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[मधुर स�ीत]
[पािक�ङ अिभवादनकता� ] शुभ प्रभात ! के आज तपाईंका कुनै अपोइ�मे� छन् ?
[अन��न पाठ] हो, हाम्रा अपोइ�मे�ह� छन् ।
[पािक�ङ अिभवादनकता� ] हो, तपाईंका अपोइ�मे�ह� छन्, ठीक छ । तपाईं दु बै जना 18 वष�भ�ा बढी उमेरका �नु�न्छ ।
[अन��न पाठ] हो, हाम्रो उमेर 18 वष�भ�ा बढी छ ।
[पािक�ङ अिभवादनकता� ] ठीक छ । के तपाईंम�े कुनैमा अश�ता, गितशीलता स��ी सम�ा वा िहं ड्नमा सम�ा छ?
[अन��न पाठ] छै न
[पािक�ङ अिभवादनकता� ] ठीक छ । के �न्छ भने तपाईं सीधा अगािड जानुपछ� । सु�ला र�मा भएका मािनसह�ले कहाँ पाक� गन� भनेर
तपाईंलाई दे खाउने छन् । तपाईंले पाक� गनु�भएपिछ, तपाईं ठूलो पालमा जानु�ने छ । तपाईंको िदन शुभ रहोस् ।

[मधुर स�ीत]
[बािहरी अिभवादनकता� ] तपाईंले लगाइरहे को मा�को यो ओभरटप राख्नुहोस् । आफ्नो बारकोड तयार पानु�होस् । तपाईंको दायाँ
तफ�को पालमा ।

[मधुर स�ीत]
[अन��न पाठ] सबै �े ट खोप के�ह�मा भािषक सहायता उपल� छ ।
[आ��रक कम�चारी] तपाईंको हालखबर के छ �ाडम ? परामश�को लािग के म तपाईंको बारकोड हे न� सक्छु ? ठीक छ, यिद तपाईं
यताबाट तल झनु�भयो भने । �हाँ उनीह�ले तपाईंको �ाल रा�ेछन् र तपाईंलाई एउटा टे बलमा पठाउने छन् ।

[मधुर स�ीत]
[लेन कम�चारी] तपाईंह�लाई क�ो छ, तपाईंह� तयार �नु�न्छ, उ�ािहत �नु�न्छ ? ठीक छ, अँ, यो अित सरल �ने छ । तपाईंले अब
कतै बारकोड दे खाइरहनु पद� न, हामी अगािड बिढहाल्ने छौँ र हामी यो तपाईंको फोन न�रबाट ता�ै छौँ । �सैले, तपाईं तयार भएपिछ
हामी तपाईंलाई तल लेन एकमा पठाउने छौँ ।

[मधुर स�ीत]
[चेक-इन कम�चारी] नम�े, शुभ प्रभात । तपाईंले दता� गनु�भएको फोन न�र पाऊँ न? तपाईंको नाम र ज� िमित प्रमािणत ग�रिदन
स�ु�न्छ ? के यो तपाईंको पिहलो डोज हो?
[अन��न पाठ] हो
[चेक-इन कम�चारी] के तपाईंमा आज कुनै पिन कोिभड का ल�णह� दे �खएका छन्?
[अन��न पाठ] छै न
[चेक-इन कम�चारी] के तपाईं पिछ�ो 14 िदनिभत्र कोिभड सङ् क्रिमत कसैको स�क�मा आउनुभएको छ?
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[अन��न पाठ] छै न
[चेक-इन कम�चारी] यिद तपाईं आफूसँगै खोप लैजान चाहनु�न्छ भने खोपको बारे मा केही जानकारी यहाँ िदइएको छ र उहाँले तपाईंलाई
कहाँ जाने भनेर भ�ु�ने छ ।
[िभत्रका कम�चारी] नम�े �ाडम, शुभ प्रभात । कृपया मेरो पिछपिछ आउनुहोस् त ।

[मधुर स�ीत]
[खोप लगाउने कम�चारी] कृपया तपाईंको नाम र ज� िमित प्रमािणत ग�रिदन स�ु�न्छ ? म तपाईंलाई दु ई-तीन ओटा छोटा-छोटा प्र�ह�
सो�े छु । मेरो नाम सन ��नर हो, म आज तपाईंलाई खोप लगाइिदने छु । के गत 14 िदनिभत्रमा तपाईंले खोप लगाउनुभएको छ?
[अन��न पाठ] छै न
[खोप लगाउने कम�चारी] के तपाईंमा �घा वा �ू ज�ा कुनै ल�ण दे �खएको छ?
[अन��न पाठ] छै न
[अन��न पाठ] तपाईंलाई खोप प्रित कुनै पिन एलज� वा िवगतमा कुनै पिन एलज�क �रया�न �ने-न�ने बारे मा प्र� सोिधने छ ।
[खोप लगाउने कम�चारी] रअब तपाईंका कुनै पिन प्र� छन् िक ?
[अन��न पाठ] खोप लगाउँ दा दु ख्छ िक?
[खोप कम�चारी] तपाईंले सायद केही महसुस नगन� पिन स�ु�न्छ, यिद तपाईंले केही महसुस गनु�भए पिन, यो िचमटे को जित पिन दु �े छै न
। तपाईं तयार भएर आफ्नो बायाँ काँ ध खोिलिदनुहोस् ।
[अन��न पाठ] तपाईंले थाहा नै नपाई सो सिकने छ!
[खोप लगाउने कम�चारी] यो तपाईंको खोप काड� हो । तपाईंले के गनु�पछ� भने, तपाईंले यहाँ आफ्नो िववरण भनु�पन� �न्छ र यसलाई दोस्रो
डोजको लािग �ाउन भुल्नु�ँदैन । तपाईंको दोस्रो डोजको रे कड� यहीँ रा�खने छ । अिहले तपाईं जानु�ने छ - �हाँ कालो पदा� पछािड
अवलोकन �ेत्रमा जानुहोस् । त, तपाईं �हाँ 15 िमनेट प�ख�नु�ने छ र �सपिछ तपाईं जान स�ु�न्छ !

[मधुर स�ीत]
[अवलोकन कम�चारी] नम�े, शुभ प्रभात! कृपया यताितरको कुनै कुस�मा ब�ुहोस् । तपाईं 15 िमनेटस� आफैँ समय हे रेर ब�ु�ने छ ।
यिद तपाईंका कुनै प्र�, सरोकार छन् भने आफ्नो हात उठाउनुहोस् । 15 िमनेट िबताइस�ुभएपिछ, तपाईं बायाँ ितरको ढोकाबाट प्रस्थान
गनु��ने छ ।

[मधुर स�ीत]
[अन��न पाठ] 15 िमनेटपिछ ।

[मधुर स�ीत]
[अन��न पाठ] से�ी �े शनमा एक से�ी िलनुहोस् ! यसलाई #RollUpYourSleevesMN �ास�ाग गरे र सामािजक स�ालमा पो�
गनु�होस् ।

[मधुर स�ीत]
[अन��न पाठ] आजै कोिभड-19 खोपको लािग अपोइ�मे� िलनुहोस् ! Vaccineconnector.mn.gov वा 833-431-2053 मा कल
गनु�होस् (सोम-शुक्र िबहान 9 बजे - साँ झ 7 बजे, शिनबार िबहान 10 बजे - साँ झ 6 बजे)
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[मधुर स�ीत]
Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us
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यो जानकारी िभ� ढाँ चामा प्रा� गन� यो न�रमा फोन गनु�होस्: 651-201-4989
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