ནིི འུ་ཡོ ོག་བ་ཚོོས་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19
-19 ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་གིི་
སྐོ ོར་ལ་གང་མཁྱེེ ན་དགོ ོས་པ་ཁག

ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིིས་སྲོ ོག་སྐྱོ ོབ་ཐུབ། ཁྱེེ ད་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་པ་ཡིི
ོ
ན་ན། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་རང་ཉིིད་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་དང་དེེ་བཞིི ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྤྱིི ་ཚོོགས་ལ་ཉེེན་ཁ་ཆུང་དུ་བཏང་

ནས་ཕན་ཐོགས་བྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་ (NYC) གྱིི ་ངོས་ནས་མིི
ོ
་ངོ་རེེ
ོ ར་ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པ་དང་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་དང་ལྡན་པ་ཡོ ོང་ཆེེ ད་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ ོ་ཡོ ོད། དེེའིི་ནང་དུ་མིི ་མང་ཚོོས་
གནས་ཚུལ་ཤེེ ས་པའིི ་ཐོག་ནས་ནད་འགོ
ོ
ོག་སྨན་འཛུགས་ཀྱིི ་ཐག་གཅོ ོད་ཁག་གནང་ཐུབ་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་དགོ ོས་ངེེ ས་ཀྱིི ་གནས་ཚུལ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་བྱེེ ད་པ་དང་། དེེ་བཞིི ན་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་
ོ
ཐབས་བྱེེ ད་པ་དེེའིི་ཐད་ལ་དྲང་བདེེན་ཡོ ོད་པ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོ ོད་པ་ཡོ ོང་བ་བྱེེ ད་པ་ཡང་འཚུད་ཡོ ོད།
ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིིས་ནུས་པ་ཐོན་གྱིི
ོ
་རེེ ད་དམ།
• ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ནད་འགོ ོག་སྨན་གང་ཡོ ོད་པ་དེེ་དག་གིི ས་མིི ་ཚོོད་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ཡིི ་རྐྱེེ ན་བྱས་ཏེེ་ནད་ཚབས་ཆེེ ན་པོ ོ་ན་བ་དང་། སྨན་ཁང་དུ་ལུས་པ། ཐ་ན་འཆིི ་སྐྱོ ོན་བྱུང་བ་སོ ོགས་ནས་

སྲུང་སྐྱོ ོབ་ཐུབ་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེེ ན་པོ ོ་ཐོན་གྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པ་གསལ་སྟོ ོན་བྱས་ཡོ ོད། དེེ་དག་ལ་བཀའ་འཁྲོ ོལ་ཐོབ་པའིི
ོ
་རྗེེ ས་ལ་མིི ་གྲངས་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ ོར་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་
ོ

ཡོ ོད་པ་དང་། གཞིི ་ཐོ་ཁག་གིི
ོ
ས་ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་དག་གིི ས་ནུས་པ་ཐོན་གྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པ་གསལ་སྟོ ོན་བྱས་ཡོ ོད།
ནད་འགོ ོག་སྨན་ཉེེན་མེེད་རེེ ད་དམ།
• རེེད། ཁྱེེ ད་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་དག་ནས་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 འགོ ོ་གིི་མ་རེེ ད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་དག་ནང་དུ་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ཡིི ་ནད་བཟོ་མཁན་གྱིི
ོ
་གཉན་སྲིི ན་མེེ ད་པ། ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ལུས་པོ ོའིི ་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཇིི ་ལྟར་གཉན་སྲིི ན་དང་འཐབ་རྩོ ོད་
བྱེེ ད་དགོ ོས་པའིི ་སློ ོབ་སྟོ ོན་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། དེེ་ལྟར་དེེས་གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་རང་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ལ་རྗེེ ན་སྟོ ོན་བྱས་ཡོ ོད་ན་གང་བྱེེ ད་དགོ ོས་པ་ཤེེ ས་ཀྱིི ་རེེ ད།

• ནད་འགོ ོག་སྨན་དག་སྨན་དཔྱད་ཁང་གིི ་གཞིི ་རྒྱ་ཆེེ ་བའིི ་ཉམས་ཞིི བ་ཁག་བརྒྱུད་ཡོ ོད་པ་དང་། ཉམས་ཞིི བ་དེེ་དག་གིི ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱིི ་མིི ་ལོ ོ་དང་། མིི ་རིི གས། རིི གས་

རྒྱུད་འདྲ་མིི ན་ཡིི ན་པ་སྟོ ོང་ཕྲག་མང་པོ ོ་ནང་དུ་ཚུད་ཡོ ོད། ཉམས་ཞིི བ་དེེ་དག་ལས་ཐོབ་པའིི
ོ
་དཔང་རྟགས་ལ་ FDA དང་དེེ་བཞིི ན་རང་དབང་ཅན་གྱིི ་ཚོོགས་པ་ཁག་གིི ས་ཞིི བ་ཚགས་ངང་

བསྐྱར་ཞིི བ་གནང་ཡོ ོད།

• དབུས་གཞུང་གིི་ངོ་ཚབ་ལས་དོ
ོ
ན་ཁང་དང་སྒྲིི
ོ
ག་འཛུགས་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་གིི་བདེེ་འཇགས་གནད་དོན་ཐད་སྨན་དེེ
ོ
་དག་བེེད་སྤྱོ ོད་གཏོང་བཞིི
ོ
ན་པའིི ་སྐབས་དེེར་མུ་

མཐུད་ལྟ་ཞིི བ་གནང་བཞིི ན་ཡོ ོད། ད་ཡོ ོད་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁག་ལ་ལྟ་ཞིི བ་གཟབ་ནན་གནང་བཞིི ན་ཡོ ོད་པ་དེེ་སྔའིི ་ཨ་རིི འིི་ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི་ལོ ོ་རྒྱུས་གང་རུང་ནང་དུ་བྱུང་བ་ལས་ཀྱང་

ལྷག་པ་གནང་གིི་ཡོ ོད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་དག་མྱུར་པོ ོར་ཇིི ་ལྟར་བཟོས་ཐུབ་ཡོ
ོ
ོད་དམ།
• ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 ཡིི་ནད་འགོ ོག་སྨན་བཟོ་དུས་ཐོ
ོ
ན་ཁུངས་སྔ་ན་མ་གྲགས་པ་ཕོ
ོ
ན་ཆེེ
ོ ན་པོ་བེེ
ོ ད་སྤྱོ ོད་བཏང་ཡོ ོད། ཨ་སྒོ ོར་ཐེེར་འབུམ་མང་པོ ོའིི ་འགྲོ ོ་སོ ོང་
བཏང་བ་དང་འཛམ་གླིིང་གིི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོ
ོ
ོད་པའིི ་ཚན་རིི ག་པ་ཚོོས་བར་མཚམས་མེེད་པའིི ་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་རེེ
ོ
ད།

• ཚན་རིི ག་པ་ཚོོས་ནད་འགོ ོག་སྨན་དག་བཟོ་དུས།
ོ
ཏོག་དབྱིི
ོ
གས་ནད་དུག་གཞན་དག་ལ་དམིི གས་པའིི ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཚུད་པའིི ་ནད་འགོ ོག་སྨན་
གཞན་དག་གིི ་ལོ ོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱིི
ོ
་ཉམས་ཞིི བ་ལ་གཞིི ་བཅོ ོལ་ནས་བཟོས་ཡོ
ོ
ོད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་དག་ནས་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ཡོ ོད་དམ།
• ཡོ ོད། མིི ་ཕལ་ཆེེ ་བར་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་འགའ་ཤས་མྱོ ོང་གིི ་ཡོ ོད། ཞོ ོར་ཕོ ོག་དཀྱུས་མ་ཁག་གིི ་ནང་དུ་ལག་ངར་ནང་ན་ཟུག་གཏོང་བ་ཡང་ན་སྨན་ཁབ་
ོ
རྒྱག་ས་སྐྲངས་པ་དང་། མགོ ོ་ན་བ། གཟུགས་པོ ོར་ན་ཟུག་གཏོང་བ།
ོ
ལུས་པོ ོ་ཐང་ཆད་པ། ཚ་བ་སོ ོགས་འཚུད་ཡོ ོད།

• གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་དྲིི་བ་ཡང་ན་སེེ མས་ཁྲལ་གང་རུང་ཡོ ོད་ན། 311 ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ཡང་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་གནང་མཁན་
ལ་སྐད་ཆ་ཤོ ོད།

• ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ཀྱིི ས་ཡིི ད་ལ་མིི ་འཐད་པ་ཡོ ོང་སྲིི ད། འོ ོན་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་དེེ་དག་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་ཆ་ནས་སེེ མས་ཁྲལ་གནང་དགོ ོས་པ་ཞིི ག་མིི ན་པ་དང་།

ཆུ་ཚོོད་ 24 ནས་ 48 ནང་ཚུད་དུ་ཡལ་འགྲོ ོ་གིི ་རེེ ད། ཕྱོ ོགས་གཞན་ཞིི ག་ལ། ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ནིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ཆ་ནས་བློ ོ་འཚབ་གནང་དགོ ོས་པའིི ་གནད་
དོན་ཚབས་ཆེེ
ོ
ན་པོ ོ་ཞིི ག་ཡིི ན་པ་དང་། དེེས་ཡུན་རིི ང་གནས་ཀྱིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་དཀའ་རྙོ ོག་བཟོ་བ་དང་།
ོ
སྨན་ཁང་ནང་དུ་སྡོ ོད་དགོ ོས་པ། ཐ་ན་འཆིི ་སྐྱོ ོན་

ཡོ ོང་སྲིི ད།
Tibetan

མིི་སུ་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཞིི ག་ཐོབ་ཐུབ་པ་དང་དེེ
ོ
འིི་རིི ན་གོ ོང་ག་ཚོོད་རེེ ད།
• ནིིའུ་ཡོ ོག་བ་ལོ ོ་ 12 ཡང་ན་དེེ་ལས་ལོ ོ་རྒན་པ་ཚང་མར་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོ ོག་པའིི ་འོ ོས་ཆོ ོས་ཚང་ཡོ ོད།
• ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་དག་རིི ན་མེེ ད་ཐོག་མཁོ
ོ
ོ་སྤྲོ ོད་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་འགན་བཅོ ོལ་ཡོ ོད་ན། དེེ་ལ་ཐོབ་འཛིི
ོ
ན་ཐོབ་སྲིི
ོ ད་ཀྱང་ཁྱེེ ད་ལ་རིི ན་པ་མཉམ་སྤྲོ ོད་ཡང་ན་སྨན་ཡོ ོན་གཞན་
དག་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་མ་རེེ ད།

ངའིི ་སྒེེར་གྱིི་གསང་བ་སྲུབ་སྐྱོ ོབ་བྱས་ཡོ ོད་དམ།
• ཁྱེེད་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་ཐོབ་པའིི
ོ
་སྐབས་སུ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་གསང་བ་སྲུང་སྐྱོ ོབ་གནང་གིི ་རེེ ད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྒེེ ར་གྱིི ་གསང་བའིི ་གནས་ཚུལ་ཁག་སྲུང་སྐྱོ ོབ་ཐུབ་པ་ངེེ ས་པའིི ་དོན་དུ་དེེ
ོ
ར་ཁྲིི མས་དམ་
པོ ོ་བཟོས་གནང་ཡོ
ོ
ོད།

• ཁྱེེད་ཀྱིི ས་རང་ཉིིད་ཀྱིི ་གཞིི ས་སྤོ ོས་གནས་བབས་གང་ཡིི ན་པ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐོབ་ཐུབ་པའིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ་མཉམ་སྤྱོ ོད་གནང་མིི ་དགོ ོས།
ངས་གང་ནས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཐོབ་ཐུབ་བམ།
ོ
• དྲ་ཚིི གས་འདིིར་གཟིི གས། nyc.gov/vaccinefinder ཡང་ན་ 877-829-4692 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ ་ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི ་དུས་ར་ཞིི ག་འཚོོལ།
ས་དམིི གས་མང་པོ ོ་ཞིི ག་ལ་དུས་ར་བཟོ་གནང་དགོ
ོ
ོས་ཀྱིི ་མེེ ད།

• ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་གནང་མཁན་དང་ལས་ཀ་སྤྲོ ོད་མཁན་ལ་གལ་སྲིི ད་ཁོ ོང་ཚོོས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གིི ་ཡོ ོད་མེེ ད་སྐོ ོར་ཞིི བ་བཤེེ ར་གནང་དགོ ོས།
• ནིིའུ་ཡོ ོག་བ་དགུང་ལོ ོ་ 65 ཡིི ན་པ་དང་དེེ་ལས་དགུང་ལོ ོ་མཐོ་བ་ཚོོ
ོ
། དེེ་བཞིི ན་དབང་པོ ོ་སྐྱོ ོན་ཅན་ཡིི ན་པ་ཚོོས་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱེེ ད་སའིི ་ས་དམིི གས་ཁག་ཏུ་སྐྱོ ོད་ཐུབ་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་
རིི ན་པ་སྤྲོ ོད་མིི ་དགོ ོས་པའིི ་སྐྱེེ ལ་འདྲེེན་ཐོབ་ཆེེ
ོ ད་ཨང་གྲངས་འདིིར་ཁ་པར་གཏོང་ཆོ
ོ ོག་ 877-829-4692

• ནིིའུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་ནང་དུ་བཅའ་སྡོ ོད་གནང་མཁན་ཁོ ོང་ཚོོའིི་ཁྱིི མ་ནས་ཐོན་མིི
ོ ་ཐུབ་མཁན་ཚོོས་འདིིར་མིི ང་འགོ ོད་གནང་སྟེེ ་ nyc.gov/homebound ཡང་ན་
877-829-4692 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ།

གུ་ཤང་ཡོ ོང་བའིི ་ཆེེ ད་དུ། (དཔེེ ར་ན་འཁོ ོར་ལོོའིི་རྐུབ་སྟེེ གས་ཤིི ག་ས་གནས་ཐོག་མཁོ
ོ
ོ་སྤྲོ ོད་བྱེེ ད་པ། ཡང་ན་དོ་བདག་ངོ
ོ
་ཡོ
ོ ོད་ཐོག་
ོ ASL སྐར་སྒྱུར་ལྟ་བུ།) 877-829-4692 ལ་ཁ་པར་

ཐོང་།
ོ ཡང་ན་དྲ་ཚིི གས། vax4nyc.nyc.gov སྔོ ོན་ཚུད་ནས་གཟིི གས་གནང་དགོ ོས། བསམ་འཆར་འདོན་ཆེེ
ོ ད་ཡང་ན་འགྲོ ོ་སྐྱོ ོད་བདེེ་ལོ ོད་ཐད་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཤིི ག་གནང་འདོད་ཡོ
ོ ོད་

ན། 311 ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ཡང་ན་ 311692 ཡིི ་གེེ ་སྐུར། ཡང་ན་ ཨིི ་མལ་གློ ོག་འཕྲིི ན་སྐུར། hubaccess@health.nyc.gov
གལ་སྲིིད་ང་ལ་དེེ་སྔ་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 འགོ ོས་ཡོ ོད་ན་ངས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཅིིག་ཐོབ་པ་བྱེེ
ོ
ད་དགོ ོས་སམ།

• རེེད། གང་ཡིི ན་ཟེེ ར་ན་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 སླར་འགོ ོ་སྲིི ད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོ ོས། དེེ་བཞིི ན། ནད་འགོ ོག་སྨན་དག་ལ་ཉེེན་ཁ་མེེ ད་པ་དང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་གཟུགས་པོ ོས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་
གང་བཟོས་ཡོ
ོ
ོད་པ་དེེ་སྔར་ལས་གོ ོང་སྤེེ ལ་གཏོང་ཐུབ་སྲིི
ོ
ད་ཀྱིི ་རེེ ད།

ང་ལ་སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས། ངས་ཕྱིིའིི་ལུས་པོ ོའིི ་རྒྱང་བཀྱེེད་དང་གདོ ོང་ཁེེ བས་གྱོ ོན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་འགྲིི
ོ
ག་གིི་ཡོ ོད་དམ།
• ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཆ་ཚང་ལེེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེེ ས། གདོང་ཁེེ
ོ བས་ཤིི ག་གྱོ ོན་པ་ཡང་ན་ཕྱིི འིི་ལུས་པོ ོའིི ་རྒྱང་བཀྱེེ ད་གནང་མིི ་དགོ ོས་པའིི ་ཐོག་ནས་ཁྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི ས་བྱེེ ད་སྒོ ོ་ཕལ་ཆེེ ་བ་

གནང་ཐུབ། ཁང་པའིི ་ཕྱིི ་ལ་ཡོ ོད་པའིི ་བྱེེ ད་སྒོ ོ་རིི གས་ལྷག་པར་དུ་ཉེེན་ཁ་མེེ ད། མིི ་དེེ་བས་ཀྱང་མང་བ་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་ཚར་བའིི ་བར་ལ་ཁང་པའིི ་ནང་དུ་ཡོ ོད་དུས་ང་ཚོོས་

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་གདོང་ཁེེ
ོ བས་གྱོ ོན་གནང་དགོ ོས་པའིི ་སློ ོབ་སྟོ ོན་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད། དེེ་མིི ན། ས་གནས་གང་རུང་ལ་ཕེེ བས་ཀྱང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་དེེ་གའིི ་གདོང་ཁེེ
ོ བས་གྱོ ོན་གནང་དགོ ོས་པའིི ་དགོ ོས་མཁོ ོ་ཁག་ངེེ ས་

པར་དུ་ལག་བསྟར་གནང་དགོ ོས། དཔེེ ར་ན་ཚོོང་ལས་ཁང་། སློ ོབ་གྲྭ། སྤྱིི ་དམངས་སྐྱེེ ལ་འདྲེེན། ཡང་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ལས་གནས་ལྟ་བུ། ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཆ་ཚང་ལེེ གས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེེ ས།

ཁྱེེ ད་ལ་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19 ཡིི ་ནད་རྟགས་རིི གས་ཡོ ོད་ན་མ་གཏོགས།
ོ
ཁྱེེ ད་རང་རྗེེ ན་སྟོ ོན་བྱས་ཡོ ོད་པ་ཡང་ན་ལྟ་ཚོོད་བྱས་པའིི ་རྗེེ ས་སུ་ཡང་འགོ ོག་དབྱེེ ་ཟུར་འཇོག་གནང་དགོ
ོ
ོས་ཀྱིི ་མེེ ད།

• ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་ཆ་ཚང་གནང་མེེད་པའིི ་མིི ་ཚོོས་ངེེ ས་པར་དུ་དྭོགས་ཟོ
ོ
ན་ཆ་ཚང་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་གནང་དགོ
ོ
ོས། དེེའིི་ནང་དུ་གདོང་ཁེེ
ོ བས་ཤིི ག་གྱོ ོན་པ་དང་མིི ་མང་ནང་དུ་
ཡོ ོད་ག་དུས་ཡིི ན་ཡང་ཕྱིི འིི་ལུས་པོ ོའིི ་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེེ
ོ
ད་གནང་དགོ ོས་ཀྱིི ་རེེ ད།

མིི ་འགའ་ཤས་ཀྱིི ས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ ཐོབ་པ་བྱ་རྒྱུའིི
ོ
་ཐད་ལ་ཐག་གཅོ ོད་ངེེ ས་གཏན་གནང་ཐུབ་མེེ ད་པ་ཡང་ན་ཁ་སྣོ ོན་གྱིི ་དྲིི་བ་རིི གས་ཡོ ོད་པའིི ་དེེ་ནིི ་གོ ོ་རྟོགས་ཐུབ་པ་
ོ

ཞིི ག་རེེ ད། མང་བ་ཤེེས་ཐུབ་པའིི ་ཆེེ ད་དུ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་གནང་མཁན་དང་སྐད་ཆ་ཤོ ོད། 311 ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ཡང་ན་དྲ་ཚིི གས་འདིིར་གཟིི གས།
nyc.gov/covidvaccine

ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ལྷན་ཁང་ངོ ོས་ནས་གནས་སྟངས་འགྱུར་འགྲོ ོས་དང་བསྟུན་ཏེེ་འོ ོས་སྦྱོ ོར་བྱས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྲིི
ོ ད།
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