
दोस्रो र तेस्रो शिफ्टको कर्मचारीहरूको लाशि रे् र्शहनाको खोपको सूचना 

 
कर्मचारीहरू, 

 
खोप लगाउने ननर्मय बनाउन ुभएको सबैलाई धन्यबाद छ । हार्ीलाई थाहा छ नक खोप लगाउन ुभनेको हार्ी आफैं लाई र हाम्रो 

सर्दुायलाई COVID-19 को सङ््करर्र्बाट जोगाउन, रोगलाई सीनर्त बनाउन परीक्षर् गने र अन्य कदर् चाल्ने 

आवश्यकतालाई कर् गनम र नवश्वव्यापी र्हार्ारी अनि जस्तै क्याम्पसर्ा रर्ाइलो गने उत्तर् उपाय हो । 

 
यनद तपाईलंे अनहलेसम्र् खोप लगाउन ुभएको छैन भन,े UHS ले तपाईलंाई यसो गनम सनजलो बनाउन चाहन्छ । अनहले 

क्याम्पसर्ा तीन प्रकारका खोप उपलब्ध छन:् Pfizer, Moderna र Johnson and Johnson । तपाईलंे सर्य पनन 

बनाउन ुपदनै । तपाई ंसोर्बार दनेख शरुबार नबहान ८:३० बजे दनेख ४:३० बजसेम्र् Nicholas Recreation Center र्ा 

जान सक्नहुुन्छ । Lot 46 र्ा पानकम ङ््कग छ । खोपको नक्लननकर्ा तपाईलंे अनवुादकको सेवा पनन अनरुोध गनम सक्नहुुन्छ । 

 
कृपया कार्को सर्य भन्दा बानहर क्याम्पसर्ा खोप लगाउँद ैहनुहुुन्छ भने सपुरभाईजरसँग कुरा गनुमहोला ।  

 
यनद तपाईलंे क्याम्पस बानहर खोप लगाउन ुभएको छ भने, कृपया खोपको रेकर्म यी ननदशेनहरूका साथ UHS सँग साझेदारी 

गनुमहोला: go.wisc.edu/uploadvaccine 

 
UHS ले तपाईकंो पररवारका सदस्यहरूलाई पनन खोपहरू प्रदान गनम सक्दछ, जसर्ा १६ वा १७ वर्मका, र सोर्बार र्े १७ 

दनेख, १२ वर्म भन्दा र्ानथका पनन सर्ावेश हुनेछन ्। नकननक Pfizer खोप १२ दनेख १७ वर्मसम्र्का व्यनिहरूलाई र्ात्र 

उपलब्ध छ, खोप लगाउने सर्य बनाउँदा ठीक हुदँछ । covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-

information/#community-vaccination वेबसाईट हनेुमहोला । UW–Madison का नवद्याथी वा कर्मचारी हनैन ्भने, 

१८ वर्म र्नुनकासँग एकजना अनभभावक हुनै पदमछ । सबै खोपहरू नन:शलु्क हुन ्र तपाईलंे केही पररचय पत्र दखेाउन ुपदनै । 

 
खोपहरूको बारेर्ा वा तपाईकंो खोपको रेकर्महरू अपलोर् गने बारेर्ा प्रश्नहरू छन ्भन,े तपाईलंे UHS को नसम लाईन 

(अङ््करेजी) 608-265-5600 र्ा, वा भार्ाको सहायता चाइहरे्ा, सांस्कृनतक भार्ागत सेवार्ा फोन गनम सक्नहुनु्छ: 

 

ESPAÑOL / SPANISH:  (608) 265-0838 

HMOOB / HMONG:  (608) 263-2217 

བོད་ཡིག / TIBETAN:   (608) 890-2545 

中文 / CHINESE:  (608) 890-2628 

नेपाली / NEPALI:  (608) 262-7521 

 

 

नेपाली / NEPALI 

https://map.wisc.edu/s/fcxx5rx5
https://go.wisc.edu/uploadvaccine
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#community-vaccination
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#community-vaccination

