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About STARTTS

རིིག་གཞུང་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་པར་ནང་མིི་སྐོོར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་ཇིི་ལྟར་
ཟེེར་རམ། (FICT)
ངས་མང་པོོ་ཤེེས་བྱུང་། ཨོོ་གླིིང་ནང་དུ་མིི་ཚེེ་ཡར་སྐྱེེད་གཏོོང་སྐོོར་གྱིི་
སློོབ་གསོོ་དང་། དངུལ་སྒོོར་བེེད་སྤྱོོད་ཇིི་ལྟར་གཏོོང་དགོོས་སྐོོར། བྱིིས་
པའིི་མཉམ་དུ་འཚོོ་བ་ལེེགས་པ་རོོལ་ཚུལ་སོོགས་གལ་ཆེེའོ།ོ གལ་
འགངས་ཆེེ་ཤོོས་དེེ་ཨོོ་གླིིང་ནང་བྱིིས་པ་འཚར་ལོོངས་ཡག་པོོ་ཡོོང་
བར་ཇིི་ལྟར་བྱ་དགོོས་པ་དང་། ཁྱོོན་ཡོོངས་ཀྱིི་དགོོས་མཁོོའི་ི བལྟ་
སྐྱོོང་ངོོ་།
Congolese བུད་མེེད།
ང་ཚོོ་ཚང་མ་དམག་གིིས་རྐྱེེན་འཕྲད་པ་གཅིིག་མཚུངས་ཡིིན། ཡིིན་
ཡང་ང་ཚོོ་མཉམ་དུ་ཐུག་པ་དང་སེེམས་ཚོོར་བརྗེེས་རེེས་བྱེེད་ཀྱིིན་
ཡོོད།
Tamil སྐྱེེས་པ།

བའིི ་མིི ་དེེ་དག་ལ་སྨན་བཅོ ོས་དང་བསྐྱར་གསོ ོ་བཅས་གནང་
བཞིི ན་ཡོ ོད། (STARTTS)

པའིི ་སེེ མས་ངལ་གྱིི ་རྨ་ཤུལ་གསོ ོ་བྱེེ ད་དང་། ཨོ ོ་སིི ་ཊོ་ལིི
ོ ་ཡ་ Australia ནང་ཁོ ོང་ཚོོའིི་མིི ་ཚེེ ་

སླར་གསོ ོ་ཆེེ ད་རིི ག་གཞུང་དང་འབྲེེ ལ་བའིི ་སེེ མས་ངལ་བཅོ ོས་ཐབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོ ོར། དེེ་བཞིི ན་
སྤྱིི ་ཚོོགས་ཀྱིི ་བར་འདུམ་རོ ོགས་རམ་སྤྲོ ོད་མཁན་གྱིི ་ཁེེ ་མེེ ད་ཆེེ ད་ལས་ཚོོགས་པ་ཞིི ག་ཡིི ན།

STARTTS ཀྱིི ས་ཞབས་ཞུ་དང་། ཁྲིི མས་གཏུགས། སྲིི ད་བྱུས་ཀྱིི ་ལས་ཀའིི ་ཐོག་སྦྱོ
ོ
ོང་བརྡར་
བརྒྱུད་སླར་གསོོའིི་ཁོ ོར་ཡུག་ལེེ གས་པོ ོ་ཞིི ག་ཀྱང་སྐྲུན་གྱིི ན་ཡོ ོད།

www.startts.org.au

Contact us
HEAD OFFICE
CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163
P: (02) 9646 6700
F: (02) 9646 6710
F: (02) 9646 6801 (Intake)

ཨོོ་གླིིང་དུ་མིི་ཚེེ་སྐྱེེལ་བ།

OTHER OFFICE LOCATIONS
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

ནང་མིི་རྣམས་ཀྱིི་རིིག་གཞུང་འཕོོ་འགྱུར།
(Families in Cultural Transition – FICT)

Go to www.startts.org.au/contact/ for office
location details.

STARTTS ལས་ཁུངས་ཀྱིི ས་སིི འིིཌ་ནཱིི ་ Sydney ནང་གིི ་སྐོ ོར་སྐྱོ ོད་ས་གནས་ཁག་དང་
། ཨེེ ན་ཨེེ སིི་ཌབ་ལུ་ NSW ཁྱོ ོན་ཡོ ོངས་ཀྱིི ་ས་གནས་ Bankstown, Parramatta,
Dee Why, Lakemba, Penrith, Campbelltown, Rockdale,
Tamworth, Griffith དང་ Albury བཅས་སུ་སློ ོབ་སྟོ ོན་དང་། ཞབས་ཞུ་གཞན་

ཨོོ་གླིིང་ནང་གསར་དུ་འབྱོོར་བའིི་སྐྱབས་
བཅོོལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཆེེད་མིི་ཚེེ་གསར་སྐྱེེལ་ཀྱིི་
ལས་གཞིི་རུ་ཁག

རིི གས་ཀྱང་སྤྲོ ོད་ཀྱིི ན་ཡོ ོད། ས་གནས་འདིི་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་སློ ོབ་སྟོ ོན་ཞུ་མཁན་ཚོོའིི་དགོ ོས་མཁོ ོ་

དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བཅོ ོས་གཏོང་གིི
ོ ་རེེ ད། ཞིི བ་ཕྲའིི ་གནད་དོན་སླད་
ོ
STARTTS ལ་འབྲེེ ལ་
གཏུགས་བྱ་རོ ོགས།

FICT/07/12 | Tibetan

ངའིི་སེེམས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་དེེ་ཡག་ཏུ་འགྲོོ་ཡིི་འདུག ང་བདུན་ཕྲག་དགུ་
རིིང་ཡོོངས་པ་ཡིིན། བདུན་ཕྲག་རྟག་པར་གསར་པ་རེེ་ཤེེས་ཀྱིི་འདུག
ཟབ་སྦྱོོང་སྐབས་ངས་ཀླད་པ་བེེད་སྤྱོོད་གཏོོང་གིི་ཡོོད། དེེ་ང་ལ་གལ་
ཆེེ་རེེད་འདུག ངས་གཞན་ནས་སྦྱོོང་གིི་ཡོོད། ཁོོ་ཚོོས་བཤད་པ་རྣམས་
ངས་ཉན་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་གིི་ཉམས་མྱོོང་རྣམས་བཤད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་
དག་གཙོོ་བོོ་རེེད་འདུག དགའ་ཚོོར་ཆེེན་པོོ་སྐྱེེད་ཀྱིི་འདུག
Hazara བུད་མེེད།

NSW ཞབས་ཞུ་དེེ་སྡུག་སྦྱོ ོང་དང་། རྨས་སྐྱོ ོན་ལས་ཐར་

STARTTS ནིི ་ལོ ོ་ངོ་སུམ་ཅུ་རིི
ོ
ང་མིི ་མང་དང་སྤྱིི ་ཚོོགས་ཆེེ ད་མནར་གཅོ ོད་དང་སྐྱབས་བཅོ ོལ་

ཨོོ་གླིིང་དུ་མིི་ཚེེ་སྐྱེེལ་བ།
ནང་མིི་རྣམས་ཀྱིི་རིིག་གཞུང་འཕོོ་འགྱུར། (FICT)
FICT ག་རེེ་ཡིིན་ནམ།

FICT

སྐྱབས་བཅོོལ་རྣམས་ཕར་ཚུར་ཐུག་འཕྲད་ཡོོང་ཆེེད་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་
ནང་བསམ་བློོ་ཇིི་ལྟར་བརྗེེས་རེེས་བྱ་དགོོས་མིིན་གྱིི་ལས་གཞིིའོོ།

STARTTS ནས་འདེེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྦྱོོང་བརྡར་འབུལ་བ།

•

ནང་མིི་ཕར་ཚུར་བར་གྱིི་འགྱུར་ལྡོོག་ལ་གདོོང་ལེེན་བྱས་ཚུལ།

•

ཁྱེེད་རང་གིི་ཕྲུ་གུའིི་མཉམ་འབྲེེལ་བཟང་དུ་གཏོོང་སྟངས།

•

ཨོོ་གླིིང་འགྲོོ་ལུགས་དང་མིི་ཚེེ་སྐྱེེལ་སྟངས་རྣམས་ལས་སླ་པོོའིི་
ངང་གོོ་རྟོོགས་ཡོོང་ཐབས།

•

ལས་ཀ་འཚོོལ་སྟངས་དང་། སྐད་སྒྱུར་འཚོོལ་སྟངས། དངུལ་སྒོོར་
སྤྱོོད་སྟངས་སོོགས་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོོང་ལེེན་བྱ་ཐབས།

དེེ་ཇིི་ལྟར་བྱས་སམ།

རྒྱབ་སྐྱོོར་བྱེེད་པ། སྐད་ཡིིག་གཉིིས་ལྡན་པའིི་ལས་བྱེེད་ནས་མཐུན་སྦྱོོར་
གནང་། ནར་སོོན་པ་རྣམས་ཀྱིི་རུ་ཁག་ལ་སློོབ་ཁྲིིད་གནང་མཁན་དེེ་
ལས་བྱེེད་ཉམས་མྱོོང་ཅན་ཞིིག་ཡོོད།
རིིག་གཞུང་གཉིིས་ལྡན་གྱིི་ལས་བྱེེད་པས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚོོགས་་པ་ནས་
མཉམ་ཞུགས་བ་རྣམས་འདེེམ་སྒྲུག་བྱས་པ་དང་། འདེེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་
རྣམས་སྤྱིི་ཚོོགས་ས་གནས་ཁག་ཏུ FICT སློོབ་ཚན་རྣམས་སློོབ་ཁྲིིད་
གནང་རྒྱུ། ཚོོགས་ཐུན་རེེ་ཆུ་ཚོོད་གསུམ་རིིང་འཚོོག་བཞིིན་ཡོོད། དུས་
ཚོོད་དང་ས་གནས་དེེ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྣམས་ལ་རན་པ་བྱ་རྒྱུ།
FICT རུ་ཁག་རེེ་རེེར་ཞལ་ལག་དང་། ཕྲུ་གུ་བལྟ་སྐྱོོང་བ་རིིན་མེེད་ཡོོད།

ལས་གཞིི་དེེའིི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མཐའ་མར་
ལག་འཁྱེེར་འབུལ་རྒྱུ།

FICT སློོབ་ཚན།
ངོོ་སྤྲོོད་དང་གཞིིས་ཆགས།
རྒྱབ་སྐྱོོར་གྱིི་འགྲོོ་ལུགས།
དངུལ།
སེེམས་ཀྱིི་རྨ་ཁ་དང་དྲག་སྐྱེེད།
ནང་མིི་རྣམས།
ཕྲུ་གུ
ཕོོ་མོོ།
གཞོོན་སྐྱེེས།
ལས་ཀ
ཁོོར་ཡུག་གསར་པའིི་ནང་སྐྱིིད་པོོ་གཏོོང་བ།
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