�ས་y་6ད།བ་<་|་|�་Lན་པ་དང་Lན་ཁང་�་(ས་�ར་a་�་ད�ས་y་6ད།བ་<་|་|�་Lན་པ་དང་Lན་ཁང་�་(ས་�ར་a་�་ད�ས་y་6ད།བ་<་|་|�་Lན་པ་དང་Lན་ཁང་�་(ས་�ར་a་�་ད�ས་y་6ད།    
�བ་�་	ན་
�་�ག་ག&་=ར་ནམ་7ན་ལས་ཀ་ནས་ད�ངས་པ་]་བར་Lན་པ�་(ས་�ར་a་�་ད�ས་y་@ད།  aན་ནའང་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་འ$་ལ་C་A་ 
ད�ས་པ་བ�ས་@ད།  aན་ནའང་|་|�་ལས་¡ངས་y་�ག་Ôལ་=ར་ཁ་པར་£ག་ནས་ནད་ད�ངས་]་ད�ས།  

 
༤།༤།༤།༤།        Ñད་རང་�་Ñད་རང་�་Ñད་རང་�་Ñད་རང་�་ནད་ག&་�ར་ལ་Õ་བ་@ད་<་|་|�་Lན་པ་ལ་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།ནད་ག&་�ར་ལ་Õ་བ་@ད་<་|་|�་Lན་པ་ལ་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།ནད་ག&་�ར་ལ་Õ་བ་@ད་<་|་|�་Lན་པ་ལ་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།ནད་ག&་�ར་ལ་Õ་བ་@ད་<་|་|�་Lན་པ་ལ་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།    

Ñད་ལ་དoགས་བསགས་དང་Öག་མངར་ག3ན་°་=་o�་ནད་གKང་@ད་པ།  Gས་!བས་ཞན་�འམ་²མ་མ་aན་<།  |་|�་Lན་པ་ལ་ཐབས་qས་གཞན་པ་ག་Â་�ད་ 
ད�ས་Aན་ཐད་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།  ནད་འ$་@ད་[མ་�གས་པ་@ད་<།  |་|�་Lན་པར ་འ?ལ་0ས་�་ལམ་!ན་]་ད�ས། དoགས་ག{ང་དཀའ་བའམ་དoགས་   
མ×གས་�་�ན་ད�ས་པ།  Êང་uག་དང་Hོད་uག་7ད་:་ན་bག་དང་གØན་wགས་@ད་པ།  F་oར་:་མ�་}་འuར་བ། མ�་འ£མ་པ། Ùག་པ་wགས་	ར་Ùགས་པ་
བཅས་y་ཛ་Dག་ནད་Eགས་@ད་<།  གང་མ×གས་ནད་!ན་Lན་བKས་�ད་ད�ས། 
 

༥།༥།༥།༥།        གནས་pལ་&བ་Ã་D་Ûགས་གནས་pལ་&བ་Ã་D་Ûགས་གནས་pལ་&བ་Ã་D་Ûགས་གནས་pལ་&བ་Ã་D་Ûགས་    http://flu.wisc.edu  ནས་གཟགིས་&བ་གནང་7་དང་ཡང་ན་|་|�་�་ཚན་Q་ིལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ནས་གཟགིས་&བ་གནང་7་དང་ཡང་ན་|་|�་�་ཚན་Q་ིལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ནས་གཟགིས་&བ་གནང་7་དང་ཡང་ན་|་|�་�་ཚན་Q་ིལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�ནས་གཟགིས་&བ་གནང་7་དང་ཡང་ན་|་|�་�་ཚན་Q་ིལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་�་«་ཚབ་ལ་འ?ལ་བ་གནང་་«་ཚབ་ལ་འ?ལ་བ་གནང་་«་ཚབ་ལ་འ?ལ་བ་གནང་་«་ཚབ་ལ་འ?ལ་བ་གནང་    
            ¢¢¢¢གས།གས།གས།གས།                

 
 
 
 
 

�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་། 
e་^་ ༢༠༠༩ �་ ༩  <ས་  ༢། 



Flu Pandemic HR Guidelines  Attachment 2 - Employee Communication Template 

 

    
ལས་�ད་གང་&ག་ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ལ་ལས་�ད་གང་&ག་ལ་ཆམ་ཆམ་ཆམ་ཆམ་�མས་�མས་�མས་�མས་འD་བ�་ནའD་བ�་ནའD་བ�་ནའD་བ�་ནད་Eགས་@ད་ཐད་=ད་Eགས་@ད་ཐད་=ད་Eགས་@ད་ཐད་=ད་Eགས་@ད་ཐད་=་>ག་པ�་/ངས་འ)ན་�ད་"གས་>ག་པ�་/ངས་འ)ན་�ད་"གས་>ག་པ�་/ངས་འ)ན་�ད་"གས་>ག་པ�་/ངས་འ)ན་�ད་"གས།།།།    

 
ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་�། 

• Aད་པ་ན་བ་དང་ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།      ཡང་ན།   
• F་¹ག་པ་དང་ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།    

༡། ལས་�ད་3ག་�ས་(ཁ་པར་དང་5་6ལ་བ7ད་ནས་) རང་9ད་ན་�་འ:ག་;ས་ལབ་<།  ལས་�ད་C་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་(flu-like symptoms) @ད་  
(ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།  Aད་པ་ན་བ་དང་F་G་བ་གང་�ང་&ག་) ན།  (ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར) N་1ད་ ༢༤  �ང་ཚ་བ་རང་བ&ན་ 
Qིས་6ད་པ་ཆགས་རག་བར་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་ད�ས་�ར་འTལ་བUད་�ད་ད�ས།  ལས་�ད་3ག་�ས་རང་9ད་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་Vག་@ད་ ;ས་ལབ་<།   
གཤམ་Xག་Y་འ)ན་གསལ་བZགས་དང་[ན་\ང་]་"གས་(་`ད་]་ད�ས། 
 
ལས་�ད་3ག་�ས་ལས་ཀ་�ད་y་@ད་པ་དང་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་!ན་Q་ི@ད་<།  (ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར) N་1ད་ ༢༤  �ང་ཚ་བ་རང་བ&ན་Qིས་ 
6ད་པ་ཆགས་རག་བར་ནང་Sམ་:་eར་^ག་�ད་ད�ས་�ར་འTལ་བUད་�ད་ད�ས།  ལས་�ད་C་ལ་ཁ་རས་(@ད་<་)`ད་ད�ས་ལ་ལས་¡ངས་ནས་eར་^ག་ལམ་\ང་�ད་མ་ 
Mབ་<་A་6ད་ས་&ག་�་Çད་:་འ»ག་ད�ས།  ལས་�ད་གང་&ག་�ས་¸་�ད ་Ü་�་�ད་�ད་ག{ང་�་@ད་<་Òར་འuར་ནང་ངམ་
་ཊ་གཞན་�གས་ནང་@ང་7ར་འ¨ད་«ལ་]་    
ད�ས། གཤམ་Xག་Y་འ)ན་གསལ་བZགས་དང་[ན་\ང་]་"གས་(་`ད་]་ད�ས།ལས་�ད་གང་&ག་N་1ད་ ༢༤ �ང་ཚ་བ་6ད་པ་ཆགས་�་བC་ཐང་aན་~ས་�ས་པ�་ 
Lན་པ�་(ས་�ར་a་�་Þངས་Æས་eར་ལས་ཀ་�ད་:་@ང་fག 
 
༢།    ད་^�་^་!ད་:་བ_མས་པ�་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་`ད་7�་aག་ཆ་ (Information for Employees with Flu like  
Symptoms- Attachment 1  ) C་ལས་�ད་Cར་(་`ད་]་ད�ས་ལ།  ལས་ཀ་�ད་བ&ན་པ་aན ་<་C�་(་བwས་ག3ག་`ད་ད�ས་པ་དང་�བ་�་	ན་
�་D་Ûགས་  
(http://flu.wisc.edu/) ལ་བ=་7་(་`ད་]་ད�ས།  གཞན་ལས་�ད་C་ལ་ནད་Eགས་མ་£ན་�ང་N་1ད་ ༢༤ �ང་ལས་ཀ་�ད་ས་A་�་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་བ་aན་ 
�ར་.ད་ཆ་འÕ་ད�ས། 
 
༣།  ལས་�ད་གང་&ག་ལ་ལས་ཀ་�ད་སར་དoགས་ག{ང་དཀའ་བ་དང་དoགས་བßགས་པ།  Êང་uག་དང་Hོད་uག་�་གØན་wགས་དང་bག་¹ག་པ།  F་oར་:་མ�་}་འuར་བ།
  མ�་འ£མ་པ།  Ùགས་པ་Ùག་	་བའམ་}ན་�ང་Ùག་པ་བཅས་y་ཛ་Dག་ནད་Eགས་@ད་<།  ༩༡༡ ལ་ཁ་པར་ག{ང་ད�ས། 
 
༤།  bར་འཛར་ ༣ ནང་�་Ûག་བUད་�ད་�ད་yས་ལས་�ད་དང་�བ་མ་གང་&ག་ལ་ 
ནད་Eགས་མ་£ན་�ང་N་1ད་ ༢༤ �ང་ནད་མནར་ལས་�ད་�་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་བ་aན་�ར་གསལ་བཤད་�ད་ད�ས།  (ནད་མནར་ལས་�ད་C�་Aང་`ད་A་ད�ས) གནས་pལ་  
འ$་�གས་5་6ལ་དང་àར་aག  ངག་£ག་ནས་འTལ་བUད་�ད་fག 
 
༥། �བ་�་	ན་
�་འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ (University Health Services) ལ་5་6ལ་ཁ་0ང་ pandemicinfo@mhub.uwpd.wisc.edu  
£ག་ནད་འ$ ་2ང་ས�་�་ཚན་Qི་Aང་དང་Vག་9ན།  ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་ན་མཁན ་A་Hངས་x་@ད་བཅས་5་6ལ་བ7ད་ནས་བ«ར་¢གས་གནང་།  ((((�་ཚན་|་|ས་�བ་�་ཚན་|་|ས་�བ་�་ཚན་|་|ས་�བ་�་ཚན་|་|ས་�བ་
�་	ན་
�་འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ལ་འ?ལ་ག�གས་�ད་པར་རང་9ད་y་Y་འ)ན་�ག་ག&་མཉམ་བ«ར་�ད་fག�་	ན་
�་འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ལ་འ?ལ་ག�གས་�ད་པར་རང་9ད་y་Y་འ)ན་�ག་ག&་མཉམ་བ«ར་�ད་fག�་	ན་
�་འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ལ་འ?ལ་ག�གས་�ད་པར་རང་9ད་y་Y་འ)ན་�ག་ག&་མཉམ་བ«ར་�ད་fག�་	ན་
�་འ©ད་བrན་ª་]་ཁང་ལ་འ?ལ་ག�གས་�ད་པར་རང་9ད་y་Y་འ)ན་�ག་ག&་མཉམ་བ«ར་�ད་fག))))    
   

�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ལས་�ད་བདག་ག�ར་ཁང་། 
e་^་ ༢༠༠༩ �་ ༩  <ས་  ༢། 



Flu Pandemic HR Guidelines Attachment 3 – Information for those in Close Contact with 

Individual with Flu-like Symptoms Template 

 

    
ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་A་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་ཐད་�ད་ཐབས་(་`ད།ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་A་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་ཐད་�ད་ཐབས་(་`ད།ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་A་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་ཐད་�ད་ཐབས་(་`ད།ལས་�ད་1�་མÑན་>གས་	ད་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་མཁན་A་ལ་འ?ལ་Mག་2ང་ཐད་�ད་ཐབས་(་`ད།    

    
Ñད་yས་རང་9ད་དང་འ?ལ་Mག་2ང་བ�་ལས་�ད་3ག་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་2ང་r་ན་@ད་པ�་�ར་qས་ªད།  :ས་1ད་འ$ར་�་�་�ན་�ན་མངའ་�་དང་�བ་�་	ན་མ
�་ནང་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་ག&་འ2ང་7་7ན་³ན་aན། ང་1ས་གནས་pལ་འ$་�བ་�་	ན་
�་འ©ད་བrན ་ª་]་ཁང་ (University Health Services) ལ་[ན་ན་ 
]ས་པ་=ར་གནས་pལ་`ད་"གས་ཐད་ལམ་!ན་གནང་@ད། 
 
Ñད་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་3་ཡང་6ད་པར་Gས་�་བC་ཐང་aན་<།  3་ཡང་�ད་A་ད�ས། 
 
གང་=ར།  Ñད་ལ་དoགས་བསགས་དང་Öག་མངར་ག3ན་°་=་o�་ནད་གKང་@ད་པ།  Gས་!བས་ཞན་�འམ་²མ་མ་aན་<།  |་|�་Lན་པ་ལ་�ད་ཐབས་གཞན་པ་3་&ག་@ད་
6ད་ཐད་འ?ལ་བ་�ད་ད�ས།  ནད་འ$་@ད་[མ་�གས་པ་@ད་<།  |་|�་Lན་པར་འ?ལ་0ས་�་ལམ་!ན་]་ད�ས།  
 
ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་(ཚ་Hངས་ ༡༠༠ འམ་C་ལས་མང་བ་འཕར་བ།  F་¹ག་པའམ་Aད་པ་ན་བ) !ན་Qི་@ད་<།  ཚ་བ་གKག་པ�་Lན་�གས་མ་འMང་བར་N་ 
1ད་ ༢༤ �ང་ཚ་བ་གཏན་ནས་6ད་པ་ཆགས་རག་བར་ནང་Sམ་ནས་འ:ག་¢གས།  ང་1ས་ནད་ག&་འ$་འ�་Ëབ་A་འHོ་བར་བཀག་འ�ག་�ད་7་ཧ་ཅང་གལ་	། 
 
ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་པ�་ལས་�ད་ལ་བ¤ས་བKས་དང་མ£ང་Nང་།  འuན་ལན་(་¥ལ་�ད་A་fག  འ$་འD�་0་�ད་A་�གས་པ་�ད་�གས་2ང་<་�་ཡངས་ག{ང་
A་Mབ་པ་&ག་aན། 
 
ཕག་པ�་�མས་ཆམ་ H1N1 �ན་འ�ག་�ད་པ�་ལས་འ�ལ་འ$ས་ང་1་ཚང་མས་རང་གཞན་ག9ས་ཀ་ཆམ་�མས་y་ནད་འo་ནས་འ�ག་âང་x་=ར་�ད་Mབ་པ་མ1ན་Qི་@ད།  
ཆམ་�མས་འ�་Vག་འHོ་བ་�ན་འ�ག་�ད་པར། 

 
༔  9ན་Eག་ལག་པ་གཙང་འä་0་7་དང་ཨ་རག་འæས་པ�་འo་\ལ་ལག་པ་འäད་ཆས་�ད་�ད་ཡང་ཡང་0་7། 

        ༔  F་G་བ་དང་ཧབ་çད་¹ག་.བས་ག}ག་fག་འe་�ག་དང་|་|�་ལག་པ�་È་Mང་�ས་འ�བ་âང་0་7།  (ལག་པས་འ�བ་âང་�ད་<་ལག་པ་ན་@ད་པ�་ནད་   
             འo་A་གཞན་ལ་འ�་rར་�ད་ªད་པས་ཕན་£གས་C་ཙམ་6ད) 
          ༔  Ñད་རང་ལ་ཆམ་�མས་འD་བ�་ནད་Eགས་@ད་<།  ནང་Sམ་ནས་འ:ག་པའམ་ནང་:་eར་^ག་�ད་ད�ས། 

 
�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་D་Ûགས་rང་ནད་ག&་འ$་དང་C�་ནད་Eགས།  C་ལ་èགས་�ན་x་=ར་�ད་ད�ས་པ�་�ར་Qི་གནས་pལ་&བ་Ã་བ�ད་@ད་པས།                
http://flu.wisc.edu  D་Ûགས་rང་ནས་D་�ག་མ£ང་Mབ། 

 

 
 

 
�་�་�ན་�ན་�བ་�་	ན་
�་ལས་�ད ་བདག་ག�ར་ཁང་། 

e་^་ ༢༠༠༩ �་ ༩  <ས་  ༢། 


