नेपाली / NEPALI

साझेदारी यशु िट:
University Health Services

के ही दोस्रो र तेस्रो शिफ्टका कर्मचारीहरूका लाशि COVID-19 को पशहलो खोप शललशिकहरू
के हो:

यी शिभािहरूलाई University Health Services ले दोस्रो र तेस्रो शिफ्टका कर्मचारीहरूका लाशि COVID-19
का खोपहरू प्रदाि िदैछ: Facilities Planning and Management, Athletics, Wisconsin Unions,
Conference Centers and Mail Services, Housing, Mouse Breeding Core and Research
Services, University Health Services

कसलाई:

के ही शिभािहरूका COVID-19 को खोप िपाएका दोस्रो र तेस्रो शिफ्टको कर्मचारीहरू

कशहले:

अशप्रल १, बेलक
ु ी ६ बजेदशे ख ८ बजेसम्र् (दोस्रो शिफ्ट)
अशप्रल २, शबहाि ६ बजे देशख ८ बजेसम्र् (तेस्रो शिफ्ट; कार्को सर्यर्ा तलब पाएर खोप लिाउि तपाईको
ं
सपु रभाईजरसँि कुरा ििमहु ोला)

कहाँ:

Carson Gulley Center, 1515 Tripp Circle, Madison, WI 53706, दोस्रो तल्ला
Lot 34 र्ा पाशकम ङ्ि शि:िल्ु क छ
अथिा तपाईलें Carson Gulley Center को अङ्रेजीर्ा: COVID-19 Testing लेखेको पाशकम ङ्िर्ा पाकम

ििम

सलिु हुन्छ
थप जािकारी:
सास्ं कृ शतक भाषाित सेिाले (Cultural Linguistic Services) शललशिकहरूर्ा स्पैशिि, र्ङ, शतब्बती, िेपाली, शचशियाँ भाषाहरू
उपलब्ध हुिेछ ।
तपाईलें खोप लिाउिे सर्य बिाउिु पदैि । खोप शि:िल्ु क पाईन्छ ।
तपाईको
ं र्ािि संसाधि शिभािलाई थाहा छ शक तपाईको
ं COVID-19 खोप कार्को घण्टाको बेला पाउि स्िीकृ त हुिहु न्ु छ । उिीहरूले
तपाईलाई
ं कशहले जािे भिेर बताउि सलिेछि् ।
COVID-19 बाट सरु शित रहि तपाईलाई
ं दईु िटा खोप हरू चाशहन्छ । तपाईको
ं दोस्रो खोप अशप्रलको अन््य शतर शदइिेछ । तपाईलें

पशहलो खोप पाउिे बेलार्ा दोस्रो खोपको शर्शत पाउिहु ुिेछ ।
COVID-19 को खोप लिाउि आिश्यक छै ि । खोप सरु शित र प्रभािकारी छ ।

यशद तपाईलें पशहले िै COVID-19 को खोप अरू कतै पाउिु भएको छ भिे, University Health Services शललशिकर्ा
िलिाउिहु ोला ।
दोस्रो र तेस्रो शिफ्टका कर्मचारीहरूको लाशि पशछ थप खोप शललशिकहरू हुिेछि् ।
यशद तपाईसँं ि प्रश्नहरू छि् भिे, COVID सहायता लाइि 608-262-7777 िा सांस्कृ शतक भाशषक सेिार्ा कल ििमहु ोला:
ESPAÑOL / SPANISH:
HMOOB / HMONG:
བོད་ཡིག / TIBETAN:
中文 / CHINESE:

(608) 265-0838
(608) 263-2217
(608) 890-2545
(608) 890-2628

िेपाली / NEPALI:

(608) 262-7521

