ཁྱིི མ་ཚང་དང་སློ ོབ་སྟོ ོན་པའིི ་ཚོོའིི་ཆེེ ད་དུ་དམིིགས་པའིི ་ཀོ ོ་ལྦིིད་-19
ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་གིི་སྐོ ོར་རྒྱུན་དྲིིས་དྲིི་བ་ཁག

ན་གཞོ ོན་ལོ ོ་གྲངས་ 12 ནས་ 17 ཡིིན་པ་ཚོོར་
Pfizer ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་ཐུབ།
ོ

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཉེེ་འགྲམ་དུ་ཡོ ོད་པའིི ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱེེ ད་ས་ཞིི ག་འཚོོལ་ཆེེ ད། དྲ་ཚིི གས་འདིིར་གཟིི གས་

nyc.gov/vaccinefinder ཡང་ན་ 877-829-4692 ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ས་དམིིགས་མང་པོ་ཞིི
ོ ག་ལ་དུས་ར་དགོ ོས་ཀྱིི་མེེད།
•

ནད་འགོ ོག་སྨན་དག་རིི ན་མེེ ད་རེེ ད། ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་ཐུབ་པའིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ་ཁྱེེ ད་ལ་འགན་བཅོ ོལ་དགོ ོས་ཀྱིི ་མེེ ད།

•

ཕ་མ་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་པ་ཚོོས་ངོ་བཅར་ཡང་ན་ཁ་པར་ཐོ
ོ
ག་ནས་ན་ཚོོ
ོ
ད་ལོ ོན་མེེ ད་པ་ཞིི ག་གིི ས་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཐོབ་པའིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ་ངེེ ས་པར་དུ་བཀའ་འཁྲོ ོལ་
གནང་དགོ ོས། ས་དམིི གས་མང་པོ ོ་ཞིི ག་ལ་ཡིི ག་ཐོག་ཏུ་ཡོ
ོ
ོད་པའིི ་ཆོ ོག་མཆན་ཁས་ལེེ ན་གནང་གིི ་ཡོ ོད། ཕྲུ་གུ་ལོ ོ་ 12 ནས་ 15 ཡིི ན་པ་སུ་ཡིི ན་ཡང་ཁོ ོང་ཚོོ་མཉམ་དུ་
མིི ་རྒན་པ་ཞིི ག་དགོ ོས།

•

ལོ ོ་ག་ཚོོད་ཡིི ན་པའིི ་གསལ་བའིི ་དཔང་ཡིི ག དཔེེ ར་ན་ངོས་འཛིི
ོ
ན་ལག་འཁྱེེ ར་ཡང་ན་སྐྱེེ ས་ཚེེ ས་ལག་འཁྱེེ ར་ལྟ་བུ་དགོ ོས་ཀྱིི ་ཡོ ོད། ཕའམ་མ་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་པ་ཞིི ག་

གིི ས་ན་ཚོོད་ལོ ོན་མེེ ད་མཁན་ཞིི ག་གིི ་ལོ ོ་ག་ཚོོད་ཡིི ན་པ་ངེེ ས་གཏན་བཟོ་ཆོ
ོ ོག
•

Pfizer ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་མིི ་ལོ ོ་ 12 ནས་ 17 ཡིི ན་པའིི ་ཐོག་སྨན་དཔྱད་ཁང་གིི
ོ
་བརྟག་དཔྱད་ཁག་ནང་དུ་ལྟ་ཚོོད་གནང་ཡོ ོད་པ་དང་དེེ་ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པ་དང་ཀོ ོ་ལྦིི ད་

ཊ་-19 ནད་ལ་རྒོ ོལ་ཆེེ ད་ནུས་པ་ཐོན་གྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པ་བསྟན་ཡོ ོད། ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་དཀྱུས་མ་ཡིི ན་པ་དང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་གཟུགས་པོ ོས་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པ་

སྟོ ོན་གྱིི ་ཡོ ོད།
1.

ལོ ོ་ 18 འོ ོག་ལ་ཡིིན་པའིི ་མིི་ཞིི ག་གིིས་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་གནང་དགོ ོས་དོ ོན་གང་རེེ ད་དམ། ངའིི ་བསམ་པར་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 ཡིིས་ན་གཞོ ོན་ཚོོར་གནོ ོད་རྐྱེེན་བྱེེད་ཀྱིི་

མ་རེེ ད་བསམས་བྱུང་།

མིི ་ལོ ོ་མིི ་འདྲ་བ་ཚང་མར་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 འགོ ོ་ཐུབ། སྤྱིི ར་བཏང་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 དེེ་མིི ་རྒན་པ་ཚོོར་ཉེེན་ཁ་ཆེེ ་བ་ཡོ ོད་ཀྱང་། ན་གཞོ ོན་ལའང་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ཡིི ས་རྐྱེེ ན་བྱས་ཏེེ་ཚབས་ཆེེ ན་པོ ོ་ན་བ་
དང་འཆིི ་སྐྱོ ོན་ཡང་བྱུང་ཡོ ོད། མིི ་འགའ་ཤས་ལ་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 འགོ ོས་པའིི ་རྗེེ ས་སུ་ཡུན་རིི ང་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་དཀའ་རྙོ ོག་རིི གས་འཕྲད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། དཔེེ ར་ན་དབུགས་འབྱིི ན་རྔུབ་དཀའ་རྙོ ོག་རིི གས་
འཕྲད་པ་ཡང་ན་གཅོ ོང་ནད་ཀྱིི ་ལུས་ཐང་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཡོ ོད།

ན་གཞོ ོན་ཚོོར་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིི ན་ན་ཡང་མིི ་གཞན་དག་ལ་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ
ོ
ོད། དཔེེ ར་ན་པོ ོ་པོ ོ་རྨོ ོ་རྨོ ོ་ལགས་དང་སྤུན་མཆེེ ད་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་གནས་སྟངས་

ཤིི ག་ཡོ ོད་པ་དེེས་ཁོ ོང་ཚོོར་རྗེེ ས་འབྲས་རིི གས་ཚབས་ཆེེ ན་པོ ོ་ཡོ ོང་བའིི ་ཉེེན་ཁ་ཆེེ ་རུ་བཏང་ཡོ ོད། དེེས་ཐ་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྤྱིི ་ཚོོགས་ནང་དུ་ཡོ ོད་པའིི ་མིི ་ཚོོར་ཕན་ཐོགས་བྱ་ཐུབ།
ོ
གང་ཡིི ན་ཟེེ ར་ན་
ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིི ན་ན་གཉན་སྲིི ན་ཁྱབ་གདལ་འགོ ོག་རྒྱུར་ཕན་ཕོ ོགས་ཡོ ོད། ན་གཞོ ོན་མང་པོ ོ་ཐ་ན་གལ་སྲིི ད་ཁོ ོང་ཚོོ་མིི ་ན་ཡང་ད་དུང་གཉན་སྲིི ན་དེེ་འགོ ོ་བ་དང་ཁྱབ་

གདལ་གཏོང་ཐུབ།
ོ
2.

ངས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོ ོས་ཀྱིི་ཡོ ོད་དམ།

ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཐད་ལ་མིི ་ངོ་རེེ
ོ ས་འདམ་ག་གནང་ཆོ ོག ཐག་གཅོ ོད་ཅིི ག་གནང་ཐུབ་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་མིི ་མང་ལ་དགོ ོས་ངེེ ས་གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཡོ
ོ
ོད་པ་
ང་ཚོོས་འདོད་ཀྱིི
ོ ་ཡོ ོད།

Tibetan

1

3.

ལོ ོ་ 18 ཡིིན་པ་ཞིི ག་གིིས་གང་ནས་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་གནང་ཐུབ་བམ།

ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་ནང་དུ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ལས་སླ་པོ ོ་ཡོ ོད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་དྲ་ཚིི གས་འདིིར་ཕེེ བས་ཆོ ོག་ nyc.gov/vaccinefinder ཡང་ན་ 877-829-4692 ལ་ཁ་པར་བཏང་
སྟེེ ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཉེེ་འགྲམ་དུ་ཡོ ོད་པའིི ་ས་དམིི གས་ཤིི ག་འཚོོལ། མིི ་ལོ ོ་ 12 ནས་ 17 ཡིི ན་པ་ཚོོར་ Pfizer ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁོ ོ་ན་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་ཡོ ོད། དེེ་འདྲ་སོ ོང་ཙང་ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་གནང་
སའིི ་ས་དམིི གས་ཤིི ག་ངེེ ས་པར་དུ་འཚོོལ་དགོ ོས།
4.

ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་གིིས་ན་གཞོ ོན་ཚོོར་ནུས་པ་ཐོན་གྱིི
ོ
་ཡོ ོད་པ་ང་ཚོོས་ཇིི ་ལྟར་ཤེེས་ཐུབ་བམ།

Pfizer ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་ན་གཞོ ོན་ཚོོའིི་ནང་དུ་ཉམས་ཞིི བ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེེ་ལ་ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པ་དང་ནུས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ ོ་ཐོན་གྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པ་བསྟན་ཡོ ོད། བྱ་རིི མ་དེེ་ལ་ཨ་རིི འིི་བཟའ་ཆས་དང་

སྨན་རིི གས་འཛིི ན་སྐྱོ ོང་དང་ཚོོགས་པ་གཞན་དག་དེེ་བཞིི ན་རང་དབང་ཅན་གྱིི ་མཁས་དབང་ཚོོས་ལྟ་ཞིི བ་གཟབ་ནན་གནང་ཡོ ོད།
5.

ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་གང་དག་ཡོ ོད་དམ། དེེས་ན་ཟུག་གཏོང་གིི
ོ ་རེེ ད་དམ།

ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་གནང་དུས་ན་གཞོ ོན་ཞིི ག་གིི ས་ན་ཟུག་ཕྲན་བུ་གཏོང་སྲིི
ོ ད། དེེ་སྨན་ཁབ་གཞན་དག་འདྲ་པོ ོ་ཡོ ོད། དེེའིི་རྗེེ ས་ལ། ཁོ ོང་ཚོོར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སའིི ་ལག་ངར་གྱིི ་གནས་

སུ་ཁོ ོང་ཚོོར་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་།
ོ
ཁོ ོང་ཚོོས་ལུས་ཐང་ཆད་པ་ཡང་ན་ན་ཟུག་མངོན་ཆུང་གཏོ
ོ
ང་བ་ཚོོ
ོ
ར་བ། མགོ ོ་ཞིི ག་ན་བ། ཡང་ན་ཚ་བ་ཞིི ག་ཐོན་པ་ཡོ
ོ
ོང་སྲིི ད། དེེ་དག་ནིི ་གཟུགས་པོ ོས་སྲུང་
སྐྱོ ོབ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པའིི ་རྟགས་མཚན་ཁག་རེེ ད། ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་རྒྱུན་དུ་ཉིིན་གྲངས་གཅིི ག་ནས་གཉིིས་བར་ལྷག་གིི ་རེེ ད། གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་སྐོ ོར་བློ ོ་འཚབ་གང་རུང་

ཡོ ོད་ན། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་བྱིི ས་ནད་སྨན་པ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོ ོད། ཡང་ན་ 311 ལ་ཁར་པར་ཐོང་།
ོ

Pfizer ནད་འགོ ོག་སྨན་ལ་སྨན་ཁབ་ཐེེ ངས་གཉིིས་རྒྱག་དགོ ོས། ཁྱེེ ད་རང་ལ་ཡང་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཕྲུ་གུ་ལ་སྨན་ཁབ་དང་པོ ོ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་ཐ་ན་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ཐོན་ནའང་སྨན་ཁབ་གཉིི
ོ
ས་པ་དེེ་

རྒྱག་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེེ ན་པོ ོ་རེེ ད།
6.

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་ལ་རིི ན་གོ ོང་ག་ཚོོད་རེེ ད་དམ། གལ་སྲིིད་ང་ཚོོར་འགན་བཅོ ོལ་མེེད་ན་གང་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་རིི ན་མེེ ད་ཡིི ན་པ་དང་དེེ་ཐོབ་པའིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ་ཁྱེེ ད་ལ་འགན་བཅོ ོལ་དགོ ོས་ཀྱིི ་མེེ ད། གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་འགན་བཅོ ོལ་ཡོ ོད་ན། དེེ་ལ་ཐོབ་འཛིི
ོ
ན་ཐོབ་སྲིི
ོ ད། འོ ོན་ཀྱང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་རིི ན་
པ་མཉམ་སྤྲོ ོད་གནང་མིི ་དགོ ོས་ཡང་ན་སྨན་ཡོ ོན་གཞན་དག་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་མ་རེེ ད།
7.

ངའིི ་ནང་མིི་ཚོོར་སྨན་པ་ཞིི ག་མེེད། གལ་སྲིིད་ང་ལ་དྲིི་བ་ཡོ ོད་ན་སུ་ལ་ཁ་པར་གཏོང་དགོ
ོ
ོས་སམ།

ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་གིི ་སྐོ ོར་ལ་མང་བ་ཤེེ ས་འདོད་ཡོ
ོ ོད་ན། དྲྭ་ཚིི གས་འདིིར་གཟིི གས་ nyc.gov/covidvaccine ཡང་ན་ cdc.gov/covidvaccine ལ་གཟིི གས། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཡང་

311 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ ་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 སྐོ ོར་ལ་མིི ་ཞིི ག་ལ་བཀའ་འདྲིི་ཞུ་བའིི ་རེེ ་སྐུལ་ཞུས་ཆོ ོག
8.

ན་གཞོ ོན་ཞིི ག་གིིས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་རྗེེ ས་ཁོ ོང་ཚོོས་གང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེེ ད་དམ།

མིི ་ཞིི ག་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་པའིི ་རྗེེ ས་ལ་བྱེེ ད་སྒོ ོ་ཆ་ཚང་ལ་ཉེེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡོ ོད། ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཆ་ཚང་ལེེ གས་འགྲུབ་བྱུང་བའིི ་མིི ་ཚོོས་རིི མས་ནད་དེེ་མ་བྱུང་སྔོ ོན་གྱིི ་

དགའ་པོ ོ་བྱེེ ད་པའིི ་བྱེེ ད་སྒོ ོ་ཁག་གདོང་ཁེེ
ོ བས་ཤིི ག་གྱོ ོན་མིི ་དགོ ོས་པ་ཡང་ན་ཕྱིི འིི་ལུས་པོ ོའིི ་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེེ
ོ
ད་གནང་མིི ་དགོ ོས་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ན་འགྲིི
ོ
ག་གིི ་ཡོ ོད། ས་གནས་འགའ་ཤས་
ལ། ཐ་ན་གལ་སྲིི ད་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་ཡོ ོད་ཀྱང་། མིི ་མང་ཚོོས་གདོང་ཁེེ
ོ བས་གྱོ ོན་གནང་དགོ ོས། དེེའིི་ནང་དུ་སློ ོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། སྤྱིི ་དམངས་སྐྱེེ ལ་འདྲེེན། ཚོོང་ཁང་། དེེ་བཞིི ན་སྤྱིི ་
དམངས་ཀྱིི ་ས་ཆ་གཞན་དག་དེེ་ཡང་དེེ་དག་གིི ་བདག་པོ ོ་ཡང་ན་བཀོ ོལ་སྐྱོ ོད་གནང་མཁན་གྱིི ་དགོ ོས་དོན་ལྟར་གནང་དགོ
ོ
ོས་པ་ཁག་འཚུད་ཡོ ོད།

མིི་མང་དེེ་ལས་མང་བ་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་ཚར་བའིི ་བར་དུ་ནང་ལོ ོགས་སུ་ཡོ ོད་དུས་མིི་ངོ་རེེ
ོ ས་ཁོ ོང་ཚོོའིི་གདོང་ཁེེ
ོ བས་གྱོ ོན་གནང་དགོ ོས་པ་ང་ཚོོས་འོ ོས་སྦྱོ ོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོ ོད།
9.

མིི་ལོ ོ་ 12 ནས་ 17 ཡིིན་པ་ཚོོར་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆེེ ད་བཀའ་འཁྲོ ོལ་དགོ ོས་ཀྱིི་ཡོ ོད་དམ།

ཡོ ོད། ཕའམ་མ་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་པ་ཞིི ག་གིི ས་བཀའ་འཁྲོ ོལ་ངེེ ས་པར་དུ་གནང་དགོ ོས། བཀའ་འཁྲོ ོལ་དེེ་ངོ་བཅར་ཐོ
ོ
ག་ནས་ཡང་ན་ཁ་པར་ཐོ
ོ
ག་དུས་རའིི
ོ
་དུས་ཚོོད་ཀྱིི ་སྐབས་སུ་གནང་ཆོ ོག
ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱེེ ད་སའིི ་ས་དམིི གས་འགའ་ཤས་ཀྱིི ས་ཡིི ག་ཐོག་ཏུ་ཡོ
ོ
ོད་པའིི ་བཀའ་འཁྲོ ོལ་ཁས་ལེེ ན་གནང་གིི ་ཡོ ོད། དེེ་དག་ནང་དུ་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་གྱིི ་ངོས་ནས་གོ
ོ
ོ་སྒྲིི ག་གནང་བའིི ་ས་

དམིི གས་འཚུད་ཡོ ོད། ན་གཞོ ོན་ལོ ོ་ 12 ནས་ 15 ཡིི ན་པ་ཚོོ་ལྷན་དུ་ངེེ ས་པར་དུ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱེེ ད་སར་ཕའམ་མ་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་པ་ཞིི ག་ཡང་ན་ཕ་མས་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་
པས་འདེེམ་སྒྲུབ་བྱས་པའིི ་མིི ་རྒན་པ་ལྟ་སྐྱོ ོང་གནང་མཁན་ཞིི ག་མཉམ་དུ་འགྲོ ོ་དགོ ོས།

ན་གཞོ ོན་ཞིི ག་ལ་ལོ ོ་ག་ཚོོད་ཡིི ན་པའིི ་དཔང་ཡིི ག དཔེེ ར་ན་སྐྱེེ ས་ཚེེ ས་ལག་འཁྱེེ ར་ཡང་ན་ཁོ ོང་ཚོོའིི་སྐྱེེ ས་ཚེེ ས་གསལ་བའིི ་ངོས་འཛིི
ོ
ན་ལག་འཁྱེེ ར་ཞིི ག་དགོ ོས། གལ་སྲིི ད་ཁོ ོང་ཚོོར་ལོ ོ་ག་ཚོོད་

ཡིི ན་པའིི ་དཔང་ཡིི ག་མེེ ད་ན། ཕའམ་མ་ཡང་ན་འཚོོ་འཛིི ན་པ་ཞིི ག་གིི ས་ཁོ ོང་ཚོོའིི་ལོ ོ་ག་ཚོོད་ཡིི ན་པའིི ་དཔང་པོ ོ་གནང་ན་འགྲིི ག ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་ཐུབ་པའིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི ་ཡུལ་སྤོ ོས་
གནས་བབས་གང་ཡིི ན་པ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་མཉམ་སྤྱོ ོད་གནང་མིི ་དགོ ོས།

ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་འགྱུར་འགྲོ
ོ
ོས་དང་བསྟུན་ཏེེ་འོ ོས་སྦྱོ ོར་བྱས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྲིི
ོ ད། 5.26.21
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ན་གཞོ ོན་ཆེེ ད་དུ་ཡིིན་པའིི ་ནིིའུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 ནད་འགོ ོག་སྨན་ས་དམིིགས་ཆགས་ཡུལ།
གཤམ་འོ ོག་ཏུ་འཁོ ོད་པའིི ་ས་དམིིགས་ཁག་ལ་དུས་ར་དགོ ོས་ཀྱིི་མེེད། ཁ་སྣོ ོན་གྱིི་ས་དམིིགས་འཚོོལ་ཆེེ ད། དྲ་ཚིི གས་འདིིར་
nyc.gov/vaccinefinder ཕེེབས་ནས་ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི་རིི གས་ “Pfizer” འཚོོལ།

Brooklyn
NYC Health + Hospitals,
Coney Island
2601 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
NYC Health + Hospitals,
Kings County
451 Clarkson Ave.
Brooklyn, NY 11203
NYC Health + Hospitals,
Woodhull
760 Broadway
Brooklyn, NY 11206
NYC Vaccine Hub St. Nicks Alliance
211 Ainslie St.
Brooklyn, NY 11211
NYC Vaccine Hub Flatbush YMCA
1401 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11210
NYC Vaccine Hub Starrett City/Spring
Creek Towers
Cityblock Health
1310 Pennsylvania Ave.
Brooklyn, NY 11239
Barclays Center Modell’s Sports
140 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11217
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NYC Vaccine Hub - Brooklyn
Children’s Museum
145 Brooklyn Avenue
Brooklyn, NY 11203

Manhattan

Bronx

NYC Health + Hospitals,
Bellevue
462 First Ave.
Manhattan, NY 10016

Bronx Zoo
Vaccination Site
2300 Southern Blvd.
Bronx, NY 10460
NYS - Bay Eden
Senior Center
1220 E. 229th St.
Bronx, NY 10466
NYC Health + Hospitals,
Jacobi
1400 Pelham Parkway
South
Bronx, NY 10461
NYC Health + Hospitals,
Lincoln
234 E. 149th St.
Bronx, NY 10451
NYC Health + Hospitals,
North Central Bronx
3424 Kossuth Ave.
Bronx, NY 10467
NYC Vaccine Hub Lehman College The Apex Center
250 Bedford Park Blvd. West
Bronx, NY 10468
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NYS - Javits Center
429 11th Ave.
Manhattan, NY 10018

NYC Health + Hospitals,
Harlem
506 Lenox Ave.
Manhattan, NY 10037
NYC Health + Hospitals,
Metropolitan
1901 First Ave.
Manhattan, NY 10029
NYC Vaccine Hub Yeshiva University
2495 Amsterdam Ave.
Manhattan, NY 10033
NYC Vaccine Hub - Abyssinian
Baptist Church
132 West 138th St.
Manhattan, NY 10030
NYC Vaccine Hub - American
Museum of Natural History
200 Central Park West
Manhattan, NY 10024

NYC Vaccine Hub - ATC
Vaccination Times Square
(དེེ་སྔོ ོན་ NFL ཉམས་མྱོ ོང་།)

20 Times Square
Manhattan, NY 10036
NYC Vaccine Hub Fulton Center/Google
119 9th Ave.
Manhattan, NY 10011

Staten Island
Northwell SIUH Empire Outlets
55 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301

Queens
NYS - Aqueduct Racetrack
110-00 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11420
Citi Field
36-2 126th St.
Queens, NY 11368
NYS-FEMA York College
160-02 Liberty Ave.
Queens, NY 11433
NYC Health + Hospitals,
Elmhurst
79-01 Broadway
Queens, NY 11373

NYC Vaccine Hub - St. Joseph NYC Health + Hospitals,
St. Thomas School
Queens
50 Maguire Ave.
82-68 164th St.
Staten Island, NY 10309
Queens, NY 11432
Northwell SIUH Staten Island Mall
280 Marsh Ave.
Staten Island, NY 10314
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NYC Vaccine Hub Queensborough
Community College
Robert F. Kennedy Hall
221-05 56th Ave.
Queens, NY 11364
NYC Vaccine Hub - Korean
Community Services
203-05 32nd Ave.
Queens, NY 11361
NYC Vaccine Hub - Queens
Center Mall
58-56 92nd St.
Queens, NY 11373
NYC Vaccine Hub - Queens
Public Library at Ozone
Park
92-24 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11417
Queens Public Library Flushing Library
41-17 Main St.
Queens, NY 11355

