LET’S DO THIS

– Tibetan

ཕྲུ་གུའིི ་(ལོ ོ་ ༥ ནས་ ༡༡)ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་
(COVID-19)ཀྱིི་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་སྐོ ོར།

ད་ལྟ་རང་ཐོ་འགོ
ོ
ོད་གནང་།

ཕྲུ་གུ་ལོ ོ་ ༥ ནས་ ༡༡ བར་རྣམས་ལ་ COVID-19 ཡིི་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་དགོ ོས་དོ ོན་ག་རེེ ་ཡིིན་ནམ།

ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་(COVID-19)ནིི ། གཉན་སྲིི ན་ཞིི ག་ཡིི ན་ཞིི ང་། དེེས་ནད་གཞིི ་ཚབས་ཆེེ ན་དང་འཆིི ་རྐྱེེ ན་བཟོ་བ་མ་ཟད།
ོ
ཡུན་རིི ང་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་དཀའ་ངལ་བཟོ་ོ

གིི ་ཡོ ོད། དེེ་མིི ་གཅིི ག་ནས་གཞན་ལ་འགོ ོས་ཁྱབ་ཤིི ན་ཏུ་སླ་བ་དང་། སྐབས་རེེ ་ནད་རྟགས་མེེ ད་པའམ་ཉུང་ངུ་ལས་མེེ ད་པས། གཞན་ལ་ན་ཚ་མ་འགོ ོས་གོ ོང་རང་ལ་ནད་དེེ་ཕོ ོག་ཡོ ོད་
མེེ ད་ཤེེ ས་ཁག་པོ ོ་ཆགས་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

ནམ་རྒྱུན་མིི ་རྒན་པ་ལས་ཆུང་བར་COVID-19ཕོ ོག་ཚབས་ཆུང་བ་ཡོ ོད་ན་ཡང་། ཕྲུ་གུར་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་(འགོ ོག་ཁབ)བརྒྱབ་དགོ ོས་པའིི ་རྒྱབ་རྟེེན་གྱིི ་རྒྱུ་མཚན་ཆེེ ན་
པོ ོ་ཡོ ོད་པ་གཤམ་གསལ།
•

འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ལ་ཕན་གྲོ ོགས་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། རང་གིི ་ཕྲུ་གུར་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་པར་བརྟེེན་ནས། COVID-19 ཡིི ས་བཟོས་པའིི
ོ
་ཚབས་ཆེེ འིི་
ནད་གཞིི ་དང་། འབྱུང་སྲིི ད་པའིི ་ཕུགས་ཀྱིི ་གནོ ོད་སྐྱོ ོན་ཡོ ོང་ཉེེན་ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབས་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

•

འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ན་ཚ་འགོ ོས་ཁྱབ་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེེ ། ལོ ོ་ཚད་འདྲ་མིི ན་གྱིི ་ཉམས་ཞན་མིི ་སྣ་ཁག་ཚུད་པའིི ་རང་གིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་དང་། ནང་མིི ། སྡེེ ་ཁུལ་གྱིི ་མིི ་བཅས་ལ་སྲུང་
སྐྱོ ོབས་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

•

འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་པར་བརྟེེན་ནས། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་སློ ོབ་གྲྭར་འགྲོ ོ་བ་དང་། སློ ོབ་གྲྭའིི ་བྱེེ ད་སྒོ ོ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོ
ོ
ོང་གིི ་ཡོ ོད། དེེ་ནིི ་ཁོ ོང་ཚོོའིི་སློ ོབ་སྦྱོ ོང་
དང་འཚར་ལོ ོངས་ལ་གལ་ཆེེ ན་པོ ོ་རེེ ད།

འཛམ་གླིི ང་ཐོག་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་མང་པོ
ོ
ོར་བདེེ་འཇགས་ངང་COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེེ ད། དཔང་རྟགས་ཐོག་ནས་ར་སྤྲོ
ོ
ོད་བྱུང་བར་འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་
COVID-19ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་ལས་སྐྱོ ོབས་པ་མ་ཟད། ནང་མིི འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་བདེེ་སྲུང་ལའང་ཕན་གྱིི ་ཡོ ོད་པ་རེེ ད།

ཕྲུ་གུར་འགོ ོག་ཁབ་དང་སྨན་ཐུན་མིི་རྒན་པ་དང་གཅིིག་པ་རྒྱག་གིི་ཡོ ོད་དམ།

མ་རེེ ད། ཕྲུ་གུ་ལོ ོ་ ༥ ནས་ ༡༡ བར་ལ་བརྒྱབ་ཆོ ོག་པར་བཀའ་འཁྲོ ོལ་ཐོབ་པའིི
ོ
་འགོ ོག་ཁབ་ནིི ། དམིི གས་བསལ་གྱིི ་ཧྥེེ ་ཛར་ Pfizer (Comirnaty)བྱིི ས་པའིི ་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་
ཁབ་རེེ ད། དེེ་ཡང་སྨན་ཐུན་སྔ་རྗེེ ས་གཉིིས་རྒྱག་གིི ་ཡོ ོད་པའིི ་བར་དུ་གཟའ་འཁོ ོར་བརྒྱད་འཇོག་དགོ
ོ
ོས།

ཕྲུ་གུར་རྒྱག་རྒྱུའིི ་ཧྥེེ ་ཛར་ Pfizer འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ་ཤུགས་ཚད་ནིི ། ལོ ོ་ ༡༢ ཡན་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུའིི ་སྨན་ཁབ་ཤུགས་ཚད་ཀྱིི ་གསུམ་ཆ་གཅིི ག་ཙམ་རེེ ད། ལོ ོ་ཚད་ཀྱིི ་རིི མ་པ་འདིི་ལ་སྨན་
ཁབ་ཀྱིི ་ཤུགས་ཚད་ཆུང་ངུ་བརྒྱབ་པ་དེེས། ལོ ོ་ ༡༢ ཡན་ལ་བརྒྱབ་པའིི ་འགོ ོག་ཁབ་ཤུགས་ཚད་དང་མཐུན་པའིི ་སྲུང་སྐྱོ ོབས་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པ་རེེ ད།

ཕྲུ་གུར་བྱུང་བའིི ་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་དེེ་མིི་རྒན་པ་དང་གཅིིག་པ་རེེ ད་དམ།

རེེ ད། ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་ཕྲུ་གུར་ཡང་མིི ་རྒན་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱིི ་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་ཡོ ོང་སྲིི ད་པ་རེེ ད།

ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་འདིི་ཚོོ་སྤྱིི ར་བཏང་ཡང་པོ ོ་ཡིི ན་པ་མ་ཟད། ཉིིན་གཅིི ག་གཉིིས་ནང་ཡལ་ངེེ ས་ཤིི ང་། དེེའིི་ཁོ ོངས་སུ་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཚུད།
•

མགོ ོ་ན་བ།

•

ཚ་བ་འཕར་བ་དང་གྲང་འདར་རྒྱག་པ།

•

ངལ་ཞིི ང་དུབ་པ།

•

ཤ་གནད་ན་བ་དང་། ཁབ་རྒྱག་སར་ན་ཟུག་ལྡང་བ།

ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་ཕྲན་བུ་ཡོ ོང་བ་ནིི ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིི ན་ཞིི ང་། དེེས་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཀྱིི ས་འགོ ོག་ཁབ་ཐད་ལ་ཡ་ལན་བྱེེ ད་བཞིི ན་པ་སྟོ ོན། འགོ ོག་ཁབ་ནས་ཚབས་ཆེེ འིི་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་བྱུང་བ་

ནིི ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེེ ད། དེེ་དང་བསྡུར་ན་ COVID-19 ཡིི ་གནོ ོད་པ་ཤིི ན་ཏུ་ཆེེ ་བ་ཡིི ན། ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་མུ་མཐུད་གནས་པའམ། དེེའིི་ཐད་སེེ མས་ཁྲལ་ལངས་ན། སོ ོ་སོོའིི་སྨན་པར་ལམ་
སྟོ ོན་ཞུས།

> nsw.gov.au བརྒྱུད་ COVID-19 ཡིི་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཐོ་འགོ
ོ
ོད་གནང་།
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ཚབས་ཆེེ འིི་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་བྱུང་བ་དེེས། རང་གིི་ཕྲུ་གུར་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་མིི་རུང་བ་མཚོོན་ནམ།

མ་རེེ ད། ཨོ ོ་སེེ ་ཊོ་ལིི
ོ ་ཡའིི ་ནང་བེེ ད་སྤྱོ ོད་བྱེེ ད་པའིི ་ COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་ཚང་མར་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི ་ཆ་རྐྱེེ ན་ཡག་པོ ོ་ཚང་ཡོ ོད། འགོ ོག་ཁབ་དེེ་ཚོོ་བེེ ད་སྤྱོ ོད་ཆོ ོག་པའིི ་ཆོ ོག་

མཆན་མ་གནང་གོ ོང་ལ་སྨན་བཅོ ོས་དངོས་ཟོ
ོ ག་དོ
ོ ་དམ་ཁང་(TGA)དང་།
ོ
འགོ ོག་ཁབ་ལག་རྩལ་སློ ོབ་སྟོ ོན་ཁང་(ATAGI) གིི ས་ཞིི བ་བཤེེ ར་དང་དཔྱད་དཔོ ོག་ནན་པོ ོ་བྱས་ཡོ ོད།
དེེ་རིི ང་བར། ཨ་རིི འིི་ནང་ལོ ོ་ ༥ ནས་ ༡༡ བར་གྱིི ་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་དང་། འཛམ་གླིི ང་གིི ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པོ ོར་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་དེེ་བས་མང་བར་COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་
བརྒྱབ་ཟིི ན་པ་རེེ ད།

COVID-19 ཡིི་འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིིས་ངའིི ་ཕྲུ་གུའིི ་འཚར་ལོ ོངས་དང་འཕེེལ་རྒྱས། མ་འོ ོངས་པའིི ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་ཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་སྲིིད་དམ།
མིི་སྲིིད། COVID-19ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ཕྲུ་གུའིི ་འཚར་ལོ ོངས་དང་བདེེ་ཐང་ལ་གནོ ོད་པའིི ་དཔང་རྟགས་མེེ ད་པ་རེེ ད།

འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་དང་བདེེ་ཐབས་ཀྱིི ་ཐད་ལ་ COVID-19 ཡིི ་ཕུགས་ཀྱིི ་གནོ ོད་ཚབས་ནིི ་ཡུན་རིི ང་གནས་སྲིི ད། ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་ཕོ ོག་པ་ལས་བྱུང་བའིི ་ནད་ཀྱིི ་ཚབས་ཆེེ འིི་
ཉེེན་ཁ་དེེ། འགོ ོག་ཁབ་ལས་བྱུང་བའིི ་ཞོ ོར་སྐྱོ ོན་ཡང་པོ ོ་ལས་ཆེེ ་བ་ཡིི ན།

ཕྲུ་གུར་ COVID-19 ཕོ ོག་ཚར་ན། ད་དུང་ཡང་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་དགོ ོས་སམ།

རེེ ད། COVID-19 ཕོ ོག་ཟིི ན་པའིི ་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ནད་ལས་དྲག་རྗེེ ས་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་དགོ ོས། དེེས་ཡང་བསྐྱར་གཉན་རིི མས་དེེ་མིི ་ཕོ ོག་པར་ཕན་གྱིི ་རེེ ད།

ཕ་མའིི ་མོ ོས་མཐུན་མེེད་པར་ཕྲུ་གུར་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཆོ ོག་གམ།

ཆོ ོག་གིི་མ་རེེ ད། ཕྲུ་གུ་ལོ ོ་ ༥ ནས་ ༡༡ བར་ལ་ COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་པར། ཕ་མའམ་ཁྲིི མས་མཐུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁན་གྱིི ་མོ ོས་མཐུན་དགོ ོས་ཀྱིི ་རེེ ད།

འགོ ོག་ཁབ་དུས་ཚོོད་བཟོ་སྐབས་དང་།
ོ
འགོ ོག་ཁབ་དངོས་སུ་རྒྱག་སྐབས་ཕ་མའིི
ོ
་མོ ོས་མཐུན་དེེ་དགོ ོས་ཀྱིི ་རེེ ད། ཕ་མའམ་ཁྲིི མས་མཐུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་བ་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་དུས་ཡོ ོང་ཐུབ་
ཀྱིི ་མེེ ད་ན། དྲ་ཐོག་ནས་དུས་ཚོོ
ོ
ད་བཟོ་སྐབས་མིི
ོ
་རྒན་པ་ཞིི ག་ངོ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ
ོ
ོས་ཆོ ོག་གིི ་རེེ ད།

དུས་ཚོོད་བཟོ་སྐབས་ཕྲུ་གུའིི
ོ
་མཉམ་དུ་ཡོ ོང་མཁན་མིི ་རྒན་པ་དེེའིི་གནས་ཚུལ་ཞིི བ་ཕྲ་སྤྲོ ོད་དགོ ོས་ཤིི ང་། དེེ་ལྟར་བྱས་ན། འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་དུས་ངོ་ཚབ་དེེ
ོ
་དང་མོ ོས་མཐུན་ཡིི ག་ཆ་
དངོས་གནས་ཡིི
ོ
ན་མིི ན་བརྟག་ཞིི བ་བྱེེ ད་ཐུབ་ཀྱིི ་རེེ ད།

མོ ོས་མཐུན་བྱེེ ད་ཕྱོ ོགས་སྐོ ོར་ཞིི བ་ཕྲ་མཁྱེེ ན་འདོད་ན།
ོ
འདིི་ལ་ཕེེ བས། Vaccination consent FAQs for parents and guardians

COVID-19 ཡིི་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་(སློ ོབ་གྲྭ་དང་ལུས་སྦྱོ ོང་གིི་བྱེེད་སྒོ ོར་ཚུད་པར)བརྒྱབ་རྒྱུ་དེེ་ངེེས་པར་བྱེེད་དགོ ོས་པ་ཞིི ག་རེེ ད་དམ།
མ་རེེ ད། COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་ནིི ་ངེེ ས་པར་དུ་བརྒྱབ་དགོ ོས་པ་ཞིི ག་མ་རེེ ད་དེེ། བརྒྱབ་ན་ལེེ གས་པའིི ་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆེེ ་ཞུ་གིི ་ཡོ ོད།

སློ ོབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་དང་སྡེེ ་ཁུལ་གྱིི ་ལུས་རྩལ་བྱེེ ད་སྒོ ོར་ཞུགས་པ་ལ། ངེེ ས་པར་ COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་དགོ ོས་པའིི ་ཆ་རྐྱེེ ན་ཡོ ོད་མ་རེེ ད།

ཕྲུ་གུར་ནུས་སྤར་(booster)རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ན་འགྲིིག་གམ།

འགྲིིག་གིི་མ་རེེ ད། ལོ ོ་ཆུང་ཚོོར། རྨང་གཞིི འིི་འགོ ོག་ཁབ་ཀྱིི ས་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་བརྟན་པོ ོ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

མ་འོ ོངས་པར་ལོ ོ་ཚད་ཀྱིི ་རིི མ་པ་འདིིར་ནུས་སྤར་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དགོ ོས་མིི ན་ནིི ་ ATAGI ཡིི ས་དགོ ོངས་བཞེེ ས་གནང་གིི ་རེེ ད།

ཕྲུ་གུར་སློ ོབ་གྲྭ་ནས་ COVID-19 ཡིི་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་གིི་རེེ ད་དམ།

མ་རེེ ད། རང་གིི ་སྨན་པ་GPདང་། ས་གནས་ཀྱིི ་སྨན་རྫས་ཚོོང་ཁང་། གདོད་མའིི
ོ
་མིི ་རིི གས་ཀྱིི ས་འཛིི ན་སྐྱོ ོང་བྱེེ ད་པའིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ཞབས་ཞུ་ཁང་ངམ། ཡང་ན་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་
མངའ་སྡེེ འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་འགོ ོག་ཁབ་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་དེེ། རང་གིི ་ཕྲུ་གུར་COVID-19 ཡིི ་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་བཟོས།
ོ

དུས་ཚོོད་ཇིི ་ལྟར་བཟོ་དགོ
ོ
ོས་སམ།

ཕ་མ་ཚོོས་རང་གིི ་ཕྲུ་གུར་འགོ ོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའིི ་དུས་ཚོོད་གང་སྔ་སྔ་བཟོ་རྒྱུའིི
ོ ་སྐུལ་མ་ཞུ་གིི ་ཡོ ོད།
དྲ་ཐོག་ནས་དུས་ཚོོ
ོ
ད་བཟོ་ས།
ོ www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

ཁ་པར་བཏང་ནས་དུས་ཚོོད་བཟོ་ན།
ོ དུས་ཚོོད་བཟོ་རོ
ོ ོགས་བྱེེ ད་མཁན་ལ་ཨང་གྲངས་ 1800 57 11 55 བརྒྱུད་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ
སྐད་སྒྱུར་དགོ ོས་ན། ཡིི ག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ (TIS): ཨང་ 131 450 བརྒྱུད་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

> nsw.gov.au བརྒྱུད་ COVID-19 ཡིི་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཐོ་འགོ
ོ
ོད་གནང་།
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