�मनेसोटाले शै��क वषर्को ला�ग युवा पर��ण अ�भयान शुरू
गदर् छ: ट्रािन्स्क्रप्ट
[उत्साहजनक सङ्गीत]
[अनिस्क्रन पाठ] �वद्याथ�हरू �नय�मत रूपमा को�भड-19 को ला�ग पर��ण गराउने बारे मा के भ�नरहे का छन ् ।
[म�हला �वद्याथ� 1] यस वसन्त याममा मेरो माध्य�मक तहको �श�ा पूरा गनर् सक्नको ला�ग मेरो पर��ण गराउनु मेरो

ला�ग सबैभन्दा मह�वपूणर् कुरा हो ।

[म�हला छात्र 2] मेरो खेलको ला�ग, ता�क म सहभागी हुन र प्र�तस्पधार् गनर् सक्ने छु ।

[पुरुष �वद्याथ� 1] म मेरो �स�नयर वषर् सङ्गीत र प्रोम र स्नातकको ला�ग मञ्चमा खडा हुन चाहन्छु ।

[अनिस्क्रन पाठ] �मनेसोटा स्वास्थ्य �वभाग बच्चाहरू र �तनका प�रवारहरूले प्रत्येक दई
ु हप्तामा पर��ण गराउन

�सफा�रस गदर्छ । कुनै प�न अ�त�रक्त ग�त�व�ध वा खेलकुदमा संलग्न बच्चाहरूको हरे क हप्ता पर��ण गराउनुपछर् ।

[एनोका सुपर�वे�क, डे�वड कानून] ल�ण नदे �खएका �वद्याथ�हरूको पर��ण गराउने यस कायर्क्रमले हामी पोिज�टभ

न�तजा आउन सक्ने केह� थोरै प्र�तशत �वद्याथ�हरूलाई समेट्ने सम्भावना बढाउँ दछ र त्यो अ�त�रक्त �क्रयाकलाप वा

त्यस स्कुल �दन सञ्चालनमा आउने ठूलो अवरोध हटाउँ छ ।

[अनिस्क्रन पाठ] पर��ण गराउन तपा�लाई कुनै शुल्क लाग्दै न र तपा�ले सम्पूणर् प�रवारको ला�ग एकै समयमा

अपोइन्टमेन्ट �मलाउन सक्नुहुनेछ ।

[म�हला �वद्याथ� 1] म समद
ु ायमा भाइरस फैलाउने मा�नस बन्न चाहन्नँ, त्यसैले एमेर�मा आउँ दा, �न:शल्
ु क पर��ण

गराउन पाउँ दा सिजलो भएको छ । र यसले म सरु ��त छु साथसाथै मैले आफ्ना साथीहरूलाई सरु ��त रा�खरहे को छु भन्ने

कुरा सु�निश्चत गदर्छ ।

[परु
ु ष �वद्याथ� 2] हामी व्यिक्तगत रूपमा स्कुलमा उपिस्थत भएर अध्ययन गनर् चाहन्छ� र त्यस �बन्दम
ु ा पग्ु न हामीले

एक साथ काम गनुर् आवश्यक हुन्छ ।

[अनिस्क्रन पाठ] मास्क लगाउनु र पर��ण गनुर् जस्ता सावधानीहरू अपनाउँ दा को�भड-19 को प्रसारलाई सी�मत गनर्

मद्दत गदर्छ । थप जानकार�को ला�ग आजै mn.gov/covid19 हे नुह
र् ोस ् र आफ्नो प�रवारको ला�ग पर��ण गराउने समय
�मलाउनुहोस ् ।
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यो जानकार� फरक ढाँचामा प्राप्त गनर् यस नम्बरमा कल गनह
ुर् ोस:् 651-201-4989

