COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Tibetan
ལོ ོ་ ༡༦ དང་། དེེ་ལས་རྒན་པ་ཚོོར་ COVID-19 ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་ནུས་
སྤར་སྨན་ཁབ་གང་མྱུར་བརྒྱབ་དགོ ོས་པའིི ་བསྐུལ་འདེེབས་ཞུ།
ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱག་དགོ ོས་དོ ོན།

ཁྱེེ ད་རང་ལ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཕོ ོག་ཟིི ན་ནའང་། རིི མས་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་དུས་ཚོོད་རིི མ་སོ ོང་གིི ས་ཟད་འགྲོ ོ་བ་ཞིི བ་འཇུག་གིི ་འབྲས་བུས་
བསྟན་གྱིི ་ཡོ ོད།

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཀྱིི ས། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་རིི མས་འགོ ོག་མ་ལག་ལ། ནད་སྲིི ན་འཚོོལ་ཞིི བ་དང་འགོ ོག་རྒོ ོལ་བྱེེ ད་སྟངས་དྲན་སྐུལ་བྱེེ ད་པ་མ་ཟད། ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབས་ཚད་གཞིི ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བར་གོ ོང་དུ་སྤེེ ལ་གྱིི ་ཡོ ོད།

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་རེེ ད།

ལོ ོ་ ༡༦ དང་། དེེ་ལས་རྒན་པའིི ་མིི ་ཚང་མར། ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་གཉིིས་པ་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོ ོང་རྗེེ ས་ནུས་སྤར་
སྨན་ཁབ་ཐོབ་ཐུབ།
ོ

ཐ་ན། ལོ ོ་གཞོ ོན་བདེེ་ཐང་ཅན་ཚོོར་ཡང་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་འོ ོས། དགུན་དུས་སུ་ལྷག་པར་ནད་སྲིི ན་འགོ ོ་ཉེེན་ཆེེ ་བས། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་
ཀྱིི ས་རང་དང་རང་གིི ་ཉེེ་ཁོ ོར་ཚོོར་སྲུང་སྐྱོ ོབས་བྱེེ ད་ཐུབ།

ང་ལ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཕོ ོག་ཟིིན་ན། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་དགོ ོས་སམ།

དགོ ོས་རེེ ད། འབྱུང་འགྱུར་གྱིི ་རིི མས་ནད་འགོ ོག་སྲུང་ཐད། མིི ་ཚང་མའིི ་རང་བྱུང་རིི མས་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་འདྲ་གིི ་མ་རེེ ད། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཀྱིི ས་
ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་འགོ ོག་སྲུང་ནུས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བར་སྤར་ཏེེ། ནད་ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་ལས་སྲུང་ཐུབ།

ཁྱེེ ད་རང་རིི མས་ནད་ལས་ཡོ ོངས་སུ་དྲག་སྐྱེེ ད་བྱུང་རྗེེ ས་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཆོ ོག །འདིི་ནིི ་མིི ་མང་ཆེེ ་བར་རིི མས་ནད་ཕོ ོག་རྗེེ ས་ཀྱིི ་གཟའ་འཁོ ོར་
༤ ནས་ ༦ གིི ་གཡས་གཡོ ོན་དུ་ཡིི ན།

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་གང་དང་གང་ཡོ ོད་དམ།

རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དང་པོ ོ་དང་གཉིིས་པར་སྨན་ཁབ་གཞན་ཞིི ག་བརྒྱབ་ཡོ ོད་རུང་། ལོ ོ་ ༡༨ ཡན་ལ་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཏུ་ Pfizer དང་

Moderna mRNA འོ ོས་སྦྱོ ོར་བྱས་ཡོ ོད། ལོ ོ་ ༡༦ ནས་ ༡༧ བར་ལ་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཏུ་ Pfizer བརྒྱབ་ཆོ ོག་པའིི ་ཆོ ོག་མཆན་གནང་ཡོ ོད།
mRNA ལས་བཟོས་པའིི
ོ
་འགོ ོག་ཁབ་ལུས་ཁམས་ལ་མ་འཕྲོ ོད་པའམ། ཡང་ན་ངོས་ལེེ
ོ ན་མིི ་བྱེེ ད་མཁན་ཚོོར། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཏུ་

AstraZeneca བརྒྱབ་ན་འགྲིི ག །གལ་ཏེེ་མིི ་ཞིི ག་ལ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་གཞན་གང་ཡང་འཚམས་ཀྱིི ་མེེ ད་ན།
འགོ ོག་ཁབ་ Novavax ཞེེ ས་པ་དེེ་བརྒྱབ་ཆོ ོག

> དེ
 ེ་རིི ང་རང་དྲ་ལམ་ nsw.gov.au ནས་ COVID-19
ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་བཟོས།
ོ

COVID-19 booster for People aged 16 years and older - Tibetan

© NSW Ministry of Health. April 2022 1 / 3

health.nsw.gov.au

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ནས་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་ཡོ ོང་སྲིིད་དམ།

རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དང་པོ ོ་གཉིིས་པ་དང་མཚུངས་པར། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་རྒྱུན་མཐོང་གིི
ོ ་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་ཡང་པོ ོ་དེེ་འདྲ་ཡོ ོང་སྲིི ད། དེེའིི་
ནང་། ལག་ངར་དང་ཤ་གནད་ན་བ། ཚ་བ་འཕར་བ། ངལ་ཞིི ང་དུབ་པ་བཅས་ཚུད། དེེའིི་ཐད་སེེ མས་འཚབ་བྱུང་ན་རང་གིི ་སྨན་པར་སྐད་ཆ་ཤོ ོད།

ལོ ོ་ ༡༦ མན་ཚོོར། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མ་ཆོ ོག་དོ ོན།

ལོ ོ་ ༡༦ མན་ཚོོར་ད་ལྟའིི ་ཆར་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེེབས་ཞུ་གིི ་མེེ ད། རྒྱུ་མཚན་ནིི ་ལོ ོ་ཚད་འདིིའིི་ནང་། ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19
ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་ཆུང་ཞིི ང་། འགོ ོག་ཁབ་གཉིིས་ཀྱིི ས་རིི མས་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཡག་པོ ོ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པས་ཡིི ན།

སྦྲུམ་མ་ཡིིན་དུས་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ན་ཉེེན་ཁ་མེེད་དམ།

བུད་མེེ ད་སྦྲུམ་མ་ COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་དང་པོ ོ་དང་གཉིིས་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཚོོར། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ན། ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པས། བརྒྱབ་
དགོ ོས་པའིི ་སྐུལ་འདེེབས་ཞུ་གིི ་ཡོ ོད།

འགོ ོག་ཁབ་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་གིི ་ཕྲུ་གུར་ཡང་སྲུང་སྐྱོ ོབས་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད། འགོ ོག་ཁབ་ལ་བརྟེེན་ནས་མ་ལ་ཐོབ་པའིི
ོ
་རིི མས་འགོ ོག་གིི ་ནུས་པ་དེེ། ཕྲུ་
གུར་བརྒྱུད་སྤྲོ ོད་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པའིི ་དཔང་རྟགས་ཡོ ོད་རེེ ད།

ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་ནིི ། རང་ཉིིད་སྦྲུམ་མ་ཡིི ན་དུས་དང་། ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་སྣུན་བཞིི ན་པ། ཡང་ན་མངལ་འཁོ ོར་ཐབས་བྱེེ ད་པ་བཅས་
གནས་སྐབས་གང་གིི ་སྐབས་སུའང་ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པའིི ་དཔང་རྟགས་ཁུངས་བཙན་ཡོ ོད་ཅིི ང་། དེེས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེེ ་འཕེེ ལ་ལ་གནོ ོད་པ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་མེེ ད།

འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་འཚམས་པོ ོ་ཡོ ོད་དམ།

ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ་གྲུབ་ཆ་ཡོ ོངས་རྫོ ོགས་ Australian Register of Therapeutic Goods (ཨོོ་སིི་ཊོ་ལིི
ོ ་ཡའིི ་
སྨན་བཅོ ོས་དངོ ོས་ཟོག་དེེ
ོ བ་སྐྱེེལ་)ནང་། ཐོ་འགོ
ོ ོད་བྱས་ཡོ ོད་རེེ ད།

ཨོོ་སིི་ཊོ་ལིི
ོ ་ཡའིི ་ནང་། གཤམ་གསལ་གྲུབ་ཆ་ཡོ ོད་པའིི ་འགོ ོག་ཁབ་གང་ལ་ཡང་ཆོ ོག་མཆན་གནང་གིི་མེེད།
> སྒོ ོ་ངའམ། སྲོ ོག་ཆགས་ཀྱིི ་ཐོན་རྫས།
ོ

> COVID-19 ཏོག་ནད་སྐྱེེ
ོ
ད་བྱེེ ད་ནད་སྲིི ན་གསོ ོན་པོ ོ་ཅན།

> བྱེེ ད་ཐབས་གང་རུང་གིི ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ DNA ལ་ཤུགས་རྐྱེེ ན་ནམ་ཕན་ཚུན་འབྲེེ ལ་ཐུག་བྱེེ ད་པ།
> ཁྱེེ ད་ལ་རྗེེ ས་དེེད་བྱེེ ད་ཐུབ་པའིི ་དངོས་རིི
ོ གས་ཡོ ོད་པ།

> ཆོ ོས་ལུགས་སམ་དད་མོ ོས་ཅན་གྱིི ་མིི ་འགའ་ཞིི ག་ལ་འོ ོས་འཚམས་མིི ན་པ།
ཆོ ོས་ལུགས་ཀྱིི ་བྱེེ ད་སྒོོའིི་ཆ་ལག་ཏུ། ཁྱེེ ད་རང་བསྙུང་གནས་ལ་གནས་ཡོ ོད་ཚེེ ། ཏོག་ནད་COVID-19འགོ
ོ
ོག་ཁབ་དང་། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་
ན་ཉེེན་ཁ་མེེ ད། COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་དུས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཕོ ོ་བའིི ་ནང་གང་ཡང་འཛུལ་གྱིི ་མེེ ད་པས། དེེ་བརྒྱབ་པར་བརྟེེན་ནས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་བསྙུང་
གནས་སྡོ ོམ་པ་ཤོ ོར་གྱིི ་མེེ ད།

ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ DNA རམ། རིི གས་རྫས་ལ་བཟོ་བཅོ
ོ ོས་སམ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་གིི
ོ ་མེེ ད། འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་
རང་གིི ་ལུས་པོ ོར་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ལས་སྲུང་ཐབས་སློ ོབ་ཅིི ང་། དེེ་ཡང་བརྒྱུད་རིི མ་ཆ་ཚང་ཉིིན་ཤས་ནང་ཚར་གྱིི ་ཡོ ོད་པ་ལས། དེེས་ཐབས་
གང་རུང་གིི ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ DNA ལ་ཤུགས་རྐྱེེ ན་ནམ་ཕན་ཚུན་འབྲེེ ལ་ཐུག་རྩ་བ་ནས་བྱེེ ད་ཀྱིི ་མེེ ད།

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ངེེས་པར་བརྒྱབ་དགོ ོས་སམ།

བརྒྱབ་མིི ་དགོ ོས། ཡིི ན་ན་ཡང་། ཁྱེེ ད་རང་ལ་ COVID-19 འགོ ོག་ཁབ་གཉིིས་པ་བརྒྱབ་སྟེེ ་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་སོ ོང་བ་དང་། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་
རྒྱུའིི ་འོ ོས་ཆོ ོས་ཚང་རུང་བརྒྱབ་མེེ ད་ན། ཁྱེེ ད་རང་གིི ་འགོ ོག་ཁབ་དུས་མཐུན་ཆ་ཚང་བར་བརྩིི ་གིི ་མ་རེེ ད་ལ། ནར་འགྱངས་སུ་འགྲོ ོ་གིི ་རེེ ད།

> དེ
 ེ་རིི ང་རང་དྲ་ལམ་ nsw.gov.au ནས་ COVID-19
ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་བཟོས།
ོ
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དགུན་དུས་ཀྱིི་ COVID-19 ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་འཕར་མ་ཟེེར་བ་དེེ་ག་རེེ ་ཡིིན་པ་དང་། དེེ་སུ་ལ་བརྒྱག་དགོ ོས་སམ།
མིི ་ཁ་ཤས་ལ་ COVID-19 གིི ་ནད་ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་ཆེེ ་བ་ཡོ ོད། མིི ་དེེ་ཚོོར་དགུན་ཁ་མ་ཤར་གོ ོང་ནས་སྲུང་སྐྱོ ོབས་བྱ་ཆེེ ད། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་
(གཉིིས་པ་)ཞིི ག་བརྒྱག་དགོ ོས་པའིི ་སྐུལ་འདེེབས་ཞུ་གིི ་ཡོ ོད་རེེ ད།

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེེན་གང་རུང་ཚང་ན། ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༤ ནས་དགུན་དུས་ཀྱིི་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་(ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་གཉིིས་པ་)
བརྒྱབ་ཆོ ོག

> ལོ ོ་ ༦༥ འམ། དེེ་ལས་རྒན་པ།

> གདོད་མའིི
ོ
་མིི ་རིི གས་དང་ Torres Strait Islander གིི ་མིི ་ལོ ོ་ ༥༠ དང་། དེེ་ལས་རྒན་པ།
> དབང་པོ ོ་སྐྱོ ོན་ཅན་ནམ། རྒན་འཁོ ོག་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་གིི ་གཏན་སྡོ ོད་མིི ་སྣ།

> ལོ ོ་ ༡༦ དང་། དེེ་ལས་རྒན་པ་གང་ཞིི ག །རིི མས་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཉམས་ཞན་གྱིི ་མིི ། སྡེེ ་ཚན་འདིིའིི་ཁོ ོངས་ཀྱིི ་མིི ་ཚོོར་དགུན་ཁའིི ་འགོ ོག་ཁབ་

ནིི ། COVID-19 གྱིི ་འགོ ོག་ཁབ་ལྔ་པ་(རྨང་གཞིི འིི་འགོ ོག་ཁབ་གསུམ། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་དང་པོ ོ། དགུན་ཁའིི ་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བཅས་)དེེ་
ཆགས་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་དང་པོ ོ་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བ་ ༤ སོ ོང་རྗེེ ས་སམ། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཕོ ོག་ཚེེ ། ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཕོ ོག་པ་ནས་ཟླ་བ་ ༤ སོ ོང་རྗེེ ས་དགུན་ཁའིི ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཆོ ོག

དགུན་ཁའིི ་ COVID-19 ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་འཕར་མ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་འོ ོས་ཆོ ོས་ཚང་བ་མང་ཆེེ ་བ་ལ། ཆམ་རིི མས་སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཀྱང་རིི ན་
མེེ ད་དུ་བརྒྱག་རྒྱུའིི ་ཆ་རྐྱེེ ན་ཚང་ཡོ ོད།

COVID-19 རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དང་། ཆམ་རིི མས་སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དུས་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་ན་ཉེེན་ཁ་མེེད་
དམ།

COVID-19 རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དང་། ཆམ་རིི མས་སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་གཉིིས་དུས་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་ཚེེ ། སྟབས་བདེེ་ཞིི ང་ཉེེན་ཁ་མེེ ད། རིི མས་
འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དེེ་གཉིིས་དུས་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་འདོད་ཡོ
ོ ོད་ཚེེ ། རང་གིི ་སྨན་པའམ། སྨན་ཚོོང་ཁང་དུ་སོ ོང་།

དུས་ཚོོད་བཟོ་བ།
ོ

མངའ་སྡེེ ་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་ནང་། སྨན་པ་དང་སྨན་ཚོོང་ཁང་ཚུད་པའིི ་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ས་སྟོ ོང་ཕྲག་མང་པོ ོ་ཡོ ོད་པས། དེེ་ཚོོ་གང་རུང་ལ་
དུས་ཚོོད་བཟོ་ཆོ
ོ ོག

NSW Health གིི ་སྨན་དཔྱད་ཁང་མང་ཆེེ ་བས། "ཐད་ཀར་ཡོ ོང་རྐྱང་བྱེེ ད་པ་" ངོས་ལེེ
ོ ན་གནང་གིི ་ཡོ ོད། དེེ་ནིི ། ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོོད་བཟོ་མ་དགོ
ོ
ོས་
པར་ཐད་ཀར་སོ ོང་ཆོ ོག་པའིི ་དོན་རེེ
ོ ད།

> འདིི་ནས་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་བཟོ་བའམ།
ོ
ཡང་ན་ཡོ ོང་རྐྱང་བྱེེ ད་སའིི ་ NSW Health འགོ ོག་ཁབ་སྨན་དཔྱད་ཁང་འཚོོལ།
> འདིི་ནས་རང་དང་ཐག་ཉེེའིི་སྨན་ཁང་ངམ། སྨན་པ། སྨན་ཚོོང་ཁང་གིི ་ཁོ ོངས་ནས་དུས་ཚོོད་བཟོ་ས་ཞིི
ོ
ག་འཚོོལ།

དུས་ཚོོད་བཟོ་བར་རོ
ོ
ོགས་རམ་དགོ ོས་ཚེེ ། National Coronavirus Helpline (རྒྱལ་ཡོ ོངས་ཏོག་ནད་རོ
ོ
ོགས་འདེེགས་ཁང་)ལ་ཨང་གྲངས་
1800 020 080 བརྒྱུད་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ ། སྐད་སྒྱུར་དགོ ོས་ན་གདམ་གའིི ་ཁོ ོངས་ནས་ ༨ དེེ་བདམས་གནང་།

> དེ
 ེ་རིི ང་རང་དྲ་ལམ་ nsw.gov.au ནས་ COVID-19
ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་བཟོས།
ོ
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