
	   1	  

ང་ཚོའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐོར་ལ་འདི་ནས་ཀློག་རོགས་གནང་། སྐད་ཡིག་འདེམས། 
 

ཏོག་དབྱིབས་ནད་གཞིའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། 
 

༢༠༢༡ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༣ ཚེས་ ༨ ཉིན། 
 
ཨ་རི་གཞུང་གི་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྫས་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་གཞིའི་ 
སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྫ་དྲག་གི་བེད་སྤྱོད་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་སྨན་ཁབ་ཐོན་ཁུངས་ཁག་སྟེ། 
ཕེའི་ཛར་ Pfizer  མོ་ཌེར་ན། Moderna ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་Johnson & Johnson. 

བཅས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཁག་གསུམ་ཨ་རིའི་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམ་སེྤལ་གནང་ཡོད། 
 

འདིར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པའི་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྐོར། 
 

སྔོན་འགོག་ཁབ་དེའི་འདེམས་ཁ་དང་། ཁྱད་ཆོས། ཕན་ནུས། འགྲེམས་སེྤལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།  
 
1Q. དྲི་བ། སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཨ་རི་ལ་ཡོད་དམ། 
A. ལན།  ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་འདི་གཉིས་ཨ་རིའི་ནང་ཉེ་སྔོན་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་སེྤལ་ 
བྱས་ཟིན།  གཞན་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་གྱ་ིསྨན་ཁབ་དེ་སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་ལ་ 
གཞུང་གིས་འགྲེམས་སེྤལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མ་ཐག་ཡིན།  
 

2Q.  དྲི་བ། ལོ་ཚོད་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལྡན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ 
བྱེད་དགོས་སམ། 
A.ལན།  ཕེའི་ཛར་སྨན་ཁབ་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་ཡན་ཆད་ལ་ཕན་ནུས་ཆེ་བ་དང་། 
མོ་ཌེར་ན་དང་ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་གཉིས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནི་ཧ་ལམ་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ལ་ཡིན། 
  
3Q. དྲི་བ།  ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་མི་སུ་དང་སུ་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་རག་གི་རེད་པས།  
A.ལན། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་ཁབ་འདི་དག་འགྲེམས་སེྤལ་གནང་ 
བ་དང་། སྨན་ཁབ་ལག་ལེན་བསྟར ་སྟངས་ལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་གནང་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ཐ་མའི་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བསྟར་མིན་དེ་ནི་མངའ་སྡེ་སོ་སོའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལས་ལ་ 
རག་ལས་ཤིང་། གང་འགབ་ཀྱི་དབང་ཆ་མངའ་སྡེ་སོ་སོར་ཡོད།  
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དེའི་ ོར་ ི་གནས་ ལ་ཁ་གསལ་ཤོས་དགོས་ན་ནེ ་ཡོག་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་་་་འདིར་མ བ་ ོན་གནང་

རོགས། ནེ ་ཇར་སིའི་དགོས་ན་འདིར་མ བ་ ོན་གནང་རོགས། 
 

4Q. ི་བ། གཅིག་ ིལ་ ན་ཚགས་༼ ་ནན།༽ ི་ཚགས་མི་ མས་ལ་ག་ ས་ཙམ་ནས་ཏོག་ 
ད ིབས་ ོན་འགོག་གི་ ན་ཁབ་རག་གི་རེད་པས། 

A.ལན།  ཡུ་ནན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལྡེང་ངེས་བཞིན་པ་ཡོད།  
ད་ལྟ་ལས་བྱེད་པ་སུ་ལ་སྨན་ཁབ་དགོས་ན་དུས་བཀག་ག་དུས་དགོས་ཀྱང་བཟོས་ཆོག 
ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཚོགས་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཀྱི་དུས་བཀག་བཟོ་ཐུབ། 
དེ་མིན་ཁྱེད་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་སྨན་ཁབ་ཆེད་དུ་ COVID-19 HOTLINE at 1-833-FUNDS-RU (1-

833-386-3778, ext. 8913) ཐོག་ཁ་པར་གནང་རོགས་གནང་། 
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུས་བཀག་བཟོས་མེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡུ་ནན་གྱི་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་རང་ལ་ 
འཕྲིན་ཕྲན་སྔོན་བརྡ་གནང་རྒྱུར་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས་གནང་།  ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནི། 
: https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts 
 

5Q. དྲི་བ།  སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དེས་མི་མང་པོ་དེ ་འདྲར་ལྡེང་གི་རེད་པས།  
A.ལན། ལྡེང་བ་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁབ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ལ་ལྡེང་ངེས་བཞིན་པ་ཡོད། 
སྲིད་འཛིན་ཇོའོ་བྷའི་དན་མཆོག་གིས་གལ་ཆེ ་མཐོང་ཆེ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། སྨན་ཁབ་ 
བཟོ་བ་དང་འགྲེམས་སེྤལ་ཡར་ཐོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སྲིད་འཛིན་ཇོའོ་བྷའི་དན་གྱིས་གསུངས་པར། 
ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལོ་ཚད་ལོན་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་05/21/21ནས་སེྤལ་ 
ཚར་ཐུབ་པ་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་བཞིན་དོན་འཁྱོལ་ཡང་བྱུང་བཞིན་ཡོད།  
 

6Q. ི་བ།   ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ལ་གོང་ཚད་ག་ཚད་ཡིན་ནམ། 

A. ལན།  དེ་རིན་མེད་རེད།  ཨ་རི ིད་ག ང་གིས་ ོན་འགོག་ཁབ་ མས་མི་མང་གི་ 
ད ་ ལ་བ ས་ནས་ཉོ་ བ་གནང་བ་ཞིག་རེད།  
 

7Q. ི་བ། ང་ཚ་གཅིག་ ིལ་ ན་ཚགས་༼ ་ནན།༽ ི་འ ོད་བ ེན་ཁང་ལ་ ོན་འགོག་ ན་ 
ཁབ་ཡོད་དམ། 
A.ལན།  ཏོག་ཙམ་ཡོད།  ང་ཚའི་འ ོད་བ ེན་ཁང་ནས་ཏོག་ད ིབས་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ 
རག་ འི་འབད་བ ོན་ ས་ཡོད།  ནེ ་ཡོག་ ངོ་ ེར་ ི་འ ོད་བ ེན་ ན་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ 
ས་ནས་ད་ ང་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་གང་མང་རག་ འི་ཐབས་ཤེས་ ེད་བཞིན་ཡོད་ ང་། ད་ འི་ 

ཆར་ ལ་ཡོངས་གང་སར་ ན་ཁབ་ ང་ངེས་མེད་པས་ན། ང་ཚར་ ན་ཁབ་ ང་ ང་ཞིག་ལས་ 
ལག་སོན་ ང་མེད། 
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8Q. ི་བ།  ང་ལ་ ོན་འགོག་ཁབ་ག་ ས་བ བ་ བ་མིན་དེ་ངས་གང་འ ་ ས་ནས་ཤེས་ བ་ ི་ 
རེད་པས། 
A.ལན།  ནེ ་ཡོག་ ོང་ ེར་ ི་འ ོད་བ ེན་ ན་ཁང་གི་ཏོག་ད ིབས་ ན་ཁབ་ ི་གནས་ ལ་ 
ར་ན། གང་མ ོགས་ ན་ཁབ་ ེང་ངེས་ ང་མཚམས། ས་ ལ་སོ་སོའམ་མངའ་ཁོངས་སོ་སོར་ 

གཞིགས་ནས་གང་འ ་ ེད་དགོས་མིན་ ི་གསལ་བ གས་གནང་ངེས་ཡིན། ད་ ་ང་ཚའི་ ་ནན་ ི་ 
འ ོད་བ ེན་ཁང་ལ་ ན་ཁབ་ཧ་ཅང་ ང་ ་ལས་ལག་སོན་ ང་མེད།  
དེར་བ ེན་ ེད་ ིས་འ ོད་བ ེན་ཁང་ལ་ ན་ཁབ་ ི་ ས་བཀག་ཆེད་ ་ཁ་པར་མ་གཏོང་རོགས།  
འ ོད་བ ེན་ཁང་གིས་ ས་ཚད་རན་མ་ཐག་ ེད་ལ་ཐད་ཀར་ ན་ཁབ་ ི་ ས་ཚད་བཟོ་ ར་འ ེལ་
བ་ ས་ཆོག  གལ་ཏེ་ ེད་ལ་ད་ འི་བར་ ས་བཀག་བཟོས་མེད་ན། ེད་ ིས་ ་ནན་ ི་ ་ ་ 
བ ད་དེ་རང་ལ་འ ིན་ ན་ ོན་བ ་གནང་ ར་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས་གནང་།  ང་ཚའི་ ་ འི་ 
ཁ་ ང་ནི། https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts 

 
ན་ཁབ་ ི་ཉེན་ ང་། 

 

9Q. ི་བ།   ོན་འགོག་ ན་ཁབ་དེ་དག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོག་རེད་པས།  
A.ལན།  ད་ འི་ཆར་ ོན་འགོག་གི་ཁབ་ཚང་མར་ཉེན་ ང་འགན་ལེན་གནང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ 
དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་མ་འ ོད་པ་འ ང་ཉེན་ཡོད། དེ་ཧ་ཅང་གི་དཀོན་པོ་ཡིན།  
ཨ་རི་ག ང་གི་ནད་ཡམས་ ོག་ཞིབ་ ན་ཁང་གིས་ག ངས་པར། ཕེའི་ཛར་དང་། མེ་ཌརོ་ན་ ི་ 
ན་ཁབ་མ་འ ོད་པའི་རིགས་ཧ་ལམ་མི་ས་ཡ་ནང་ནས་མི་གཉིས་ནས་ འི་བར་ ང་ ིད་པ་ཞིག་ 

ཡིན  དེ་ཡང་མི་དེར་ ན་ ན་འཚ་བའི་ནང་ཟས་དང་ ན་བཅོས་མ་འ ོད་པའི་ནད་རིགས་ཡོད་ 
མཁན་ མས་ཡིན་པས་ ེར་སོ་སོའ་ག གས་ཁམས་ལ་གཞིགས་ནས་ཨེམ་ཆིར་ ོབ་ ནོ་ ས་ནས་ 
ན་ཁབ་ ག་དགོས། 

 

10Q. ི་བ།   ང་ཚས་ཇི་ ར་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་དེར་ཉེན་ ང་གི་ཡིད་ཆེས་ ེད་ བ། 
A.ལན། ཨ་རི་ག ང་གི་བཟའ་བཅའ་དང་ ན་ ས་དོ་དམ་ལས་ ངས་ ིས་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ 
ལ་ ན་ ན་གཞིར་བ ང་གི་ཉེན་ ང་ད ད་བ ར་གནང་ནས་ཉེ་ཆར་ཏོག་ད ིབས་ ན་ཁབ་ ི་ ོ
ར་ལ་ ་ ག་གི་བེད་ ོད་བཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད།  
ན་ཁབ་ལེགས་འ བ་ཡོང་ཆེད་ ་གོམ་པ་གང་ཡང་ ིར་བཤོལ་གནང་མེད། ག་པར་ ། 
ིད་ག ང་དང་། བཟའ་བཅའ་དང་ ན་ ས་དོ་དམ་ ན་ཁང་། ནད་ཡམས་ ོག་ཞིབ་ ན་ཁང་ 

བཅས་ནས་ད ད་བ ར་ཚད་མཐོ་གནང་ཞིང་ ན་ ོར་རིག་པའི་ ན་ཁང་ཁག་གི་ ོབ་ ོན་ ར་ 
ན་ཁབ་འདི་ཚད་དང་ ན་པར་གཏན་ཁེལ་གནང་ཡོད།། 

 

11Q. ི་བ།  ཨ་རིའི་ལོ་ ས་ནང་འ ོད་བ ེན་ཐོག་གི་མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་ ང་ཡོད། ་མཚན་ 
དེ་ལ་བ ེན་ནས་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་། སེར་པོ་སོགས་ ངས་ ང་མི་རིགས་ཚར ོན་འགོག་ཁབ་ 
འདི་ལ་ཉེན་ ང་གི་ཡིད་ཆེས་ ེད་ བ་གི་རེད་པས། 
A. ལན།  འདས་པའི་ལོ་ ས་ནང་ཆ་མི་ ོམས་པའི་འ ོད་བ ེན་ཐོག་མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་ ི་ 
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གནས་ ལ་ ང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལམ་ ི་ ན་ཁབ་ཁག་ག མ་པོ་ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན།  
ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ག མ་པོ་འདི་ནི་ཏོག་ད ིབས་ ི་ནད་ཡམས་ ོན་འགོག་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཚད་མཐོའ་ཚན་རིག་དང་ ན་ ོར་རིག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཞིག་ཡིན་ 
པས་ཉེན་ ང་ ན་པ་ཡིན། ན་ཁབ་འདི་ནི་མི་རིགས་ ི་ད ེ་འ ེད་མེད་ལ། ཕོ་མོའ་ད ེ་འ ེད་དེ་ 
བས་ ང་མེད། 

12Q.  ི་བ།    མི་རིགས་ནག་པོ་དང་། ལ་ཏིན་ནོ། 
ཨེ་ཤེ་ཡའི་མི་རིགས་བཅས་ལ་ད་བར་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ཚད་ ་ ས་ཡོད་དམ། 
A. ལན།   རག་ཡོད། ཕེ་ཛར་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ད་བར་ ོང་37,706 བ་ཟིན་པ་ནས། བ ་ཆ་ 
28% ལ་ཏིན་ནོ་ཡིན་པ་དང་། 9.3% མི་རིགས་ནག་པ།ོ 4.3% ཨེ་ཤེ་ཡན། བ ་ཆ་80% 

ནི་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཡིན། མོ་ཌེར་ན་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ད་བར་ ོང་30,000 སོང་བ་ནས་བ ་ཆ་ 
20% ལ་ཏིན་ནོ་ཡིན་པ་དང་། 10%མི་རིགས་ནག་པ་ོཡིན།  ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ ན་ཁབ་ད་བར་ 
ོང་ 39,321 བ་ཡོད་པ་ནས་བ ་ཆ་ 45.3% ལ་ཏིན་ན་ོཡིན་པ་དང་། 19.4% མི་རིགས་ནག་པ།ོ 

9.5% ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས།  3.3% ཨེ་ཤེ་ཡན། 2% ཧ་ཝ་ཡན་གདོད་མའི་མི་རིགས།  5.6% 

མི་རིགས་འ ེས་མ་ མས་ཡིན། 

13Q.  ི་བ། མི་རིགས་འ ་མིན་ ་ཚགས་ཡོད་པར་བ ེན་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ ི་ཕན་ ས་ 
ཆེ་ ང་དང་ ར་ ེན་གནོད་ཚབས་འ ་མིན་ཡོང་ ིད་པ་རེད་པས། 
A. ལན།    མ་རེད། ོན་འགོག་ཁབ་དེར་དེ་འ འི་ཕན་ ས་ཆེ་ ང་དང་ ར་ ེན་གནོད་ཚབས་ 
གང་ཡང་མེད། གོང་ ་ ས་པ་བཞིན་ ན་ཁབ་འདི་ནི་གཅིག་ ར་ཏོག་ད ིབས་ནད་གཞིར་བཟོས་ 
པ་ཞིག་ལས་ཕོ་མོ་དང་མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་སོགས་གང་ ེ་མེད། 
 

14Q. ི་བ།    མི་ཁག་གཅིག་ག གས་པོའ་གནས་ ངས་དང་། ན་བཅོས་གནས་ ངས་ 
ི་ཐོག་ནས་ ནོ་འགོག་ཁབ་འདི་མ་ བ་ན་ཡག་ཀ་ཡོག་རེད་པས། 

A. ལན། ད་ འི་བར་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ ིས་ ་ལའང་ ན་བཅོས་གནས་ ངས་སོགས་ ི་ 
ཐད་ནས་གནོད་ཚབས་ ང་བའི་གནས་ ལ་ ན་སེང་ ་མཁན་ ང་མེད།  ཡིན་ནའང་གོང་ ་བཤད་ 
པ་བཞིན་མི་ཁ་ཤས་ལ་ཟས་རིགས་སོགས་ ི་མ་འ ོད་པའི་ནད་རིགས་ཡོད་ན་ ོན་འགོག་ཁབ་ ག་ 
མི་ ང་། 

1Q.  ི་བ་དང་པོ།  mRNA ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ནང་ ས་ ར་གང་ཞིག་ཡོད་དམ། 
A. ལན།   mRNA ནང་ ེ་ཉིང་ ར་༼ ་ ང་གི་ ེ་ཉིང་ནང་ཡོད་པའི་རིགས། ས་ ི་བ ་འ ིན་ ེལ་ 

མཁན་ ི་ ར་ཞིག༽ ི་ ན་ ས་བེད་ ོད་ ས་ཡོད། དེ་ནི་ཞག་གམ་ཚལ་ ན་ ར་ ས་བེད་ ད་ 
ནས་ ས་ ི་ ་ ང་ཆ་ཚང་ ང་ ོབ་ ེད་ ི་ཡོད། གཞན་ཡང་ ་ ས་བད་ནད་ ་ ར་ཆ་ ོམས་ 
བཟོ་བ་དང་།  ེ་མ་ཀ་རའི་ ས་པས་ ན་ ོར་ བ་ ས་སམ་འ ས་ ལ་རང་གར་གནས་ བ་ 
པ་ཡོང་གི་ཡོད།། 

2Q.  ི་བ་གཉིས་པ།  ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ ི་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ནང་ ས་ ར་གང་ཞིག་ 
ཡོད་དམ། 
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A. ལན། ཇོན་སན་དང་ཇོན་སན་ ི་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ནང་ Adenovirus type 26་ ེ་ 
༼ ེན་ ེལ་གཉན་ ིན་འ ེན་ ེད་དམ། ཌི་ཨེན་ཨེ་ ན་པའི་གཉན་ ིན་ ེ་ཁག༽ ཡོད་པས་ ་ ར་ཆ་ ོམས་ 
ལ་ ངས་འཛན་ ེད་པ་དང་ནད་འ ་ ་མོ་ ོན་འགོག་ ེད་ ི་ཡོད།། 
 
 

15Q. ི་བ། HIV རེག་ ག་གཉན་ ིན་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་ལ་ཏོག་ད ིབས་ 
ོན་འགོག་ཁབ་བ བ་ན་འ ིག་གི་རེད་པས། 

A. ལན།   ཚན་རིག་མཁས་ཅན་ མ་པ་ཚ་དང་། HIV རེག་ ག་གཉན་ ིན་ནད་གཞིའི་ཉམས་ 
ཞིབ་མཁས་ཅན་ཚས་ཏོག་ད ིབས་ ན་ཁབ་ ིས་རེག་ ག་གཉན་ ིན་ཕོག་པའི་ནད་པ་ མས་ 
ལ་ཉེན་ ང་ བ་པར་ག ངས་ཡོད།  དམིགས་བསལ་ཕེའི་ཛར་ ན་ཁབ་ ིས་ད་ཕན་རེག་ ག་ 
གཉན་ ིན་ནད་པ་ མས་ལ་མངོན་བསལ་ནད་ གས་དང་། ར་ ེན་ཉེན་ཚབ་གང་ཡང་ཐོན་མེད། 
 

16Q. ི་བ།   ད་མེད་ ་ ་ ེ་ཡས་ཡོད་པའི་ མ་མ་ མས་ལ་ ོན་འགོག་གི་ཁབ་དེ་བ བ་ན་ 
འ ིག་གི་རེད་པས། 
A. ལན།  ད་བར་དེའི་ ོར་ལ་གནས་ ལ་ཁ་གསལ་ཐག་ཆོད་ བ་པ་ ང་མེད། ཡིན་ནའང་ 
ཉམས་ཞིབ་པ་ཚས་བ ག་ད ད་གནང་བར་གཞིགས་ན། ǃ་ ་ ེ་ ་ཡོད་མཁན་ མས་ནད་ཡམས་ 
ཚབས་ཆེ་བ་དང་ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་ ིས་འཆི་ ིད།  དེར་བ ེན་ནད་ཡམས་ ོག་ཞིབ་ ན་ 
ཚགས་དང་། ཨ་རིའི་མོ་ནད་ཚན་ཁག་ ོབ་ ་ཆེན་མོས་ མ་མ་ མས་ལ་ཏོག་ད ིབས་ ི་ ོན་འགོག་ 
ན་ཁབ་དེའི་ ས་ ོར་ལ་བ ས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ ད་ཡོད།  

ཚན་རིག་མཁས་ཅན་པ་ཚས་ ན་ཁབ་འདི་ མ་མ་དང་ཁོག་ནང་གི་ ིས་པར་བེད་ ོད་ ེད་ ང་མི་
ང་བའི་ཐད་ད་ ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན།  ན་ ོར་རིག་པ་ ་བ་ མས་ ང་དེའི་ཐད་ལ་   
ོག་ཞིབ་ ེད་བཞིན་པ་ཡིན།  ཡིན་མོད་ད་བར་ ད་མེད་ མ་མ་ ོང་བ ་10,000 ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་ 

ནང་ ན་ཁབ་ བ་ཟིན་ཡོད། བ ག་ད ད་ ས་པར་གཞིགས་ན་ མ་མར་ ར་ ེན་གནོད་ཚབ་དང་ 
་ ་ཤོར་བ་སོགས་ ི་དཀའ་ངལ་ད་བར་གང་ཡང་ ང་མེད།  གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ ་ ་ ེ་ཡས་ 

ཡོད་ན། ང་ཚའི་རེ་བར་ ན་ཁབ་མ་བ བ་ ོན་ ེད་རང་གི་ཨེམ་ཆིར་ ི་བ་ ིས་ལན་གནང་རོགས། 
 

17Q. ི་བ།   mRNA ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་སོགས་ ིས་མངལ་ 
ཆགས་ཡས་ལ་གནོད་ ི་རེད་པས།  
A. ལན།  ས་ཚད་འདིར་ང་ཚས་དེའི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་བ བ་ ་ ་ བ་ ི་མེད།  
དེར་བ ེན་ ེད་རང་ མ་མ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་རེ་བར་ ན་ཁབ་མ་བ བ་ ོན་ ེད་རང་གི་ 
ཨེམ་ཆིར་ ི་བ་ ིས་ལན་གནང་རོགས། 
 
ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ ི་ཕན་ ས་གང་འ ་ཡིན་ནམ། 

 

18Q. ི་བ།   ང་ཚའི་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ཐེངས་མ་ག་ཚད་བ བ་དགོས་སམ། 
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A. ལན།།  ཕེའི་ཛར་ ི་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་ ག་དགོས།  ཐེངས་དང་པོ་ བ་ ེས། 
བ ན་ ག་ག མ་ ི་ ེས་ ་ ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ ག་དགོས། མོ་ཌེར་ན་ ོན་འགོག་ ན་ 
ཁབ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ བ་ ེས། བ ན་ ག་བཞིའི་ ེས་ ་ ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ ག་དགོས།  
ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ ན་ཁབ་ནི་ཐེངས་གཅིག་ལས་ ག་མི་དགོས། 
 

19Q. ི་བ།   ཏོག་ད ིབས་ ན་ཁབ་འདི་བ ེ་ལེན་ ས་ན་འ ིག་གི་རེད་པས།  
A. ལན།  ན་ཁབ་ ི་ངོ་ ོད་ ེད་ བས་བ ེ་ལེན་ ེད་ཆོག་མིན་ ོར་ལ་གང་ཡང་བཀོད་མེད། 
ཡིན་ ང་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ བ་ཡས་འགོ་བ གས་ཚར་ཡོད་ན།  ཐེངས་དང་པོ་ ོན་འགོག་ 
ན་ཁབ་ག་རེ་ བ་ཡོད་པ་དེ་ཀ་རང་ཐེངས་གཉིས་པར་ ས་ཚད་དེ་ཀ་གཞིར་བ ང་གི་ ག་ ་དེ་ 

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  
 

20Q. ི་བ།   ོན་འགོག་ ན་ཁབ་དེ་དག་ལ་ ར་ ེན་ཉེན་ཚབས་ག་རེ་ཡོད་དམ། 
A. ལན།   ཁབ་བ གས་སའི་གཡས་གཡོན་ ་ན་ ག་དང་མི་བདེ་བ་ཡོང་བ་གི་ཡོད། 
དེ་ནི་ ོན་འགོག་  གི་ཁབ་ཚང་མར་ཡོད་པས་ ིར་བཏང་ཞིག་ཡིན། 
དེ་མིན་ག གས་པོ་ཐང་ཆད་པ་དང་། ཚ་བ་ ས་པ། 
མགོ་ན་བ་སོགས་མི་འགའ་ཤས་ལ་འ ང་ ིད་ ང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད། 
 

21Q. ི་བ།   ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ལ་ཕན་ ས་ག་ཚད་ཙམ་ཡོད་དམ། 
A. ལན།   ན་ཁབ་འདི་དག་ལ་ཕན་ ས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་འ བ་འ ས་ཡོད། ཕེའི་ཛར་ ན་ཁབ་ལ་ 
ཕན་ ས་བ ་ཆ་95% ཡོད་པ་དང་།  མོ་ཌར་ན་ ན་ཁབ་ལ་ཕན་ ས་བ ་ཆ་94.1% 

ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ལ་ཕན་ ས་བ ་ཆ་72% བཅས་ཡོད། ཆ་ ོམས་ ས་ན་ཨ་རིའི་ནང་ཏོག་ 
ད ིབས་ནད་ཡམས་ ི་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ ི་ཕན་ ས་བ ་ཆ་85% ཟིན་ཡོད། དེ་དག་ ོགས་ 
བ ོམས་ ས་ནས་དེ་ འི་ཆམ་རིམས་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ལ་ཕན་ ས་བ ་ཆ་40-60% བར་ ་ 
མ་གཏོགས་མེད། 
 

22Q. ི་བ།   ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ བ་ནའང་ཏོག་ད ིབས་ནད་གཞི་ཕོག་གི་རེད་པས། 

A. ལན།   ནོ་འགགོ་ ན་ཁབ་ བ་པའི་ ེས་ ། ན་མི་ ིད་པ་ཞིག་མ་རེད།  ཡིནའང་དེ་ ས་ནད་ 
གཞི་དེའི་ནད་ གས་ ང་ཟད་ཡང་བ་ཡོད་ ང་ནད་གཞན་དང་མི་འ ་བར་ ན་ཁང་ ་ཉལ་དགོས་ 
པའང་ ིད།  
 

22Q. ི་བ།   mRNA ན་ཁབ་ ི་འ ལ་བཟོ་རིག་པས་ཕེའི་ཛར་དང་མོ་ཌེར་ན་གཉིས་ ི་ 
ན་ཁབ་ལ་བེད་ ོད་ག་རེ་ ས་ཡོད་དམ། 

A.ལན།   mRNA ན་ཁབ་ ི་འ ལ་བཟོ་རིག་པ་ནི་ཐོན་ ས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ང་ཚའི་ 
ག གས་པོའ་ ་ ང་ལ་གནོད་མེད་ངང་བ ད་ ོད་ ེད་ ི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ནད་འ འི་ ི་ངོས་ ་ 
ཡོད་པ་ ་ ་ཡོད། དེས་ཟས་བ ད་ བ་ ེད་ ི་ ས་ ངས་མ་ལག་བ ད་དེ་ནད་འ ར་ 
གདོང་ལེན་ ེད་ ི་ཡོད་པར་བ ེན། ཐབས་ཤེས་འདི་ཉེ་བའི་ལོ་བ འི་རིང་འ ས་ནད་ ན་བཅོས་ལ་ 
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བེད་ ོད་ ེད་བཞིན་པ་ཡིན་པས། ཏོག་ད ིབས་ནད་ ི་ ོན་འགོག་ཁབ་ ན་ལ་འགོག་ ེན་གང་ 
ཡང་བཟོ་གི་མེད།  
 

24Q. ི་བ།   mRNA ན་ཁབ་ ིས་ངའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ DNA ལ་འ ར་བ་ཡོང་གི་རེད་པས།   

A. ལན།   ེད་ ི་ DNA ལ་འ ར་བ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། ཕེའི་ཛར་དང་། མོ་ཌེར་ན་ 

mRNA ན་ཁབ་བེད་ ད་ནས་ ེད་རང་གི་ DNA ལ་ ད་པར་འ ོ་གི་མེད།   
༼ DNA ེ་ ན་ ་ ང་དང་གཉན་ ིན་སོགས་ ི་རིགས་ ས་གནས་ ལ་ ེལ་འ ེན་ ེད་པའི་ ེ་ ལ་ ི་ ར་ ས་འ ས་ ལ།༽ 

ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ mRNA ནི་ཧ་ཅང་གི་ ི་བ་འམ་ བ་མ་ོཡིན་པས་ ་ཚད་72 
ནང་ ན་རང་བཞིན་ ི་ཐོར་འ ོ་གི་ཡོད་པས་ ས་ ི་ ེ་ ན་ ་ ང་ལ་འ ར་བ་ཡོང་གི་མེད། 
 

25Q.  ི་བ།  ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ ིས་ ན་ཁབ་ ི་འ ལ་བཟོ་རིག་པ་གང་འ ་ཞིག་ 
བེད་ ོད་བཏང་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། 
A. ལན།    ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ ིས་ ན་ཁབ་ནི་གནོད་འཚབ་ ང་བའི་adenovirus type 26 

ེན་ ེལ་གཉན་ ིན་འ ེན་ ེད། ༼དཔེར་ན། ཆམ་པ་དང་ ོ་ འི་གཉན་ཚད་དང་ ོ་ཚད་སོགས་ཕོག་པའི་ 

ེན་ ་འ ར་བའི་ཌི་ཨེན་ཨེ་ ན་པའི་གཉན་ ིན་ ེ་ཁག༽ བེད་ ད་ནས་རང་གི་ ས་ ངས་ནང་གི་ 
ི་ངོས་ ་ཡོད་པའི་ནད་འ ་ངོས་བ ང་བ་དང་། དེས་ཟས་བ ད་ བ་ ེད་ ི་ ས་ ངས་མ་ལག་ 

བ ད་དེ་ནད་འ ར་གདོང་ལེན་ ེད་ ི་ཡོད། ཐབས་ཤེས་འདིས་ཏོག་ད ིབས་ནད་ ི་ ོན་འགོག་ 
ཁབ་ ན་ལ་འགོག་ ེན་གང་ཡང་བཟོ་གི་མེད།  
 

26Q.  ི་བ། ངས་ ོན་འགོག་ ན་ཁབ་ བ་པའི་ ེས་ལ་ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ་འགོས་ ི་ 
རེད་པས།  
A. ལན།  མ་རེད། ཏོག་ད ིབས་ནད་ལ་ཆེད་ ་དམིགས་ནས་ ོན་འགོག་ཁབ་འ ེམ་ ེལ་ 
གནང་ཡོད་པས་དེས་ ེད་རང་ལ་ནད་འ ་འགོས་ ི་མེད། ཕེའི་ཛར་ Pfizer  མོ་ཌེར་ན། Moderna 

གཉིས་ཀ་ནི་ 
mRNA ི་ ན་ཁབ་ཚན་རིག་ལག་ ལ་བེད་ དོ་ ས་ཡོད་པས་དེར་ཏོག་ད ིབས་ ི་ནད་འ ་ 
་མོ་ ་བ་ནས་མེད། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་Johnson & Johnson ནི་གོང་ ་བཤད་མ་ཐག་པ་ 

བཞིན། ེན་ ེལ་གཉན་ ིན་འ ེན་ ེད་བེད་ ད་ཡོད་ ང་དེར་ཏོག་ད ིབས་ ི་ནད་འ ་འ ེས་ 
མེད། ར་ ེན ང་ ང་རེ་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ ན་ ང་ ང་ཡིན། འདི་ནི་ ེད་རང་གི་ 
ག གས་པོའ་ནང་གི་ནད་འགོག་ ་ག གས་བེད་ ད་ནས་ནད་འ ་ ་མོར་གདོང་ལེན་ ེད་ ི་ཡོད། 
དེ་ནི་ལེགས་ཆ་ཞིག་ཡིན།  
 

27Q. ི་བ།  ན་ཁབ་དེ་ཚས་ ན་རིང་ ང་ག་ཚད་ཙམ་ ང་ ོབ་ ེད་ བ་ ི་རེད་པས། 
A. ལན།  ང་ཚས་གསལ་པོ་ཤེས་ ི་མེད།  ོན་འགགོ་ ན་ཁབ་ཐད་ཉམས་ཞིབ་ ེད་དགོས་པ་ 
མང་བས་དོནའ ས་ ིན་པར་ད་ ང་ ས་ ན་གང་མཚམས་འགོར་ངེས་རེད།  
ཕལ་ཆེར་ལོ་ ེས་མའམ་སང་ཕོད་ ི་ ོན་ཁར་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་ངེས་ཡིན།  གསོ་བ་རིག་པ་ 
Ǡ་བ་ མས་ ིས་ད ད་ཞིབ་དེ་ལོ་གཅིག་ ིལ་པོ་འགོར་ ི་ཡོད། ། 
	  


