City of Burlington कोभिड-19 अद्यावधिक
Burlington कोभिड-19 स्रोत तथा पन
ु र्सथाापना केन्द्र
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नेपाली

हाइलाइटहरू:
o
o
o
o
o
o

Vermont मा काला जाती, आदिवासी र प्रवभिन्द्न वर्ाका माननसका लागि नयााँ खोप योग्यता
कोभिड-19 आश्वार्सत बिल र यसले के जनाउाँ छ
नयााँ कोभिड-19 केस वद्
ृ गि
राज्यका घोषर्ाहरू

कोभिड-19 सम्िन्द्िी जानकारी कहााँ फेला पाने
खोपको लागि कसरी िताा िने

खोप ञोग्यता सिै काला जाती, आदिवासी वा प्रवभिन्द्न
वर्ाका Vermont ननवासीहरूको लागि खल
ु ा हुन्द्छ
मार्ा 30 मा, राज्यले खोप योग्यता पररवतान िनेछ िनी घोषर्ा िरे को छ। तपाईं वा तपाईंको घरायसीको
कोही काला जाती, आदिवासी वा प्रवभिन्द्न वर्ा (BIPOC) को रूपमा पदहर्ान हुनुहुन्द्छ िने, 16 वा सोिन्द्िा
िढी उमेरका सिे घरायसी सिर्सयहरूले पनन खोप िाप्त िना साइन अप िना सक्नुहुन्द्छ। माननसले

र्सवार्स्य प्रविािलाई फोन िरे र, सहिािी हुने फामेसीिाट साइन अप िरे र वा BIPOC घरायसीमा केन्द्न्द्रत
न्द्क्लननकमा अपोइन्द्टमेन्द्ट िनाएर अनलाइनमा साइन अप िना सक्नुहुन्द्छ।

दर्ाा ववकल्पहरू र िाषा सहायर्ा:
1. https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine मा Vermont र्सवार्स्य प्रविािद्वारा (अनलाइन

िताा अङ्ग्रेजीमा छ) वा खोप हटलाइनमा 855-722-7878 मा कल िरे र िताा िनह
ुा ोस ् (अन्द्य िाषाहरूमा सहायताको लागि 1 गथच्नुहोस ्)।
कल सेन्द्टरको समय सोमिार-शक्र
ु िार बिहानको 8:15 िजेिेखख दिउाँ सो 5:30 िजेसम्म र शननिार र आइतिार, बिहानको 10:00

िजेिेखख दिउाँ सो 3:00 िजेसम्म हो। कृपया आफ्नो िाथभमकताको िाषा सङ्ग्केत िनह
ुा ोस ् जसकारर् उहााँहरूले तपाईंको अपोइन्द्टमेन्द्टको
अवगिमा िोिाषे ननिाारर् िनाका साथसाथै अनव
ु ादित फारामहरू उपलब्ि िराउन सक्नुहुन्द्छ।

2. तपाईंसाँि योग्यता िश्नहरू छन ् वा अको िाषामा िताा सहायता आवश्यक हुन्द्छ िने, तपाईं अफ्रिकन संघ वा शरर्ाथी कायाक्रममा
आफ्नो माभमला व्यवर्सथापकलाई सम्पका िना सक्नुहुन्द्छ। तपाईंसाँि माभमला व्यवर्सथापक हुनुहुन्द्न िने, शरर्ाथी कायाक्रमलाई

802-655-1963 मा वा अफ्रिकन संघलाई 802-355-0795 मा कल िनह
ुा ोस ् र तपाईंको िाषामा िोल्ने कोही व्यन्द्क्तसाँि तपाईंलाई
जोडडनेछ। उहााँहरूले अन-साइट र अनतररक्त िाषाको सहायतामा न्द्क्लननक आयोजना ििै हुनुहुन्द्छ।

3. Vermont Racial Justice Alliance, Vermont Professionals of Color Network, Vermont LEND Program र City of Burlington

जर्सता संर्सथाहरूको सहकायािाट Burlington मा अनतररन्द्क्त BIPOC मा केन्द्न्द्रत न्द्क्लननक उपलब्ि छ। तपाईं ितीक्षा सर्
ू ीमा थप्रपनका
लागि 802-755-7239 मा कल िना सक्नुहुन्द्छ, तपाईंले िाथभमकताको िाषा सङ्ग्केत िनह
ुा ु न्द्छ िने, फोन िोिाषे सेवाहरू उपलब्ि

िराइन्द्छ। तपाईंले भ्वाइसमेल छोड्नुियो िने, कृपया आफ्नो नाम र िाथभमकताको िाषा छोड्नह
ु ोस ् र तपाईंलाई कोहीले सम्पका िनेछ।
अनलाइन िताा फाराम अङ्ग्रेजीमा पनन उपलब्ि छ। https://bitly.com/BIPOC-Clinics मा जानह
ु ोस ्। कृपया आफ्नो िाथभमकताको

िाषा सङ्ग्केत िनह
ुा ोस ् जसकारर् उहााँहरूले तपाईंको अपोइन्द्टमेन्द्टको लागि उपलब्ि हुन िोिाषे ननिाारर् िना र अनव
ु ादित फारामहरू
उपलब्ि िराउन सक्नुहुन्द्छ ।

कोभिड-19 प्रवप्रिय आश्वार्सत बिल
अमेररकी उद्िार योजना िननने नयााँ प्रविीय आश्वार्सत बिल मार्ाको सरु
ु वातमा संयुक्त राज्य कााँरेसद्वारा पाररत िररएको

गथयो जसले आउने वषािररत संयुक्त राज्यिररका माननसलाई प्रविीय आश्वार्सतमा $1.9 दिभलयन उपलब्ि िराउनेछ। बिलले
पोषर् र कल्यार् कायाक्रमहरू (जर्सतै राज्य खाद्य सहायता वा िाल र्सयाहार कायाक्रमहरू) को लागि प्रवि व्यवर्सथालाई िुर्सट

िछा , िेरोजिारी िुक्तानीहरू प्रवर्सतार िछा , कर लािहरू उपलब्ि िराउाँ छ, साना व्यवसायहरूको लागि प्रविीय सहायता भसजाना
िछा र िच्र्ा िएका पररवारहरू र िच्र्ा निएका कामिारहरूलेई आपतकालीन प्रविीय िर्स
ु ट ििान िछा । यो बिलले तल्लो- र
मध्य-आम्िानी िएका पररवारहरूको लागि र्सवार्स्य िीमा खर्ाहरूलाई पनन कम िछा र िप्रवष्यको िाडा र उपिोक्ता बिल

सहायता कायाक्रमहरूमा प्रवि व्यवर्सथा िछा । केही लािहरू थप तत्कालीन हुन्द्छन ् िने, केहीलाई सेट अप हुन केही समय लाग्न
सक्छ, प्रवप्रिय आश्वार्सत लािहरू खोल्न जारी राख्ने अपेक्षा िनह
ुा ोस ्।

नयााँ केस वद्
ृ गि
दे श अनुसार नयााँ केसहरू

मार्ा 31, 2021

नयााँ केसहरू:

दे श छनोट गनुह
ा ोस ्:

मे 2020

जुलाई 2020

सेप्टे म्िर 2020

नोिेम्िर 2020

जनवरी 2021

सात दिनको
औषत:

मार्ा 2021

सहरले समद
ु ायमा कोभिड-19 को उपन्द्र्सथनतलाई ननरीक्षर् िना जारी राख्छ। हालैका ररपोटा हरूले मार्ाको अन्तर्मसम्म हाम्रो क्षेत्रमा बढ्दो केसहरू
दे खाएको छ। मागथको तन्द्र्सवरले Chittenden काउण्टीमा कोभिड-19 को िढ्िै िरे का केसहरू िे खाउाँ छ। हामीले अदहले केसहरूमा वद्
ृ गि युवा

पुर्सताहरूमा थप सामान्द्य िन्द्िै िएको िे खेका छौं, पोजेटटि दे खखने व्यन्तर्को औसर् उमेर अटहले 30 ितदा र्ल छ। िेरैजसो वद्
ृ ि समुिायका

सिर्सहरूले खोपहरूको फाइिा भलइरहे को हुनाले उहााँहरूसाँि सम्िन्द्न्द्ित कोभिड-19 केसहरू न्द्यन
ू िइरहे का छन ्। यो जानकारी त्रास ननम्त्याउनको
लागि निएर सामुिायलाई थप साविानी अपनाउनको लागि र्ेतावनी हो।

र्पाईं के गना सतनुहुतछ: सहरमा कोभिड-19 माभमलाहरूको दिइएको हालको र्सतर अनुसार, कृपया मार्सक लिाउन जारी राख्नुहोस ्, आफ्नो

घरायसीिन्द्िा िादहरका माननससाँि जम्मा हुने राज्यको मािािशान पालना िनह
ुा ोस ् र ित्येक दिन बिहानको 10:00 िजेिेखख सााँझको 6:00

िजेसम्म Burlington मा 405 Pine Street मा उपल्िि हुने नन:शुल्क परीक्षर् (जुन पदहले तपाईंको नाकभित्रसम्म िएको परीक्षर् निएर

तपाईंको नाकको सरल, र्सवयम ्-ििन्द्ि िररएको र्सवाि हो) िने प्रवर्ार िनह
ुा ोस ्। खोप िाप्त िने कुराले पनन सामि
ु ाय भित्र िाइरसको संक्रमर्लाइ
उत्कृष्ट रूपमा घटाउन सक्छ।

राज्यका घोषर्ाहरू
प्रवितको मदहनामा, राज्यले प्रवभिन्द्न िकारका महत्त्वपूर्ा घोषर्ाहरू िरे को छ:
जमघटहरू

खोप नलिाएका व्यन्द्क्त वा घरपररवार सिर्सयहरूका लागि, घरभित्र र घर िादहरका सामान्द्जक जमघटहरू कुनै पनन पूर्ा रूपमा खोप लिाएको

घरपररवारको सिर्सयसाँि एकपटकमा िई
ु वटा खोप नलिाएका घरपररवार सिर्सय वा व्यन्द्क्तहरूमा सीभमत िररएको छ। पर्
ू ा रूपमा खोप लिाइएको
िन्द्नाले घरायसीका ित्येक व्यन्द्क्तले कोभिड-19 खोपका सिै आवश्यक मात्राहरू पूरा िरे का छन ् िन्द्ने हो।
उमेर ब्याण्ड योग्यर्ा

राज्यले अप्रिलको अन्द्न्द्तमसम्म 16 र सोिन्द्िा िढी उमेरका योग्य सिै Vermonter ननवासीहरूसाँि िप्रवष्यको उमेर ब्याण्ड योग्यताको घोषर्ा
िरे को छ।

उमेर 40+ - अदहले ितााको लागि खुला छ
उमेर 30+ - अप्रिल 12 मा खुल्छ
उमेर 16+ - अप्रिल 19 मा खल्
ु छ

अङ्ग्रेजीमा राज्यको मािािशान हे न,ा ननम्नमा जानुहोस ्:
https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-be-smart-stay-safe-order

कोभिड-19 सम्िन्द्िी जानकारी कहााँ फेला पाने
Vermont र्सवार्स्य प्रविािसाँि अदहले कोभिड-19 र्सवार्स्य जानकारी िएका व्यन्द्क्तित िाषाका पष्ृ ठहरू छन ्:
अरे बिक: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Arabic
िेन्द्र्: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#French

फ्रकरून्द्डी: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Kirundi
नेपाली: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Nepali

सोमाली: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Somali

र्सवादहली: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Swahili

भियतनामी: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Vietnamese
Vermont Multilingual Task Force ले अनतररक्तमा महत्त्वपर्
ू ा अद्यावगिकहरू िएका भिडडयोहरू खल
ु ासा िना जारी राख्छ। िाषा अनस
ु ार
भिडडयो प्लेसर्
ू ीहरू उपलब्ि छन ्:

नतनीहरूको वेि पष्ृ ठमा जानुहोस ्: https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ/playlists

िश्नहरू छन ्? सहायता आवश्यक छ?
Burlington को कोभिड-19 स्रोर् र्था पन
ु र्सथाापना केतर (RRC) यहााँ मद्ितको लागि छ, हामीलाई 802-755-7239 वा

recovery@burlingtonvt.gov मा सम्पका िनह
ुा ोस ् र आफ्नो नाम, िाथभमकताको िाषा र सम्पका जानकारीसाँि सन्द्िे श छोड्नुहोस ् र हामीले

तपाईंलाई सम्िव िएसम्म नछटो सहायता िनेछौं। हाम्रो कल सेन्द्टरमा फोन अनव
ु ािन सेवाहरू उपलब्ि छन ् हाम्रो सञ्र्ालन समय सोमिारिे खख
शुक्रिार, बिहान 8 िजेिेखख दिउाँ सोको 4:30 िजेसम्म हो।

अनव
ु ािनहरू फेला पानह
ुा ोस ्

Vermont र्सवार्स्य प्रविाि
https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations
City of Burlington
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
Vermont Multilingual Task Force:
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ

मािाननिे शनहरू रान्द्ष्िय र राज्य र्सतरमा पररवतान िररएको हुनाले यो कािजातमा रहे को जानकारी पररवतानसाँि सम्िन्द्न्द्ित छ

