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कोिभड-१९ (कोरोनाभाइरस)संग सामना गनेर् उपायहरु ourBRIDGE 
को तिरका 

कोिभड-१९को बारमेा सबै जानकारी नथर् क्यारोलाइना स्वास्थ्य तथा मानव सेवा िवभाग र िवश्व स्वास्थ्य 
संगठनबाट हो 

म मेरो ख्याल राख्छु… 

● प्राय: आफ्ना हातहरू धुनुहोस,् िवशेष गरी जब तपाई घर छाड्नुहुन्छ वा ढोकाको ह्यान्डल 
जस्ता सतहहरू छुनुहुन्छ। हणे्ड सेिनटाइजरले काम गदर्छ जब तपाई आफ्नो हात धुनसक्नु 
हुन्न। 

● धेर ैपानी िपउनुहोस्। िभटािमनहरू िलनुहोस् यिद ितनीहरूसँग छ भने। 
● सामािजक दूरीको पालना गनुर्होस ्- सकेसम्म अरूको विरपिर रहनबाट बच्नुहोस्। सम्भव 

भएमा सावर्जिनक ठाउँमा नजानुहोस्। 
● यिद तपाई अन्य व्यिक्तहरूको विरपिर हुन ुपछर् भने किम्तमा ३ िफट टाढा बस्नुहोस्। 
● यिद तपाईलाई ज्वरो छ, खोकी छ, र सास फेनर् गाह्रो भएको छ भने सकेसम्म चाँडो 

िचिकत्सा हरेचाह खोज्नुहोस्। यी कोिभड-१९का लक्षणहरू हुन्।  
● यिद तपाईलाई सहयोग चािहएमा सोध्नुहोस!् समुदायका धेर ैव्यिक्तले आवश्यक पनेर् 

व्यिक्तहरुको लािग आपूितर्  र खानेकुरा संकलन गिररहकेा छन्। यिद तपाईको पिरवारलाई 
केिह चािहएको छ, प्रश्नहरू छन,् वा मद्दत चािहएको छ भने तल िदइएका स्रोतहरुमा 
सम्पकर्  गनुर्होस्। 

● आफ्नो अनुहार, आँखा, मुख, र नाक नछुनुहोस्। 
● ताजा हावाका लािग वा िहड्नका लािग बािहर जानु राम्रो हो। तथािप, धेर ैकीटाणुहरू हुन 

सक्ने ठाउँहरु जस्तै खेल मैदानहरू नजानुहोस्। 

म अरूको ख्याल राख्छु… 

● यिद तपाइँ अस्वस्थ महसुस गनुर्हुन्छ भन ेसकेसम्म अरूबाट टाढा रहनुहोस् - याद राख्नुहोस् 
यसको मतलब तपाईलाइ कोरोनाभाइरस भएको हनै। एलजीर्हरू, साधारण रुघा र अन्य 
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िबरामीहरूले तपाईलाई अस्वस्थ र आशंिकत महसुस गराउन सक्छ तर जबसम्म तपाईमा 
कोरोनाभाइरसको लक्षणहरू देिखदैन, तपाईले िचन्ता िलनु पदैर्न। 
● तपाई हािच्छउं गदार् वा खोक्दा आफ्नो मुखलाई कुिहनोको िभित्र भागले छोप्नुहोस्। 
● तपाईसँग कुन ैलक्षणहरू नभए तापिन सम्भव भएसम्म घरमै बस्नुहोस्। 

म मेरो वातावरणको ख्याल राख्छु… 

● प्राय: छोइरहने सतहहरू र वस्तुहरू सफा र कीटाणुरिहत बनाउनुहोस्। 
● तपाई िबरामी महसुस नगर ेतापिन तपाई अझै पिन भाइरसलाई तपाईको हात र कपडामा 
बोक्न सक्नुहुन्छ। समुदायमा यसलाई नफैलाउन घरमा बस्नुहोस्। 

कोिभड-१९का तथ्यहरु: 
● जनावरहरूले कोिभड-१९लाई बोकै्दनन्। 
● लामखुटे्टहरुले कोिभड-१९लाई  बोकै्दन। 
● चालोर्ट मेक्लेनबगर्का िवद्यालयहरू मे १५ सम्म बन्द छन्। 
● मास्क लगाएर तपाईलाई कोिभड-१९ प्राप्त गनर्बाट सुरक्षा हुन्न तर िबमारको फैलावट 
रोक्न िबरामी भएकाहरूले मास्क लगाउनु पछर्। 
●  बुढाबुढी र गम्भीर दीघर्कालीन िबरामी भएका व्यिक्तहरू कोिभड-१९ भाइरसबाट धेर ै
िबरामी हुने बढी जोिखममा छन्। 
● कुनै लक्षणहरू नदेखाई वा यसबाट िबरामी नपरी युवाहरूले कोिभड-१९ बोक्न सक्छन्। 
● कोिभड-१९ ढोका िबंड, ह्याण्डल, र काउन्टरटप्स जस्ता सतहहरुमा बस्न सक्छ। 
● कोिभड-१९को लािग हाल कुनै गृह परीक्षण िकटहरू छैनन्। कुनै शंकास्पद घोटालाबाट 
जोिगनुहोस्। 

शालोर्टमा स्रोतहरु -  यिद तपाईलाई यी स्रोतहरू मध्ये कुनै प्राप्त गनर् वा आवेदन िदन 
मद्दतको आवश्यकता छ भन ेकृपया सुश्री सल्मालाई ९८०-३४८-५३९८ मा सम्पकर्  गनुर्होस्। 

● बच्चाहरूको लािग खाना- 
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● शालोर्ट मेक्लेनबगर्का िवद्यालयहरूले १८ वषर् र कम उमेरका सबैलाई िन: शुल्क 

िदउँसोको खाजा प्रदान गदैर्छ - कृपया तल िपकअप साइटहरू हनेुर्होस्। यिद 
तपाई खाना िलने जान सक्नुहुन्न भने ourBRIDGE for KIDS जस्ता संस्थाहरू 
र स्वयंसेवकहरू पुयार्उने काम गदैर्छन्। यिद तपाई सेलबोट बे, कन्ट्री क्लब, वा 
स्पेिनश क्वाटर्रमा बस्नुहुन्छ भने ourBRIDGEका कमर्चारीहरू प्रत्येक िदन िबहान 
११:३० र िदउँसो १:३० बीचमा तपाईको टोलमा खाना ल्याउनेछ। कृपया CMS र 
ourBRIDGEको लोगो र ourBRIDGE को शटर् लगाएका व्यिक्तहरूलाइ 
हनेुर्होस्। 

● डेिल सेन्ट क्याफेले बच्चाहरूका लािग िन: शुल्क खाजा प्रदान गदैर्छ। सोमबार - 
शुक्रवार िबहान १०:०० -  िदउँसो २:०० बजे। २८०१ सेन्ट्रल एभको क्याफेबाट खाना 
िलनु पछर्। कल गनुर्होस ्र िसन्डीको लािग सोध्नुहोस ्(९८०)८१९-६१३२। Se 
hablaEspañol 

● खाना- 

सेकेन्ड हवेर्स्ट फुड बैंक अफ मेट्रोलाइना (रफेरलहरू फोन माफर् त गनर् सिकन्छ) 
५००-िब स्प्रात सेन्ट 
शालोर्ट, एनसी २८२०६ 
(७०४) ३७५-९६३९ वा (७०४) ३७६-१७८५ 

लोभ्स & िफशेस (रफेरलको लािग कृपया सुश्री सल्मालाई सम्पकर्  गनुर्होस्)  
६४८ िग्रिफथ रोड सुइट बी 
शालोर्ट, एनसी २८२१७ 
(७०४) ५२३-४३३३ 

यिद तपाईको पिरवारलाई खानाको आवश्यकता छ भने कृपया सल्मालाइ 
salma@joinourbridge.org  मा सम्पकर्  गनुर्होस ्र हामी तपाईको घरमा प्याकेज 
पुयार्उन सक्दो प्रयास गनेर्छौ।  

● बेरोजगारी- यिद तपाइँसँग सामािजक सुरक्षा नम्बर छ, र बेरोजगार हुनुभएको छ, वा 
तपाइँको काम गनेर् घण्टा कम भएको छ भने तपाइँले बेरोजगारी सुिवधाहरूको लािग 

mailto:salma@joinourbridge.org
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आवेदन िदन सक्नुहुन्छ र पखर्नु पदैर्न। तपाई यी सुिवधाहरूको लािग https://
des.nc.gov/apply-unemployment मा आवेदन िदन सक्नुहुन्छ। यो आवेदन धेर ै
भाषाहरूमा उपलब्ध छ! यिद तपाईसँग काम गनेर् प्रािधकरण छ भने तपाई बेरोजगारी 
लाभहरूको लािग योग्य हुनुहुन्छ। 

● कोरोनाभाइरस केयर फण्ड (CCF) ले कोरनेाभाइरस महामारीको कारण आिथर् क 
किठनाइ भोिगरहकेा घर हरेचाह गनेर् श्रिमकहरू, नानीहरू र घर सफा गनेर्हरूलाई 
आपतकािलन सहयोगमा $400 प्रदान गदर्छ। कोषबाट सहयोग तपाईलाई घर बस्न र 
महामारीको समयमा सुरिक्षत रहन सहयोग गनुर् हो। 
○ https://membership.domesticworkers.org/coronavirus-care-fund/ 

● िवत्तीय स्रोतहरु  
○ एनसी अदालतहरूले यस समयमा िनष्कासन सुचनाहरु वा फौजदारीहरू िझक्ने 

छैन।  

○ पानी, िबजुली र ग्यास यस समयमा बन्द हुन ेछैन। तपाई भुक्तानीमा िढलाइ गनर् 

सक्नुहुन्छ तर भुक्तानी जम्मा हुनेछ।  

● भोजनालयका कमर्चारीहरूका पिरवारका लािग सहयोग-  
यिद तपाईको पिरवारमा कसैले भोजनालयमा काम गदर्छ र आफ्नो जािगर गुमाएकोको छ 
वा ितनीहरूको काम गनेर् घण्टा कम भएको छ भन ेतपाई आिथर् क सहयोग प्राप्त गनर् 
सक्नुहुनेछ। कृपया यी स्रोतहरू हनेुर्होस्। यिद तपाईलाई यी सेवाहरूको लािग आवेदन 
मद्दतको आवश्यकता छ भन ेकृपया Salma@joinourBRIDGE.org वा 
९८०-३४८-५३९८ मा सम्पकर्  गनुर्होस्। 

 
 https://coregives.org/ 

https://membership.domesticworkers.org/coronavirus-care-fund/
https://coregives.org/
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https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-

community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-
relief-fund 

  
  https://rocunited.org/relief/ 

● मेिडकल स्रोतहरु-   
○ म्याक्लेनबगर् काउन्टी सावर्जिनक स्वास्थ्य नम्बर ९८०-३१४-९४००  
○ यिद तपाईले स्वास्थ्य बीमा गनुर्भएको छैन तर तपाईलाई यो लाग्छ िक तपाईलाई 

परीक्षण / सेवाहरू िलनुपछर् भने कृपया िनम्निलिखत कायर्हरु गनुर्होस्: 

i. तपाईको निजकको संघीय योग्य स्वास्थ्य केन्द्र (FQCH)मा सम्पकर्  

गनुर्होस्। तपाई यस्तो स्वास्थ्य केन्द्र यो िलंकमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ - 
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-
center/ यिद तपाईलाई कोिभड-१९ भएको जस्तो लाग्छ भने 

तपाई अपोइन्टमेन्ट प्राप्त गनर् कल गदार् यो कुरा निबसीर् भन्नुहोस्। 

FQHCहरु समुदायमा आधािरत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हुन् जसले राज्य 

भर समुदायहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गनर् संघीय कोष 

प्राप्त गदर्छन्। 
ii. यिद तपाई FQCH मा देिखनु हुन्न भन ेआफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य िवभागमा 

सम्पकर्  गनुर्होस्। िन: शुल्क र परोपकारी िक्लिनकहरूल ेपिन सहयोग प्रदान 

गनर् सक्दछन्।  

iii. यिद तपाईलाइ मेिडकल इमजेर्न्सी भैरहकेोछ भने ९११मा सम्पकर्  गनुर्होस् 

वा कल गनुर्होस ्त्यसपिछ इमजेर्न्सी रुममा जानुहोस्। 

● मानिसक स्वास्थ्य स्रोतहरु 

https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://www.restaurantworkerscf.org/news/2020/3/15/restaurant-workers-community-foundation-announces-the-formation-of-restaurant-workers-covid19-crisis-relief-fund
https://rocunited.org/relief/
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center/
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center/
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आफ्नो, साथीहरू, र पिरवारको ख्याल गदार् तपाईलाई तनावको सामना गनर् मद्दत हुन सक्छ। 
अरूलाई उनीहरूको तनावसँग सामना गनर् मद्दत गररे तपाईको समुदायलाई अझ बिलयो बनाउन 
सक्नु हुन्छ। 

आफैं लाई सहायता गनर् तपाईले गनर् सक्न ेकुराहरु: 

● समाचारहरू र सोशल िमिडया हनेर्, पढ्न, वा सुन्नबाट िवश्राम िलनुहोस्। महामारीको 
बारमेा बारम्बार सुन्दा िचन्ताजनक हुन सिकन्छ। 

● आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुहोस्। गिहरो सास िलनुहोस्, तिन्कनुहोस्, वा ध्यान गनुर्होस् 
● स्वस्थ, राम्रो सन्तुिलत खाना खाने कोिशस गनुर्होस,् िनयिमत व्यायाम गनुर्होस्, प्रशस्त 

िनद्रा पुयार्उनुहोस् 
● आराम गनर् समय िदनुहोस्। तपाईलाइ रमाईलो लाग्न ेगितिविधहरू गनर् प्रयास गनुर्होस्। 
● अरूसँग कुराकानी गनुर्होस्। तपाईका िचन्ताहरू र तपाईले कस्तो महसुस गिररहनु भएको 

छ बार ेतपाईले िवश्वास गनेर् व्यिक्तहरूसँग कुरा गनुर्होस्। 

● काउन्टी / सरकारी सेवाहरू 
○ सामािजक सेवाहरु 

■ सामािजक सेवा िवभाग अस्थायी रूपमा जनताको लािग बन्द छ। तथािप, 

यसले अझै पिन टेिलफोन, मेल, र अनलाइन माफर् त सबै सेवाहरू प्रदान 

गिररहकेो छ। यिद तपाई सुिवधाहरूको लािग आवेदन िदन चाहानुहुन्छ भने 

७०४-३३६-३००० मा सम्पकर्  गररे आवेदन िदनुहोस्। तपाई https://

epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do मा पिन अनलाइन 

आवेदन िदन सक्नुहुन्छ। 
■ यिद तपाई कायार्लय(३०१ िबिलंगस्ल ेरोड, शालोर्ट)मा कागजी कारर्वाई 

गदैर् हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पािकर्ं ग क्षेत्रको खैरो ड्रप बक्समा राख्नुहोस्। 
यिद तपाई म्यादको कारण वा अपोइन्टमेन्टको लािग अिफस जानुभयो भने 

हामी तपाईको सुिवधाहरू काट्ने वा जिरवाना ितराउने छैनौ । यिद तपाई 

अपील फाइल गनर् चाहानुहुन्छ भन ेतपाई ७०४-३३६-३००० मा सम्पकर्  गररे 

https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do
https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do
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गनर् सक्नुहुन्छ। यिद तपाई पिरवतर्न िरपोटर् गनर् चाहानुहुन्छ भने हामीलाई 

७०४-३३६-३००० मा सम्पकर्  गनुर्होस्। यिद तपाईको अवस्था 

आपतकािलन छ भने सम्पकर्  गदार् हामीलाई भन्न निबसर्न ुहोस्। 

○ वयस्क र पिरवार र बच्चाहरूको मेिडकेड 
■ ग्राहकहरूले ePASS (https://www.nc.gov/services/e-pass) 

प्रयोग गररे अनलाइन आवेदन गनर् सक्दछन्। आवेदन अनलाइन पेश 

गिरसकेपिछ DSS कमर्चारीले टेिलफोनबाट अन्तवार्तार् पूरा गनर् सम्पकर्  

गनेर्छन। यिद तपाईलाई यी स्रोतहरू प्राप्त गनर् वा आवेदन िदन मद्दतको 

आवश्यकता छ भने कृपया सुश्री सल्मालाई ९८०-३४८-५३९८ मा सम्पकर्  

गनुर्होस्। 
○ बाल हरेचाह स्रोतहरु, Inc.   

■ यस समयमा सीिमत कमर्चारीका साथ कायार्लय खुला रहनेछ। 

चाइल्डकेयर सुिबधा पाउन बार ेसहयोग िलन कृपया मुख्य नम्बर 

७०४-३७६-६६९७ मा सम्पकर्  गनुर्होस्। 

● यातायात 
○ शालर्ट सावर्जिनक बसहरूको सवारी गनर् िन: शुल्क छ। तथािप, भाइरस फैलाउने 

सम्भावनाबाट बच्न यो सेवा तब मात्र प्रयोग गनुर्होस् जब आवश्यक पदर्छ र सेवा 

प्रयोग गनुर् अिघ र पिछ हातहरू धुनुहोस्। 

● इन्टनेर्ट / कम्प्युटर प्रयोग 
○ ग्राहकहरूले ६० िदनको लािग कुनै पिन शुल्क िबना सेवाहरू प्रयोग गनर् सक्छन 

(र छूट गिरएको स्थापना शुल्क सिहत!) थप जानकारीको लागी (८३३) 
२६७-६०९५ मा सम्पकर्  गनुर्होस्।  
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○ चाटर्र कम्युिनकेसनल ेकोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण घर बस्नुपरकेा ग्रेड 

K-12 वा कलेजका बच्चाहरूसिहतको पिरवारहरूमा िनःशुल्क स्पेक्ट्रम 

ब्रोडब्याण्ड र वाइफाइको सेवाहरु प्रदान गदैर् छ। 
○ िवद्यालयका िशक्षकहरूल ेचाँडै नै अनलाइन िशक्षाको केही संस्करण स्थािपत 

गनेर्छन , कृपया िवद्यालयहरूसँग तपाईको सही सम्पकर्  जानकारी रहकेो कुरा 

िनिश्चत गनुर्होस्। अनलाइन िशक्षा कक्षाहरु र िवद्यालयहरु िबच िभन्न हुन 

सक्छ। तपाईको बच्चाका िशक्षकहरूको िनदेर्शनहरू पालना गनुर्होस्। 

● यस समयमा पिब्लक चाजर् िनयम बारमेा जानकारी  
○ https://www.ncjustice.org/wp-content/uploads/2018/12/SPAN-NCJC-

coronavirus-and-immigrants-version-evening-March-18-2.pdf


