འཕྲོ ོད་བསྟེེན་གནས་ཚུལ།

སྒེེར་གནས་གསང་རྒྱའིི ་གནད་བསྡུས།

Tibetan | བོ ོད་སྐད།

ཚོོགས་པ་སེེ་ཊར་ཊིི ་སེེ་( STARTTS) ཡིིས་གཤམ་གསལ་གསང་རྒྱའིི ་ཁྲིི མས་ལྟར། ཁྱེེ ད་སྒེེར་གྱིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་གནས་ཚུལ་རྣམས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན།

ཁྱེེད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེེན།
•

ཐུབ་པ་ཞིི ག་ཡིིན་ན། ང་ཚོོས་ཐད་ཀར་ཁྱེེ ད་རང་གིི་ས་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེེན་བྱ་རྒྱུ།

•

ཐུབ་ཐབས་མེེད་པའམ་ཛ་དྲག་གིི་སྐབས་སུ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི་ནང་མིི་དང་། གྲོ ོགས་པོ།ོ ལྟ་སྐྱོ ོང་བ། ཡང་ན་དེེ་མིིན་རོ ོགས་པ་ཐུབ་ངེེས་ཀྱིི་མིིའིི་ས་ནས་དགོ ོས་ངེེས་ཡིིད་གཟབ་ངང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེེན་བྱ་སྲིིད།

བསྡུ་ལེེན་བྱས་པའིི ་གནས་ཚུལ་གྱིི་བདེེ་སྲུང་།
•

ཚོོགས་པ་སེེ་ཊར་ཊིི་སེེ(STARTTS) ཡིིས། ཁྱེེ ད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམས། བདེེ་འཇགས་ཅན་གྱིི་གློ ོག་ཀླད་གྲངས་མཛོ ོད་ཀྱིི་ཆ་ཤས་ཡིིན་པའིི ། འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གློ ོག་རྡུལ་ཟིིན་ཐོ ོའིི ་ཁོ ོངས་སུ་ཉར་གྱིི་རེེད།

•

གལ་སྲིིད་ཁྱེེ ད་རང་ ༢༠༡༦ གོ ོང་དུ། STARTTS དང་འབྲེེལ་ལམ་བྱུང་ཡོ ོད་ན། ཤོ ོག་ཐོག་འཕྲོ
ོ
ག་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོ ོའིི ་ནང་དུའང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཉར་ཡོ ོད་སྲིིད།

•

ཁྱེེ ད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་བཀའ་འཁྲོ ོལ་མེེད་པའིི ་མིིས་བལྟ་བ་དང་། བོར་བརླག
ོ
།དེེ་མིིན་བེེད་སྤྱོ ོད་ལོ ོག་པར་གཏོང་བ་བཅས་ལས་སྲུང་སྐྱོ
ོ
ོབས་ཀྱིི་ཆེེ ད་དུ།
ང་ཚོོས་རྣམ་པ་མིི་འདྲ་བའིི ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བདེེ་འཇགས་ངང་ཉར་ཕྱོགས་ཀྱིི
ོ
་སྒྲིིག་གཞིི ་དང་སྲིིད་བྱུས་རྣམས་ལག་བསྟར་ཞིི བ་ནན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོ ོད།

གནས་ཚུལ་བེེད་སྤྱོ ོད་དང་ཕྱིི་བསྒྲགས་བྱ་ཕྱོགས།
ོ
•

STARTTS ཡིིས་གཤམ་གསལ་གྱིི་དགོ ོས་དོན་ཆེེ
ོ ད་གནས་ཚུལ་བེེད་སྤྱོ ོད་དང་ཕྱིི་བསྒྲགས་བྱེེད་སྲིིད།
•
•
•
•
•

ཐུག་འཕྲད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་མཇུག་གནོ ོན་ཆེེ ད། ཁྱེེ ད་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་པ།

ཁྱེེ ད་ཀྱིི་སྨན་བཅོ ོས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེེལ་བ་ཡོ ོད་པའིི ་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཆེེ ད་ལས་པ་གཞན་དག་ལ།

ང་ཚོོའིི་ཞབས་ཞུའིི ་ལས་དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིི
ོ
བ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་ཆེེ
ོ
ད། ཁྱེེ ད་ལ་ང་ཚོོའིི་ས་ནས་ཐོབ་པའིི
ོ
་ཞབས་ཞུའིི ་ཐད་བསམ་ཚུལ་ལེེགས་ཉེེས་ཇིི་ཡོ ོད་འདྲིི་དགོ ོས་སྐབས།
སློ ོབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེེད་གཞན་ལ་སྦྱོ ོང་བརྡར་སྤྲོ ོད་པའིི ་ཆེེ ད་དུ།

མིི་ཞིི ག་གིི་ཚེེ ་སྲོ ོག་དང་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན། ཡང་ན་བདེེ་དོན་སོ
ོ ོགས་ལ་འཕྲད་པའིི ་ཉེེན་ཁ་དོས་དྲག་པོ
ོ
་དང་མངོ
ོ
ན་གསལ་དོ
ོ
ད་པོ
ོ ་ཞིི
ོ ག་འགོ ོག་ཐབས་ཀྱིི་ཆེེ ད་དུ།

འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་གཞན་དག་དང་། དབང་ཚད་ལྡན་པའིི ་ཚོོགས་ཁག་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་དུ་འཇུག་པ།
ོ
དཔེེར་ན་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་ཡོ ོད་སྐབས་ལྟ་བུ།
•

སྐྱོ ོན་བརྗོད་བསམ་འཆར་དང་། ཁྲིི
ོ
མས་གཏུགས། STARTTS འམ། ཡང་ན་ང་ཚོོའིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཆེེ ད་ལས་པ་སུ་རུང་གིི་ས་ནས་ཐོབ་ཆ་ཞུ་རྩོ
ོ
ོད་བྱུང་བ་རྣམས་དོ་དམ་གྱིི
ོ
་ཆེེ ད་དུ།
ཞུ་རྩོ ོད་དོ་དམ་འགན་འཛིི
ོ
ན་ནམ། འབྲེེལ་ཡོ ོད་མིི་སྣར་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད།

•
•

STARTTS ཡིི་ལས་དོན་གྱིི
ོ ་ཆེེ ད་དང་། ང་ཚོོའིི་སྐུ་མགྲོ ོན་ཚོོར་སྨན་བཅོ ོས་ཀྱིི་ཆེེ ད་དུ། དེེའིི་ནང་མ་དངུལ་འདུ་འགོ ོད་དང་། འཆར་འགོ ོད། བདེེ་འཇགས། སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་ལས་དོན་ཁག་ཚུད་ཡོ
ོ
ོད།  

ཁྱེེ ད་དང་འབྲེེལ་བའིི ་གནས་ཚུལ་ངེེས་ཅན་འགའ་ཞིི ག ང་ཚོོར་བསྡུ་ལེེན་དང་། བེེད་སྤྱོ ོད། ཡང་ན་ཕྱིི་བསྒྲགས་བྱེེད་འཇུག་འདོད་མེེ
ོ ད་ན། དེེ་ལུགས་ངེེས་པར་ང་ཚོོར་བཤད་དགོ ོས།
དེེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་སྨན་བཅོ ོས་ཐད་མཇུག་འབྲས་ག་རེེ་ཡོ ོང་མིིན་སྐོ ོར་ང་ཚོོས་ཁྱེེ ད་དང་གྲོ ོས་བསྡུར་བྱ་ངེེས་ཡིིན།

•

ཁྲིི མས་ཀྱིིས་གནས་སྟངས་ངེེས་ཅན་འོ ོག་ STARTTS ལ་ཁྱེེ ད་སྒེེར་གྱིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཕྱིི་བསྒྲགས་བྱས་ཆོ ོག་པའམ་བྱེེད་དགོ ོས་པ་བཟོས་ཡོ
ོ
ོད། དཔེེ་མཚོོན་གཤམ་གསལ།
•
•

Human Research and Ethics Committee ནས་བཀའ་འཁྲོ ོལ་ཐོབ་ཡོ
ོ ོད་པའིི ་སྤྱིི་བའིི ་ཁེེ ་ཕན་ཞིི བ་འཇུག་ལས་གཞིི འིི་ཉམས་ཞིི བ་པ་རྣམས་ལ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད།  

གལ་སྲིིད་ཁྱེེ ད་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་དྲག་རྒོ ོལ་དང་། ནང་མིིར་རྩུབ་སྤྱོ ོད། བྱིིས་པར་བརྙད་བཅོ ོས་སོ ོགས་ཚུད་པའིི ་ཚབས་ཆེེ འིི་ཉེེས་དོན་སྐོ
ོ ོར་བཤད་ན། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་དེེ
ོ
འིི་སྐོ ོར་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཞབས་ཞུ་གཞན་དང་།
ཉེེན་རྟོག་པ་ཚུད་པའིི
ོ
་ཁྲིི མས་ལུགས་ལག་བསྟར་གྱིི་སྡེེ་ཚན་ཁག་ལ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད།

•
•

བྱིིས་པ་དང་ན་གཞོ ོན་གྱིི་བདེེ་འཇགས་དང་། བདེེ་རྩ། བདེེ་ཐང་བཅས་དང་འབྲེེལ་བ་ཡོ ོད་པའིི ་གནས་ཚུལ་ཡིིན་ན། སྡེེ་ཁག་གཞན་ལ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད།

ཁྲིི མས་ཁང་ངམ་ཉེེན་རྟོག་པར་ཁྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་དེེ་དཔང་རྟགས་སུ་དགོ ོས་སྟབས། ཁྲིི མས་ལྟར་འབོད་འགུག་བྱས་པའམ།
ོ
ཞིི བ་བཤེེར་ཆོ ོག་མཆན་ལ་བརྩིི ་བཀུར་ཞུ་ཆེེ ད།

གནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོབ་ཐང་།
ོ
•

མངའ་སྡེེ་ NSW ཡིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་དང་། འཕྲོན་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོ།ོ སྒེེར་གྱིི་གནས་ཚུལ་ཁྲིི མས་ཡིིག་ཨང་ ༢༠༠༢ (HRIPA)ཡིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་སྒེེར་གནས་ལམ་སྟོན་ཡིི
ོ ག་ཆའིི ་འོ ོག

ཁྱེེ ད་ཀྱིིས་རང་གིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ལེེན་ཆོ ོག STARTTS ཡིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཞུ་(HIS) ཚན་པས་ཁྱེེ ད་དང་འབྲེེལ་བའིི ་ STARTTS ཡིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོ་རྣམས་ཁྱེེ
ོ
ད་ལ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད།
•

STARTTS ལ་ཡོ ོད་པའིི ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་ཟིིན་ཐོར་ནོ
ོ ོར་སྐྱོ ོན་ཡོ ོད་པའམ། STARTTS ཡིིས་ནོ ོར་འཁྲུལ་བཟོས་པར་སྙམ་ན།
ོ
ང་ཚོོར་དེེའིི་སྐོ ོར་གསུངས་རོ ོགས།
ང་ཚོོས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོར་ནོ
ོ ོར་བཅོ ོས་བྱེེད་པའམ་ཟུར་མཆན་བསྣན་ཆོ ོག

•

རང་གིི་ཟིིན་ཐོར་བལྟ་བཅུག་ན་ཁྱེེ
ོ
ད་རང་ངམ། སྐྱེེ་བོ་གཞན་དག་གིི
ོ
་སེེམས་ཁམས་སམ་གཟུགས་ཁམས་ལ་ཉེེན་ཁ་འབྱུང་སྲིིད་པ་ལྟ་བུའིི ་གནས་སྟངས་དམིིགས་བསལ་གྱིི་འོ ོག་ཏུ།
ང་ཚོོས་ཁྱེེ ད་རང་སོ ོ་སོོའིི ་ཟིིན་ཐོར་བལྟ་རྒྱུ་བཀག་སྲིི
ོ
ད་པ་ཡིིན།

རང་གིི་ STARTTS

འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ཟིིན་ཐོ་ཞུ་ལེེ
ོ
ན་བྱེེད་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིིན་ནམ།
དོ་བདག
ོ

མིི་སྒེེར་པ་གཞན།

ཁྲིིམས་རྩོ ོད་པའམ། འགན་བཅོ ོལ་ལས་ཁུངས།

ཟིིན་ཐོ ོའིི ་ངོ་བཤུས།
ོ

འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོར་ལྟ་རྒྱུའིི
ོ
་ཞུ་སྙན་འགེེངས་ཤོ ོག

ཡིིག་ཐོག་ཞུ་སྙན་ནང་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཚུད་
ོ

ཟིིན་ཐོ་ལྟ་ཀློ
ོ
ོག

འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ཟིིན་ཐོར་ལྟ་རྒྱུའིི
ོ
་ཞུ་སྙན་འགེེངས་ཤོ ོག

•

•
•

དགོ ོས།

འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཞུ་(HIS)ཡིིས་ཁྱེེ ད་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱས་ཏེེ་དུས་ཚོོད་བཟོ་རྒྱུ།
ོ
འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཞུའིི ་(HIS)ལས་བྱེེད་པ་ཞིི ག་གིིས་ཁྱེེ ད་དང་ངོ་ཐུག་གིི
ོ
ས།
ཁྱེེ ད་ཀྱིི་ཟིིན་ཐོ་དང་འབྲེེ
ོ
ལ་བའིི ་དྲིི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་བྱ་རྒྱུ། ཡིིན་ན་ཡང་། ལས་བྱེེད་
པས་སེེམས་ཁམས་དང་འབྲེེལ་བའིི ་དྲིི་བ་གང་ལའང་ལན་འདེེབས་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད།

དོ་བདག་གིི
ོ
་མིིང་ཆ་ཚང་།

•

སྐྱེེ་ལོ ོ་སྐྱེེ་ཚེེ ས།

•

ལོ ོ་ཟླ་དུས་ཚེེ ས་གང་ནས་གང་བར་གྱིི་ཟིིན་ཐོ་ོ
དགོ ོས་པ།

•

དགོ ོས་མཁོོའིི་ཟིིན་ཐོའམ་གནས་ཚུལ་གྱིི
ོ
་
ཞིི བ་ཕྲའིི ་གནས་ཚུལ།

འབྱོར་ཐོ
ོ འམ་རྒྱབ་སྐྱོ
ོ
ོར་ཡིི་གེེ།

འབྱོར་ཐོ
ོ འམ་རྒྱབ་སྐྱོ
ོ
ོར་ཡིི་གེེ་དགོ ོས་པའིི ་རེེ་བ་འདོན་པ།
ོ

•

དགོ ོས་མཁོོའིི་ངོ་སྤྲོ
ོ ོད་ལག་ཁྱེེར་ཁག

རང་གིི་ངོ་སྤྲོ
ོ ོད་ལག་ཁྱེེ ར།

ངོ་སྤྲོ
ོ ོད་ལག་ཁྱེེ ར་མིི་དགོ ོས་པ།

དཔེེར་ན།

ཕྱིི་སྐྱོ ོད་ལག་དེེབ། ཁ་ལོ ོ་བའིི ་ལག་ཁྱེེ ར།

རང་གིི་ངོ་སྤྲོ
ོ ོད་ལག་ཁྱེེ ར།

ཚོོགས་ཁོ ོངས་ངོ་སྤྲོ
ོ ོད་ལག་ཁྱེེ ར།
(Client’s ID)

STARTTS ངོས་ནས་ཡིི
ོ
ག་ཆ་རྣམས་གང་
དུ་གཏང་དགོ ོས་པ།

གཞིི ས་སྤོ ོས་བྱང་བུ།

གནང་བ་(ཆོ ོག་མཆན་)ཞུ་བ།

(རེེ་སྐུལ་ཞུས་པའིི ་ཟླ་བ་གསུམ་
གྱིི་ནང་ཚུན)

རིིན་དོད།
ོ

དོ་བདག
ོ

གནང་བའམ་ཆོ ོག་མཆན་དགོ ོས་པ།

ལོ ོ་ ༡༦ ཡན།

དོ་བདག
ོ

ལོ ོ་ ༡༦ མན།

ཕ་མའམ་ཁྲིི མས་མཐུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་བ།

འདས་གྲོ ོངས་སོ ོང་བ།

ཁ་ཆེེ མས་ལག་བསྟར་བ།

སྐྱབས་བཅོ ོལ་ཞུ་མཁན་ལ་རྩ་ཆག

རོགས་ཕོ
ོ
གས་(Pension)ལག་ཁྱེེ
ོ
ར་ཡོ ོད་མཁན་ཡོ ོངས་དང་། ཆག་ཡང་དང་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་བྱང་བུ་ཡོ ོད་མཁན་ཚོོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆག་ཡང་ཡོ ོད།
རང་གིི་ཟིིན་ཐོར་ལྟ་བ་དང་།
ོ
འབྱོར་ཐོ
ོ ་དང་རྒྱབ་གཉེེ
ོ
ར་ཡིི་གེེ་ཞུས་པར་རིིན་དོད་འབུལ་མིི
ོ
་དགོ ོས།

ཡིིག་ཆའིི ་ངོས་བཤུས་རྣམས་དོ
ོ
་བདག་ལ་མ་བཏང་གོ
ོ
ོང་། STARTTS ལ་ངེེས་པར་དུ་དངུལ་འབབ་ཕུལ་ཟིིན་པ་དགོ ོས

དུས་བཀག

རྣམ་གྲངས།

རིིན་དོད།
ོ

ཞུ་སྙན་རིིན་དོད།
ོ

$33.00

ཤོ ོག་བུ་འཕར་མའིི ་རིིན་དོད།
ོ (ཤོ ོག་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་བའིི ་ཟིིན་ཐོ)ོ

ཤོ ོག་ངོས་རེེ
ོ ར་ $0.40

•
•

མང་མཐའ་ལས་ཀ་བྱེེད་པའིི ་ཉིིན་ ༢༡ ནང་ཚུན།

ཁྱེེ ད་ཀྱིི་རེེ་སྐུལ་དེེ་ཛ་དྲག་ཡིིན་ན། ཞུ་སྙན་ནང་དེེའིི་སྐོ ོར་གསལ་ཁ་བཏོད་ན་འགྲིི
ོ
ག འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཞུ་(HIS)
ཁང་གིིས་ཁྱེེ ད་ཀྱིིས་རེེ་སྐུལ་གང་སྔ་སྔ་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས་ཆོ ོག་ཀྱང་། མཁྱེེ ན་གནང་དགོ ོས་པ་ཞིི ག་ལ་ STARTTS
ཡིིས་འགན་ལེེན་གང་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ།

ང་ཚོོར་འབྲེེལ་གཏུགས།
རང་སྒེེར་གྱིི་གནས་ཚུལ་གསང་ཉར་བྱེེད་ཕྱོགས་ཐད་དྲིི
ོ
་བའམ་སྐྱོན་བརྗོ
ོ
ད་བསམ་འཆར་
ོ

ཡོ ོད་ན། ཀ་ཀོ ོར་མེེད་པར་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཞུ་ཚན་པར་གཤམ་གསལ་
གྱིི་ཐབས་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་དེེ་འབྲེེལ་བ་གནང་།
ཁ་པར: (02) 9646 6700

གློ ོག་འཕྲིིན: STTS-HealthInformationService@health.nsw.gov.au

ཁུངས་གཏུགས་སའིི ་ཡིིག་ཆ།

འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ཟིིན་ཐོ ོའིི ་གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱའིི ་ཁྲིི མས་ཡིིག ༢༠༠༢

དང་། འཕྲོ ོད་བསྟེེན་གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་དང་སྒེེར་གྱིི་གནས་ཚུལ་སྲུང་སྐྱོ ོབས་ཁྲིི མས་ཡིིག་
༡༩༩༨ ཞེེ ས་པའིི ་ཐད་ལ་མངའ་སྡེེ་ NSW ཡིིས་བཏོན་པའིི
ོ
་ལམ་སྟོ ོན།

དེེ་མིི ན་གྱིི ་སྒེེ ར་གྱིི ་གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱའིི ་ཁྲིི མས་ཁག་དང་འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་གཏན་འབེེ བས་ཁག
འཕྲོ ོད་བསྟེེན་འཛིི ན་སྐྱོ ོང་ཁྲིི མས་ཡིིག ༡༩༨༢

སེེམས་ཁམས་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་གྱིི་ཁྲིི མས་ཡིིག ༢༠༠༧
སྤྱིི་དམངས་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ཁྲིི མས་ཡིིག ༡༩༩༡

མངའ་སྡེེ་མཉམ་སྦྲེེལ་གཞུང་གིི་སྒེེར་གནས་གསང་རྒྱའིི ་ཁྲིི མས་ཡིིག་ ༡༩༨༨
གཞུང་གིི་གནས་ཚུལ་(མང་ཚོོགས་ཀྱིི་འཇུག་ལམ་)ཁྲིི མས་ཡིིག་ ༢༠༠༩
མངའ་སྡེེའིི་ཟིིན་ཐོ ོའིི ་ཁྲིི གས་ཡིིག་ ༡༩༨༨

བྱིིས་པ་དང་ན་ཆུང་གིི་(གཅེེས་སྐྱོ ོང་དང་སྲུང་སྐྱོ ོབ་)ཁྲིི མས་ཡིིག་ ༡༩༩༨ བཅས།

