COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ།:
རྒྱུན་ལྡན་དི་བ་ཁག
2022 ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ 24།

སུ་ཞིག་ལ་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཐོབ་ཐུབ་བམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ལྔོ་གྲངས་ 5 དང་དེ་ལས་བརྒལ་བ་ཚང་མ་ལ་རིན་མེད་ཐྔོག་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རག་ཐུབ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དེ་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའི་སྨན་དཔྱད་ཁང་ཞིག་ནས་རྒྱག་གི་ཡྔོད་ན། ཁེད་ལ་
Medicare བྱང་བུ་ལྡན་དགྔོས་མེད། ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའི་སྨན་དཔྱད་ཁང་འཚོལ་ཆས་ https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/ བེད་སྔོད་བྱེད་དྐྱེ་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སྔོན་མངགས་བྱེད་ཆྔོག
ཁྐྱེད་ཉིད་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལྷན་དུས་དང་མཐུན་པ་གནས་པར། ཁྐྱེད་ཀིས་ངྐྱེས་པར་དུ་སོ་སོའ་ི ལོ་གྲངས་དང་འཕོད་
བསྐྱེན་དགོས་མཁོ་དག་གི་ཆྐྱེད་འོས་སོར་ཞུས་པའི་སྨན་ཐུན་ཆ་ཚང་རྒྱག་དགོས།

བིས་པ་ལོ་གྲངས་ 5 ནས་ 11 རྣམས་ཀིས་གཤམ་གི་སོན་ཁབ་དག་ངྐྱེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས།:
•

COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གཉིས།

•

གལ་ཏྐྱེ་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་ན། ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་རྒྱག་དགོས།

བིས་པ་དང་བཅུ་ཐོག་ན་གཞོན་ལོ་གྲངས་ 12 ནས་ 15 རྣམས་ཀིས་གཤམ་གི་སོན་ཁབ་དག་ངྐྱེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས།
•

COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གཉིས།

•

གལ་ཏྐྱེ་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་ན། ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་རྒྱག་དགོས།

•

གལ་ཏྐྱེ་ཁོང་དག་ལ་གཤམ་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་རྒྱག་དགོས།:
o

ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པ།

o

མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལྷན་འཕོད་བསྐྱེན་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྐྱེ་འམ་རོག་འཛིང་ལྡན་པ།

o

COVID-19 ཡི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྐྱེ་ན་བའི་ཉྐྱེན་ཚབས་བྐྱེད་པའི་འཕོད་བསྐྱེན་དཀའ་ངལ་རོག་འཛིང་ངམ་སྣ་མང་ལྡན་པ།
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ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་ཚང་མས་གཤམ་གི་སོན་ཁབ་དག་ངྐྱེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས།:
•

COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གཉིས།

•

གལ་ཏྐྱེ་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་ན། ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་རྒྱག་དགོས།

•

COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན།

མི་འགའ་ཤས་ཆྐྱེད། COVID-19 ཡི་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཀིས་སོ་སོའ་ི ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་དྐྱེ་ཟླ་བ་ 4
གོང་རྒྱག་ཟིན་པ་དང་ཁྐྱེད་ལ་གཤམ་དག་ལྡན་ན། ཁྐྱེད་ཀིས་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་རྒྱག་ཆོག:
•
•
•

ལོ་གྲངས་ 65 འམ་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ།
རྒན་གསོ་ཁང་ངམ་མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ལྟ་སོང་ཁང་གི་གནས་སོད་པ།
གདོད་མ་འམ་ཊོ་རྐྱེས་སི་ཊྐྱེ་རྐྱེཌ་གིང་ཕན་པ་དང་། ལོ་གྲངས་ 50 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ།

གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་རང་ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་ཡིན་པ་དང་ཁྐྱེད་ལ་གཤམ་དག་ལྡན་ན། ཁྐྱེད་ཉིད་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་ཆྐྱེད་ཀང་འོས་ཆོས་
ལྡན་པ་ཡིན།:
•

ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པ།

•

འབྲས་ནད་ངྐྱེས་ཅན་ཡོད་པའམ་དྐྱེ་ལས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ།

•

སྨན་བཅོས་ལྡན་དགོས་པའི་རང་འགུལ་ལུས་ཟུངས་ནད་གཞི་ཡོད་པ།

•

ཁྐྱེད་ཀི་གོ་བ་དང་མཆིན་པ། དྐྱེ་བཞིན་མཁལ་མ་དང་ཀླད་པའམ་སིང་ལ་གནོད་རྐྱེན་བྐྱེད་པའི་ནད་གཞི་རིང་པའམ་ཚབས་ཆྐྱེ་ཡོད་པ།

•

སྨན་བཅོས་ལྡན་དགོས་པའི་གཅིན་སི་ཟ་ཁུའི་ནད་གཞི་ཡོད་པ།

•

མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལྷན་འཕོད་བསྐྱེན་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྐྱེ་འམ་རོག་འཛིང་ལྡན་པ།

•

ལུས་པོའ་ི ལིད་ཚད་ཧ་ཅང་བརྒལ་བའམ་མ་ལོངས་པ།

སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་དང་ནུས་ཤུགས་སྔོར་བྱེད་སྨན་ཐུན། དེ་བཞིན་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་དབར་ཁད་པར་གང་ཡྔོད་དམ།
COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་ནི་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ལོ་གྲངས་ 5 དང་དྐྱེ་

ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀི་ཆྐྱེད་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད། ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ལིད་པོ་ན་
བའི་ཉྐྱེན་ཚབས་ཆྐྱེ་བ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལ་གཉན་སིན་ཁ་གཏད་དུ་སྲུང་སོབ་ལྐྱེགས་ཤོས་རག་པར་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་རྒྱག་དགོས། གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཀི་ལུས་
ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་ན། ཁྐྱེད་ཀིས་སོ་སོའ་ི སྨན་ཐུན་གཉིས་པ་རྒྱག་པའི་རྐྱེས་ཟླ་བ་ 6 ལས་མ་འགང་པར། སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་རྒྱག་

དགོས། སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་འདི་ཡིས་ཁོང་རྣམས་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་ལྷན་དུས་དང་མཐུན་པ་གནས་སུ་འཇུག་
པ་ཡིན།

ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཆྐྱེད་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་དང་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་དག་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད།
ནུས་ཤུ གས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་དག་ནི་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་དག་རྒྱག་པའི་ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་

ལས་བརྒལ་བ་ཚང་མའི་ཆྐྱེད་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད། དྐྱེ་ནི། སོ་སོའ་ི སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་གནས་བབ་དྐྱེ་དུས་དང་མཐུན་པ་གནས་པའི་སོར་གནས་

བྐྱེད་ཆྐྱེད་ཡིན། གལ་ཏྐྱེ་སྐྱེ་བོ་ལོ་གྲངས་ 12 ནས་ 15 རྣམས་ལ་འཕོད་བསྐྱེན་དཀའ་ངལ་ངྐྱེས་ཅན་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམས་ཀི་ཆྐྱེད་ཀང་ནུས་ཤུགས་སོར་
བྐྱེད་སྨན་ཐུན་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད། COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ནས་བྱུང་བའི་ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་དྐྱེ་དུས་ཚོད་རིམ་སོང་རྐྱེས་ཉུང་དུ་འགྲོ་
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སྐབས། ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་གིས་ཁྐྱེད་ཉིད་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ལིད་པོ་ན་བའམ་འཆི་སོན་བྱུང་བའི་ཁ་གཏད་དུ་ཁྐྱེད་ཀི་སྲུང་
སོབ་སྐྱེལ་བ་ཡིན། ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་གིས་ COVID-19 ཁ་གཏད་དུ་ཁྐྱེད་ཀི་སྲུང་སོབ་ཀང་ཡུན་རིང་སོར་གནས་བྐྱེད་པའི་རོགས་པ་
བྐྱེད་པ་ཡིན།
དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་དག་ནི་མི་འགའ་ཤས་ཆྐྱེད་འོས་སོར་ཞུས་ཡོད། དྐྱེ་ནི། དགུན་ཁའི་ནམ་དུས་སྐབས་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྐྱེ་ན་
བའི་ཁ་གཏད་དུ་སོ་སོའ་ི སྲུང་སོབ་སྐྱེལ་བ་ཡིན། སྐྱེ་བོ་འདི་དག་གཉན་སིན་ནས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྐྱེ་ན་བའི་ཉྐྱེན་ཚབས་ཆྐྱེ་བ་ཡོད།
གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་རང་སྨན་ཐུན་གསུམ་པ་དང་། ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་འམ་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་རྒྱག་དགོས་མིན་ཐད་ངྐྱེས་བརྟན་མྐྱེད་ན། སོ་
སོའ་ི སྨན་པའི་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ།

ངས་སྔོ་སྔོའ་ི COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ནུས་ཤུ གས་སྔོར་བྱེད་ཀི་སྨན་ཐུན་དེ་ག་དུས་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི ཐྔོག་མའི་སྨན་ཐུན་གི་རིམ་པ་དེ་མཇུག་སེལ་ཟིན་པའི་ཟླ་བ་ 3 རེས། ཁེད་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ནུས་
ཤུགས་སྔོར་བྱེད་སྨན་ཐུན་རྒྱག་དགྔོས་པའི་འྔོས་སྔོར་ཞུས་ཡྔོད། ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི ཐྔོག་མའི་སྨན་ཐུན་གི་རིམ་པ་དེ་མཇུག་སེལ་ཟིན་པའི་ཟླ་བ་ 6
ལས་མ་འགང་བའི་ཐྔོག་ནས་ནུས་ཤུགས་སྔོར་བྱེད་སྨན་ཐུན་རྒྱག་དགྔོས།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་འྔོས་སྔོར་ཞུས་པའི་དུས་ཚོད་སྔོམ་གཞི་ནང་ནུས་ཤུགས་སྔོར་བྱེད་སྨན་ཐུན་མ་རྒྱག་པ་ཡིན་ན། ཁེད་ཉིད་སྔོསྔོའ་ི COVID-19 ཡི་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་ལྷན་དུས་དང་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། ‘ལྷག་འཕྔོས་’ ཡྔོད་པ་ངྔོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གནས་བབ་ ‘ལྷག་འཕྔོས་’ ཡྔོད་པའི་དྔོན་ནི། ཁེད་ལ་ད་ལྟའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཌི་ཇི་ཊལ་ལག་འཁེར་
མ་རག་པ་ཡིན།
བིས་པ་ལོ་གྲངས་ 12 ནས་ 15 དང་སྐྱེ་བོ་ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Comirnaty (Pfizer) དྐྱེ་ནུས་
ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་ཚུལ་དུ་བྐྱེད་སོད་བྐྱེད་ཆོག གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་རང་ལོ་གྲངས་ 18 དང་དྐྱེ་ལ་བརྒལ་བ་ཡིན་ན། ཁྐྱེད་ཀིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་
Pfizer འམ་ Spikevax (Moderna) དྐྱེ་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་ཚུལ་དུ་གང་རུང་རྒྱག་ཆོག ཁྐྱེད་ཀིས་སོ་སོའ་ི ཐོག་མའི་སྨན་ཐུན་དག་
གི་ཆྐྱེད་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཚོང་རྟགས་གང་རྒྱག་ཡོད་རུང་ཁད་པར་མྐྱེད།

གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཀི་འཕོད་བསྐྱེན་རྒྱུ་མཚན་དག་གི་རྐྱེན་པས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer འམ་ Moderna དག་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མྐྱེད་ན། གཞི་ནས་ཁྐྱེད་
ཀིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Vaxzevria (AstraZeneca) དང་ Nuvaxovid (Novavax) དག་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་ཚུལ་དུ་རྒྱག་
པའི་འོས་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་དག་ནི་བིས་པ་ལོ་གྲངས་ 5 ནས་ 11 རྣམས་ཀི་ཆྐྱེད་འོས་སོར་ཞུ་ཡི་མྐྱེད།

COVID-19 ན་ཟིན་པའི་སེ་བྔོ་ཞིག་གིས་ད་དུང་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
རྒྱག་དགྔོས། གལ་ཏེ་ཁེད་ཉིད་ COVID-19 ན་སེ་དག་བསེད་བྱུང་ཡྔོད་ནའང་། ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་

གནས་བབ་དྐྱེ་ ‘དུས་དང་མཐུན་པ་’ གནས་པ་སོར་གནས་བྐྱེད་པ་དང་སོ་སོའ་ི སྲུང་སོབ་སྐྱེལ་ཆྐྱེད། ཁྐྱེད་ཀིས་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་ཀི་སྨན་ཐུན་རྐྱེས་མ་དྐྱེ་ངྐྱེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས།

གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཀི་ COVID-19 ཡི་བརྟག་དཔྱད་མཇུག་འབྲས་པོ་སི་ཊིཝ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། ཁྐྱེད་ཀིས་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་
ཀི་སྨན་ཐུན་རྐྱེས་མ་དྐྱེ་མ་རྒྱག་གོང་། ཁྐྱེད་ལ་ནད་གཞི་དྐྱེ་ཕོག་པ་ནས་ཟླ་བ་ 3 རིང་སྒུག་དགོས།
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བྐྱེད་སོད་ཆྐྱེད་ངོས་ལྐྱེན་ཟིན་པའི་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གང་ཡིན་ནམ།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བྐྱེད་སོད་བྐྱེད་ཆོག་པའི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བཞི་ངོས་ལྐྱེན་ཟིན་ཡོད།: Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna),
Nuvaxovid (Novavax) and Vaxzevria (AstraZeneca)།
COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་སྐོར་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་ཐོག་མང་བ་ཀློག:
1.

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ། Pfizer

2.

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ། AstraZeneca

3.

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ། Moderna

4.

སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ། Novavax

ཅིའ་ི ཕིར་ངས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
COVID-19 ནི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་མི་གཉྔོད་ཆུང་ཚོའི་ཆེད་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པྔོ་ཡིན།
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་ཁེད་དང་སྔོ་སྔོའ་ི སི་ཚོགས་དེ་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ན་བའམ་འཆི་སྔོན་བྱུང་བ་ནས་སྲུང་སྔོབ་
བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤྔོས་ཤིག་ཡིན།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་གཉན་སིན་ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏྔོང་གི་ཡྔོད་པ་དཔང་རྟགས་དག་གིས་སྔོན་ཡྔོད། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་རེས་ནད་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཁྔོང་ཚོས་མི་གཞན་ནད་པ་བཟྔོ་རྒྱུའི་གྲངས་ཚད་དེ་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་མ་རྒྱག་
པའི་སེ་བྔོ་ལས་ཉུང་བ་ཡྔོད་པ་ཉམས་ཞིབ་དཔང་རྟགས་དག་གིས་ཁུངས་སེལ་བྱས་ཡྔོད།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གཞན་ལྟར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡྔོད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ཁྐྱེད་ལ་
ནད་གཞི་མ་སོད་པར། མིའི་ལུས་པྔོར་ན་ཚ་བཟྔོ་བའི་གཉན་སིན་དག་ངྔོས་འཛིན་ཏེ་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་འགྔོག་རྒྔོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡྔོད། COVID19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ལུས་པྔོར་ COVID-19 རྒྱུ་བྱེད་པའི་གཉན་སིན་ངྔོས་འཛིན་དུ་འཇུག་སེ་དེའི་ཁ་གཏད་འགྔོག་རྒྔོལ་བྱེད་པའི་
རྔོགས་པ་བྱེད་ཀི་ཡྔོད།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་བདེ་འཇགས་ཡྔོད་དམ།
Therapeutic Goods Administration (TGA) (གསྔོ་དཔྱད་དངྔོས་རྫས་འཛིན་སྔོང་ (ཊི་ཇི་ཨེ།)) ནི་ཚན་རིག་པ་དང་སྨན་གི་མཁས་དབང་
དག་གིས་འདུས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡིས་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་བྱེད་ཆེད་ཀི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དང་སྨན། དེ་བཞིན་སྨན་གི་ཅ་
དངྔོས་གཞན་སངས་འཛིན་དང་ངྔོས་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡྔོད། TGA ཡིས་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་བེད་སྔོད་
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ཆེད་ངྔོས་ལེན་མ་བྱེད་གྔོང་། དེ་དག་གི་སྤུས་ཚད་དང་བདེ་འཇགས། དེ་བཞིན་ནུས་ལྡན་དག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ནི་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་གིས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུད་རིམ་གཅིག་པ་ཡིན།
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་ངེས་བརྟན་བྱེད་པར། TGA ནང་གི་སྨན་གི་མཁས་དབང་དག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་སྔོན་འགྔོག་
སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀི་ཡྔོད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གང་དག་དཔྱད་ཞིབ་དང་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པ། དེ་བཞིན་ཉེན་ཚབས་གང་ཡང་ལས་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དེ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡྔོད་པ་སྔོན་པའི་རེས། དེ་དག་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ཁྔོ་ནའི་ནང་བེད་སྔོད་བྱེད་ཆྔོག་པའི་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པ་ཡིན།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གྔོང་སེལ་ཧ་ཅང་མགྔོགས་པྔོ་གཏོང་ཡོད་དམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་བདེ་འཇགས་ཡྔོང་ཆེད་གྔོང་སེལ་བཏང་ཡོད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དེ་དག་གྔོང་སེལ་ཧ་ཅང་མགྔོགས་
པྔོ་ཕིན་པ་སྣང་སིད་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། རིམས་ནད་འགྔོ་འཛུགས་པ་ནས་བཟུང་འཛམ་གིང་ཁྔོད་ཀི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀིས་ COVID-19 ཡི་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གྔོང་སེལ་གཏྔོང་བའི་འབད་རྔོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡྔོད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གཞན་དག་གི་ཆེད་རྒྱུད་རིམ་གཅིག་
པ་རེས་འབྲང་བྱེད་ཀི་ཡྔོད་པ་དང་། གྔོམ་ཐབས་གང་ཡང་སྐྱུར་མེད།
གཤམ་འཁྔོད་རྒྱུ་མཚན་དག་གི་རེན་པས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གྔོང་སེལ་མགྔོགས་པྔོ་ཕིན་ཡོད།:
•

ཉམས་ཞིབ་དང་བཟྔོ་བསྐྲུན་ནང་མ་དངུལ་གི་ཁྔོན་འབྔོར་ཆེན་པྔོ་མ་འཛུགས་བྱས་པ།

•

གྔོང་སེལ་མྱུར་པོ་གཏྔོང་བའི་འཕྲུལ་རིག་གསར་པ་ཐྔོབ་རུང་ཡྔོད་བ།

•

འཛམ་གིང་ཁྔོད་ཀི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཚན་རིག་པ། དེ་བཞིན་བཟྔོ་བསྐྲུན་པ་དག་གིས་མཉམ་སེལ་ངང་ལས་ཀ་བྱེད་པ།

•

བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ཚོད་ལྟ་དང་ངྔོས་ལེན་རྒྱུད་རིམ་དག་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་བྱེད་པ་ལས་གྔོམ་ཐབས་འགའ་ཤས་དུས་གཅིག་ཏུ་
བྱུང་ཡྔོད།

འདི་དག་རེན་པས་ང་ཚོ་ལ་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་སེང་གི་ལྟ་སྔོད་གང་མགྔོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་ཡྔོད།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ང་ཚོར་སྲུང་སྔོབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡྔོད་དམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ཁེད་ཀི་ལུས་པྔོར་ COVID-19 ཡི་གཉན་སིན་ངྔོས་འཛིན་ཏེ་དེར་འགྔོག་རྒྔོལ་བྱེད་ཚུལ་སྔོབ་པ་
ཡིན། དེ་དག་གིས་ COVID-19 འདེན་གི་མེད། ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ་ནས་ COVID-19 འགྔོས་ཀི་མེད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་
དག་ནི་ལུས་པྔོའ་ི ནང་ན་ཚ་མི་བཟྔོ་བར་གཉན་སིན་ཁ་གཏད་དུ་སྲུང་སྔོབ་བྱེད་པའི་བདེ་འཇགས་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་ཆེད་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་དང་སྨན་ཁང་དུ་
བསྔོད་པའམ། དེ་བཞིན་འཆི་སྔོན་ཁ་གཏད་དུ་སྲུང་སྔོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཡག་པྔོ་ཡྔོད་པ་གསལ་སྔོན་བྱས་ཡྔོད།
ཁེད་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དང་། སི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་ཐང་ཉར་ཆེད་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཆ་ཤས་
གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་སྔོར་སྔོ་སྔོའ་ི སྨན་པ་ལྷན་བཀའ་མྔོལ་ཞུ།
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བྱིས་པ་ལ་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ལུས་ཟུངས་གསྔོ་དཔྱད་མཁས་དབང་སེ་ Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)
ཡིས་བྱིས་པ་ལྔོ་གྲངས་ 5 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀིས COVID-19 ཁ་གཏད་དུ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་འྔོས་སྔོར་ཞུ་ཡི་ཡྔོད། བིས་པ་
ལོ་གྲངས་ 5 to 11 རྣམས་ཀིས་བིས་པའི་ཆྐྱེད་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer རྒྱག་ཆོག བྱིས་པའི་ཆེད་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་
Pfizer ཡི་ཆ་ཚད་ནི། སྐྱེ་བོ་ལོ་གྲངས་ 12 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱག་པའི་སྨན་ཐུན་གི་ཆ་ཚད་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཡིན།
བྱིས་པ་ལྔོ་གྲངས་ 6 ནས་ 11 རྣམས་ཀིས་བིས་པའི་ཆྐྱེད་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Moderna རྒྱག་པའི་འོས་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། བིས་

པའི་ཆྐྱེད་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Moderna ཡི་ཆ་ཚད་ནི། སྐྱེ་བོ་ལོ་གྲངས་ 12 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱག་པའི་སྨན་ཐུན་གི་ཆ་ཚད་ཕྐྱེད་
ཀ་ཡིན།
བིས་པ་ལོ་གྲངས་ 12 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer ཡང་ན། Moderna ཡི་རྒྱུན་ལྡན་སྨན་
ཐུན་དག་རྒྱག་ཆོག
གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་སྐོར་དི་བ་གང་ཡང་ཡོད་རུང་། སོ་སོའ་ི སྨན་པའི་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ།

སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞྔོ་སྔོད་མཁན་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
སྦྲུམ་མའི་སྐབས་ COVID-19 ན་བ་ཡིས་སྦྲུམ་མ་བུད་མྐྱེད་དང་ཁོང་གི་མ་བཙས་པའི་བིས་པ་དག་ལ་དཀའ་རོག་གི་ཉྐྱེན་ཚབས་སྐྱེལ་བ་ཡིན།
སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིམ་པ་གང་དུའང་སྦྲུམ་མ་བུད་མྐྱེད་ཚང་མ་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer དང་ Moderna རྒྱག་
པའི་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིན་པ་དང་། ནུ་ཞྔོ་སྔོད་ཀི་ཡྔོད་པའམ་སྦྲུམ་མ་ཆགས་པའི་འཆར་གཞི་སིག་གི་ཡྔོད་ན། ཁྐྱེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་
རྒྱག་པར། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer དང་ Moderna ནི་མོས་འདྐྱེམས་བས་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ཡིན། གལ་ཏེ་
ཁེད་སེང་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་འདི་དག་རྒྱག་ཆྔོག་གི་མེད་ན། ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ Novavax འམ་ AstraZeneca རྒྱག་ཆྔོག བུད་
མེད་རྣམས་སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིམ་པ་གང་དུའང་ཡོད་རུང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག
གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ལ་ COVID-19 ཕོག་པ་ཡིན་ན། གཤམ་འཁོད་ཉྐྱེན་ཚབས་དག་ཡོད།:
•

སྨན་ཁང་དུ་བསྔོད་དགྔོས་པའི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ།

•

བྱིས་པ་དེ་དུས་ཚོད་མ་ཟིན་གྔོང་སེས་པའི་ཉེན་ཁ་ཏྔོག་ཆེ་བ་དང་སྨན་ཁང་དུ་བསྔོད་དགྔོས་པ།

•

ཤི་རྔོ་སེས་པའི་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཆེ་བ་ཡྔོད། (བྱིས་པ་གསྔོན་པྔོ་མ་སེས་པ།)

སྦྲུམ་མའི་གནས་སབས་གང་དུ་ཡང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ་ཡིས་ཉེན་ཚབས་འདི་དག་ཆུང་དུ་གཏྔོང་བའི་ཐབས་ལམ་
ལེགས་ཤྔོས་ཤིག་ཡིན།

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
COVID-19 Vaccines: common questions - 03072022 - Tibetan

6

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ Pfizer དང་ Moderna དག་ནི་སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞོ་སོད་མཁན་བུད་མྐྱེད་ཚོའི་ཆྐྱེད་བདྐྱེ་འཇགས་ཡོད་པ་
འཛམ་གིང་ཁོད་ཀི་ཉམས་ཞིབ་དག་གིས་སོན་ཡོད།
སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞྔོ་སྔོད་མཁན་འམ་མངལ་འཁྔོར་བའི་འཆར་གཞི་སིག་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆེད། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ Novavax འམ་

AstraZeneca ལྷན་བདྐྱེ་འཇགས་བྐྱེད་དགོས་པའི་དོ་འཁུར་གང་ཡང་མྐྱེད། གང་ལྟར་ཡང་། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་འདི་དག་མྔོས་འདེམས་བྱེད་
ཀི་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞྔོ་སྔོད་མཁན་བུད་མེད་ན་དེ་དག་གི་བདེ་འཇགས་སྔོར་གི་གཞི་གྲངས་ཉུང་བ་ཡྔོད།
ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བའི་སྦྲུམ་མ་བུད་མྐྱེད་རྣམས་ཀིས་ངྐྱེས་པར་དུ་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཐོག་མའི་སྨན་

ཐུན་དག་རྒྱག་པའི་ཟླ་བ་ 3 རྐྱེས། COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་རྒྱག་དགོས། འདི་ཡིས་སྦྲུམ་མ་བུད་མྐྱེད་
རྣམས་ལ་ COVID-19 ཁ་གཏད་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ི ཐོག་སྲུང་སོབ་མང་ཤོས་མཁོ་སོད་བྐྱེད་པ་ཡིན།
འཕོད་བསྐྱེན་དཀའ་ངལ་གཞན་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ 16 དང་དྐྱེ་ལས་བརྒལ་བའི་སྦྲུམ་མ་བུད་མྐྱེད་རྣམས་ COVID-19 ཡི་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་
ཆྐྱེད་འོས་ཆོས་ལྡན་སིད་པ་ཡིན།
གལ་ཏྐྱེ་ཁྐྱེད་ཉིད་ནུས་ཤུགས་སོར་བྐྱེད་སྨན་ཐུན་འམ་དགུན་ཁའི་སྨན་ཐུན་གང་བླངས་དགོས་མིན་ཐད་ངྐྱེས་བརྟན་མྐྱེད་ན། སོ་སོའ་ི སྨན་པའི་ལྷན་

བཀའ་མོལ་ཞུ། སྦྲུམ་མའམ་ནུ་ཞོ་སོད་སྐབས་ COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་བདྐྱེ་འཇགས་སྐོར་གི་ཞིབ་ཕའི་ཆ་འཕིན་ཆྐྱེད། སོ་སོའ་ི སྨན་
པའི་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ།

ཞིབ་ཕའི་ཆ་འཕིན་ www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-

languages ཐོག་གཟིགས་ཐུབ།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་དར་མའི་ནང་སེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཉམས་པ། ཡང་ན། བྱིས་པའི་ནང་མ་འྔོངས་
སེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་བྱེད་དམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་སེས་པའམ་བུད་མེད་ནང་། སེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཉམས་པའམ་སེ་སྔོ་འགྔོག་པ་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་པའི་
དཔང་རྟགས་གང་ཡང་མེད།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་བྱིས་པའི་ནང་མ་འྔོངས་སེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཉམས་པའི་དཀའ་རྔོག་བཟྔོ་བའི་ཚན་རིག་པའི་དཔང་
རྟགས་ཀང་གང་ཡང་མེད།
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གང་ཞིག་བདེ་འཇགས་དང་ནུས་ལྡན་མེད་བར་དུ་ TGA ཡིས་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་བྱེད་ཆྔོག་པའི་ངྔོས་ལེན་མི་བྱེད་
པ་ཡིན། འདིའི་དྔོན་ནི། གལ་ཏེ་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཞིག་གིས་སེས་པའམ་བུད་མེད་ཀི་སེ་འཕེལ་ནུས་པ་སེང་གནྔོད་རེན་བྱེད་ཀི་ཡྔོད་ན། TGA
ཡིས་དེ་ངྔོས་ལེན་མི་བྱེད་པ་ཡིན། TGA ཡིས་ངྔོས་ལེན་བྱས་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་གི་ཟུར་ཕྔོག་ཏུ་སེ་འཕེལ་གི་ནུས་
པ་ཉམས་པ་བྱུང་བ་ཞིབ་མཇུག་དག་གིས་རེད་མེད།
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ངས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ནས་ཟུར་ཕྔོག་གང་དག་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཆྔོག་གམ།
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་ལ་ཟུར་ཕྔོག་ནུས་པ་འགའ་ཡྔོད། ཟུར་ཕྔོག་འདི་དག་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འཇམ་པྔོ་ཡིན་པ་དང་དེ་ཉིན་ཤས་ཁྔོ་ན་ལས་མི་
ལྷག་པ་ཡིན།
ཟུར་ཕྔོག་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡིན།:
•

སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་རེས་ལག་ངར་ན་བ།

•

ཚ་བ་འབར་བ།

•

ཤ་གནད་ན་བ།

•

མགྔོ་ན་བ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་རེས། ཁེད་ལ་དི་བའམ་སེམས་ཁལ་གང་ཡང་ཡྔོད་རུང་། ཁེད་ཀི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་འམ་སྨན་པ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་ནད་རྟགས་དག་ཚབས་ཆེ་ཡྔོད་ན། ཁེད་ཉིད་སྨན་ཁང་དུ་འཁེར་བར་ཁེད་ཀིས་མྱུར་སྔོབ་སྣུམ་འཁྔོར་ཆེད་ཀླད་ཀྔོར་གསུམ་ཅན་
(000) སེང་ཁ་པར་གཏྔོང་ཆྔོག གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཨིན་སད་རྒྱག་ཤེས་ཀི་མེད་ན། ཁེད་ཀིས་ཀླད་ཀྔོར་གསུམ་ཅན་ (000) སེང་ཁ་པར་གཏྔོང་སབས།
‘ambulance’ ཞེས་མྱུར་སྔོབ་སྣུམ་འཁྔོར་ཆེད་རེ་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། ཁ་པར་སེང་སྔོད་དེ་སད་སྒྱུར་བ་ཞིག་རེ་སྐུལ་ཞུ།
མྱུར་སྔོབ་ཞབས་ཞུ་མཐུད་ཁ་ཀླད་ཀྔོར་གསུམ་ཅན་ (000) ཡིས་ Translating and Interpreting Service (ཡིག་སྒྱུར་དང་སད་སྒྱུར་ཞབས་
ཞུ།) སེང་ཁ་པར་གཏྔོང་སེ་ཁེད་ཉིད་སད་སྒྱུར་བ་ཞིག་གི་ལྷན་སེལ་མཐུད་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་། ལྔོ་ལ་ཉིན་ལྟར་དང་ཉིན་རེར་ཚོུད་ 24 ཐྔོབ་རུང་
ཡྔོད་པའི་གལ་གནད་མཐུད་ཁ་བེད་སྔོད་བྱེད་པ་ཡིན།
ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེ་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡིན།:
•

དབུགས་གཏྔོང་ལེན་ཁག་པྔོ་ཡྔོད་པ།

•

དབུགས་འཚང་བའམ་ཧལ་བ།

•

སིང་གི་འཕར་ལྡིང་མགྔོགས་པྔོ་གཡུག་པའམ།

•

དན་མེད་འགེལ་བ།

སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ AstraZeneca དང་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དཀྔོན་པྔོ་གཉིས་དབར་མཐུད་ཁ་ཞིག་ཡྔོད། དེའི་ནང་ཁག་ལིང་ཆགས་པ་དང་
ཁག་མིག་རིམ་པ་དམའ་པྔོ་ཆགས་པ་འཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་སྔོར་མང་བ་གཤམ་གི་ད་ཚིགས་སེང་ཀླྔོག:
https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages
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ངས་ཇི་ལྟར་བྐྱེད་ནས་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སོན་མངགས་བྐྱེད་ཐུབ་བམ།
ཁེད་ཀིས་ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/ ཐོག་ Vaccine Clinic Finder བྐྱེད་སྔོད་བྱེད་པའི་སོ་ནས། ཁེད་
ཀིས་སྨན་དཔྱད་ཁང་ཞིག་འཚོལ་ཏེ་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སྔོན་མངགས་བྱེད་ཐུབ། ཁྐྱེད་ཀིས་ 1800 020 080 སེང་ཡང་ཁ་པར་
གཏྔོང་ཆྔོག རིན་མྐྱེད་སད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དག་གི་ཆེད། གདམ་ག་ 8 འདྐྱེམས།
ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སྔོན་མངགས་བྱེད་ཕྔོགས་ཐད། སྔོ་སྔོའ་ི སྨན་པའམ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའི་སྨན་རིགས་ཚོང་ཁང་ལ་བཀའ་
མོལ་ཞུ་ཆོག
ཁྐྱེད་ཀིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལྟ་སོད་སླ་པོ་ (EVA) ཞབས་ཞུ་བྐྱེད་སོད་བྐྱེད་པའི་སོ་ནས། COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་དུས་ར་ཞིག་
ལས་སླ་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཀང་སོན་མངགས་བྐྱེད་ཐུབ། ཞབས་ཞུའི་ལྷན། ཁ་པར་བཀོལ་སོད་པ་ཞིག་གིས་ཁྐྱེད་ལ་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་ཐོག་སོན་མངགས་

བྐྱེད་ཚུལ་ཐད་རོགས་པ་བྐྱེད་པའི་ཁ་པར་གཏོང་བ་ཡིན། EVA ནི་ཉིན་ལྟར་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ 7 ནས་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ 10 (AEST) བར་ཐོབ་རུང་ཡོད། ཁ་
པར་ཨང་གྲངས་ 0481 611 381 ཐོག་ ‘Hey EVA’ ཞྐྱེས་པའི་འཕིན་ཐུང་ཞིག་གཏོང་བ་དང་། EVA ཡིས་ཨིན་སྐད་ཐོག་གཤམ་དག་སྐད་ཆ་འདི་
བ་ཡིན།:
•
•

མིང་།
མོས་འདྐྱེམས་བྐྱེད་པའི་སྐད་ཡིག

•

ཁྐྱེད་ཉིད་གནས་སོད་བྐྱེད་སའི་མངའ་སྐྱེ་འམ་ས་ཁུལ།

•

ཁ་པར་ཕིར་གཏོང་ཆྐྱེད་མོས་འདྐྱེམས་བྐྱེད་པའི་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད།

•

ཁ་པར་ཕིར་གཏོང་ཆྐྱེད་ཨང་གྲངས་ལྐྱེགས་ཤོས།

ཁྐྱེད་ལ་སོ་སོའ་ི COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སོན་མངགས་བྐྱེད་པའི་རོགས་པ་བྐྱེད་པར། སོང་བརྡར་ཟིན་པའི་ཁ་པར་བཀོལ་སོད་པ་ཞིག་
གིས་འཆར་འགོད་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཐོག་ཁ་པར་ཕིར་གཏོང་བྐྱེད་པ་ཡིན།

ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགྔོས་སམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མིན་དེ་རང་འགུལ་ཡིན། མི་ཚོས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འདྔོད་མིན་དེ་གདམ་ག་
ཡིན། ཁེད་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་མི་རྒྱག་པར་ཉེས་ཆད་མི་ཕྔོག་པ་ཡིན།
རྒན་གསྔོ་གནས་སྔོད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆེད་ COVID-19 ཁ་གཏད་ཀི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དགྔོས་མཁྔོ་ཞིག་ཡིན།
མངའ་སེ་དང་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་སྔོ་སྔོའ་ི སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་དགྔོས་མཁྔོ་ལྔོགས་དགར་ཡྔོད་པ་ཡིན། སྨན་གི་ཆ་རེན་རེན་པས་སྔོན་འགྔོག་
སྨན་ཁབ་མི་རྒྱག་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆག་ཡང་མི་གཏྔོང་བ་ཡིན།
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ངས་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཐྔོན་པའི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཞིག་རྒྱག་ཆྔོག་གམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ཡྔོད་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་ཆེད་གསྔོ་དཔྱད་དངྔོས་རྫས་འཛིན་སྔོང་གིས་ངྔོས་ལེན་བྱས་པའི་
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཁྔོ་ན་རྒྱག་ཆྔོག སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་འདི་དག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཡང་བེད་སྔོད་ཆེད་ངྔོས་ལེན་བྱས་
ཡྔོད་སིད་པ་ཡིན། ཁེད་ཀིས་དྲྭ་ཐྔོག་ནས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཉྔོས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་མི་ཆྔོག འདི་དག་ཕལ་ཆེར་བདེ་འཇགས་མེད་
པ་དང་རྫུན་མ་ཡྔོད་སིད་པ་ཡིན།

ངས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཞིག་རྒྱག་ཡོད། COVID-19 ཡི་ཁབ་གདལ་དལ་ཏུ་གཏོང་བར། ངས་ད་དུང་ཐབས་ལམ་གཞན་
དག་བླངས་དགྔོས་སམ།
ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་རེས། COVID-19 ཡི་ཁབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་ཆྐྱེད། ཁེད་ཀིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་འཇགས་
ཐབས་ལམ་དག་ལག་བསར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྔོ་ཡིན།
གཞན་སར་ནས་མི་ཊར་ 1.5 རྒྱང་ཐག་འཇྔོགཁེད་ཀི་ལག་པ་དག་རྒྱུན་དུ་ཡི་ཙི་དང་ཆུའི་ལྷན་འཁྲུད། ཁེད་ཉིད་ནད་པ་ཡིན་སབས་ཁིམ་དུ་སྔོད་དེ་
COVID-19 ཡི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་དགྔོས་གལ་སབས་ཁ་རས་གྔོན།

གལ་ཏེ་ COVID-19 སྒྱུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ལས་ཀ་བྱེད་དམ།
གཉན་སིན་ཆ་ཚང་དུས་ཚོད་རིམ་སོང་རྐྱེས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། འདི་ལ་རིམ་འགྱུར་ཞྐྱེས་བརོད་པ་ཡིན། COVID-19 ཡི་རིམ་འགྱུར་གསར་པ་
ནས་བྱུང་བའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྐྱེ་དག་སོན་འགོག་བྐྱེད་པར། COVID-19 ཡི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ད་དུང་རོགས་པ་བྐྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་ཚན་རིག་དཔང་རྟགས་དག་གིས་སོན་ཡོད། འདིའི་ཐད་ TGA ཡིས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ངྔོས་ལེན་དང་བྱ་རའི་རྒྱུད་རིམ་དག་གི་
ཆ་ཤས་ཚུལ་དུ་དྔོ་ནན་ངང་ལྟ་རྟྔོག་བྱེད་ཀི་ཡྔོད།
མ་འྔོངས་པར་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ COVID-19 ཡི་རིམ་འགྱུར་འད་མིན་ཆེད་བརེ་སྒྱུར་བྱེད་དགྔོས་སིད་པ་ཡིན། འདི་ནི་
ད་ལྟའི་ཆར་ལྔོ་རེའི་ཆམ་རིམས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ལྷན་བྱུང་གི་ཡྔོད། འདིའི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་བཟྔོ་བསྐྲུན་པ་དག་
གིས་མུ་མཐུད་ནས་རྟྔོག་ཞིབ་བྱེད་ཀི་ཡྔོད།

ཚད་རིམས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ཕན་ཉིད་ COVID-19 ཁ་གཏད་ནས་སྲུང་སྔོབ་བྱེད་ཐུབ་བམ།
ཨིན་ཕུ་ལུ་ཨིན་ཛ་ (ཚད་རིམས།) དང་ COVID-19 གཉིས་པྔོ་གཉན་སིན་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་དག་གཅིག་པ་མིན། ཚད་རིམས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་
ཁབ་ཀིས་COVID-19 ཆེད་ལུས་ཟུངས་སྔོར་བྱེད་འམ་དེ་ནས་སྲུང་སྔོབ་བྱེད་མི་ཐུབ།
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COVID-19 སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ཚད་རིམས་ནས་སྲུང་སྔོབ་བྱེད་མི་ཐུབ། ཚད་རིམས་དང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གཉིས་པྔོ་
རྒྱག་དགྔོས་པའི་འྔོས་སྔོར་ཞུས་ཡྔོད། མི་རྣམས་ཀིས་ཚད་རིམས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གཉིས་པྔོ་ཉིན་
གཅིག་ནང་རྒྱག་ཆྔོག

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ངའི་རིགས་རྫས་འམ་ DNA (ཌི་ཨེན་ཨེ་) སྒྱུར་བ་གཏྔོང་ངམ།
མི་གཏྔོང་། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ཁེད་ཀི་རིགས་རྫས་འམ་ DNA སྒྱུར་བ་མི་གཏྔོང་བ་ཡིན།
ཁེད་ཀི་ལུས་པྔོ་ལ་ COVID-19 ཁ་གཏད་དུ་ལུས་ཟུངས་ནུས་པའི་ཡ་ལན་ཞིག་ཉར་རྒྱུ་བརྔོད་བར། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གསར་
པ་འགའ་ཤས་ཀིས་ messenger RNA (mRNA) ཡི་ཆག་གྲུམ་ཞིག་བེད་སྔོད་གཏྔོང་བ་ཡིན། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ COVID-19 མི་
སྔོད་པ་ཡིན།
DNA ནི་ mRNA སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ནང་ RNA སེང་གི་གྲུབ་རྫས་ཀི་རིགས་མི་འད་ཞིག་ཡིན། mRNA ཡིས་ཁེད་ཀི་ DNA སེང་གང་ཡང་
མི་བྱེད་པ་དང་དེ་ཁེད་ཀི་ལུས་པྔོའ་ི ནང་འཛུལ་བའི་རེས་མགྔོགས་པྔོ་ཞིག་རལ་འགྲྔོ་བ་ཡིན།

སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ངའི་རིགས་རྫས་འམ་ DNA ཕྔོགས་བསྡུ་བྱེད་དམ།
མི་བྱེད། ཁེད་ཀིས་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཞིག་རྒྱག་སབས། དེ་ཁེད་ཀི་ལུས་པྔོ་ནང་འགྲྔོ་བ་དང་། མང་ཆེ་ཁེད་ཀི་ལག་ངར་ཐྔོད་ཀི་ཤ་སིམ་ནང་འགྲྔོ་ཡི་
ཡྔོད། ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་སྨན་ཁབ་སྔོ་ནས་རྒྱག་གི་ཡྔོད། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་
པ་ཡིས་ཁེད་ཀི་རིགས་རྫས་དང་ DNA གང་ཡང་ཕྔོགས་བསྡུ་བྱེད་ཀི་མེད།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་རང་ཉིད་ད་རྒྱའི་སེང་སེལ་མཐུད་བྱེད་ཐུབ་བམ།
མི་ཐུབ། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གིས་ཁེད་ཉིད་དྲྭ་རྒྱའི་སེང་སེལ་མཐུད་བྱེད་མི་ཐུབ། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ནི་སྨན་གི་ཐྔོན་རྫས་
ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ཨང་གྲངས་རེས་འབྲེལ་མིན།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ལ་མཡེ་ཀྔོ་རྔོ་ཅིཔ་འམ་རེས་འདེད་འཕྲུལ་རིག་ལྡན་ནམ།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་ལ་མཉེན་ཆས་སམ་མཡེ་ཀྔོ་རྔོ་ཅིཔ་ལྡན་གི་མེད། དེ་དག་གིས་མི་རྣམས་རེས་འདེད་བྱེད་མི་ཐུབ།
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COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ཕན་ལ་ COVID-19 སྔོད་དམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་གིས་ COVID-19 རྒྱུ་བྱེད་པའི་གཉན་སིན་གསྔོན་པྔོ་
ལྡན་གི་མེད། འདིའི་དྔོན་ནི། COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀིས་ཁེད་ཉིད་ COVID-19 ནད་པ་མི་བཟྔོ་པ་དང་། སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་
ཀིས་ཁེད་ལ་གཉན་སིན་འཛག་དུ་མི་འཇུག་པ་ཡིན།
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ནས་བྱུང་བའི་ཟུར་ཕྔོག་དག་གིས་ COVID-19 ཡི་ནད་རྟགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན། དཔེར་ན། ཚ་བ་
འབར་བ། ཤ་གནད་ན་བ་དང་ཐང་ཆད་པ་ལྟ་བུ། ནད་རྟགས་འདི་དག་ནི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སེང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ལྡྔོག་འཕྔོས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།
དེ་དག་ནི་ལུས་པྔོ་ཡིས་ COVID-19 ཡི་གཉན་སིན་ཁ་གཏད་ཀི་སྲུང་སྔོབ་གྔོང་འཕེལ་གཏྔོང་གི་ཡྔོད།

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་ནང་སེམས་ཅན་ཐྔོན་རྫས་ལྡན་ནམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་ཆེད་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་ནང་སེམས་ཅན་དང་ཤ་འམ་སྔོ་ངའི་ཐྔོན་
རྫས་གང་ཡང་ལྡན་གི་མེད།

ཆྔོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་ཐྔོག་གང་བསམ་གི་ཡྔོད་དམ།
ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ནང་བེད་སྔོད་ཆེད་ངྔོས་ལེན་ཟིན་པའི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ལ་ཆྔོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་མང་པྔོས་ཆྔོག་མཆན་
སྔོད་ཡྔོད།
ཕི་ལྔོ་ 2020 ཟླ་བ་བཅིུས་པའི་ཚེས་ 22 ཉིན། Vatican (ཝེ་ཊི་ཀན་) ནས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀི་བེད་སྔོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱབ་
སྔོར་བྱས་ཡྔོད། ཁེད་ཀིས་
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_notavaccini-anticovid_en.html ཐྔོག་ Vatican གི་བསགས་གཏམ་ཀླྔོག་ཐུབ།
Australian Fatwa Council (ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ཕཊ་ཝ་ལྷན་ཚོགས་) ཀིས་ཕི་ལྔོ་ 2021 ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ 13 ཉིན་ COVID-19 ཡི་སྔོན་
འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཕཊ་བ་འགྲེམས་སེལ་བྱས་ཡྔོད། ཡིད་བརྟན་འཕེར་བ་དང་ཆ་འཇྔོག་འྔོས་པའི་ཁ་ཆེའི་སྨན་པ་དང་སྨན་གི་མཁས་དབང་དག་གི་
ལྷན་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ཉམས་ཞིབ་དང་གྲྔོས་བསྡུར་བྱས་པའི་རེས་ཕཊ་བ་འགྲེམས་སེལ་བྱས་པ་ཡིན། COVID-19 ཡི་
སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ནི་ཁ་ཆེའི་ཆྔོས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཆྔོག་མཆན་ཡྔོད་པ་ཕཊ་ཝ་ཡིས་སྔོབ་སྔོན་བྱས་ཡྔོད། ཁེད་ཀིས་
https://www.anic.org.au/fatwa-council/ ཐྔོག་ Australian Fatwa Council ཡི་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཕཊ་ཝ་
སྔོར་ཀླྔོག་ཐུབ།
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Australian Islamic Medical Association (ཨྔོ་སི་ཊྔོ་ལི་ཡའི་ཁ་ཆེའི་སྨན་གི་ཚོགས་པ་) ཡིས་ཕི་ལྔོ་ 2021 ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ 13 ཉིན་
COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སྔོར་བསགས་གཏམ་ཞིག་སེལ་ཡྔོད། ཁེད་ཀིས་ https://aimamed.com.au/feature-content/
ཐྔོག་བསགས་གཏམ་གཟིགས་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ང་ལ་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་སྔོར་དི་བ་ཡྔོད་ན། ངས་སུ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་དགོས་སམ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ COVID-19 ཡི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་སྔོར་མི་ཞིག་གི་ལྷན་སད་ཆ་བཤད་འདྔོད་ན། National Coronavirus
Helpline (རྒྱལ་ནང་ཏྔོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་རྔོགས་རམ་ཨང་གྲངས་) ལ་ 1800 020 080 སེང་ཁ་པར་གཏྔོང་། རྔོགས་རམ་ཨང་གྲངས་དེ་
ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ 24 རིང་ཐྔོབ་རུང་ཡྔོད། རིན་མྐྱེད་སད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དག་གི་ཆེད། གདམ་ག་ 8 འདེམས།
ཁེད་ཀིས་ Department of Health ཡི་དྲྭ་ཚིགས་ཐྔོག་མང་བ་སྔོང་ཐུབ། དེར་ཆ་འཕིན་དག་སད་ཡིག་ 63 ནང་ཐྔོབ་རུང་ཡྔོད།:
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
ཁེད་ཀིས་སྔོ་སྔོའ་ི སྨན་པའམ་ས་ཁུལ་གི་འཕྔོད་བསེན་ལྟ་སྔོང་ཆེད་ལས་ལྷན་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆྔོག
Department of Health འམ་ Therapeutic Goods Administration ལྟ་བུའི་ཡིད་བརྟན་དང་གཞུང་འབྲེལ་གི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་
ཁུངས་དག་བརྒྱུད་ནས་གྔོ་རྟྔོགས་ཡྔོད་པ་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྔོ་ཡིན།
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