Tibetan

STARTTS སྐོར།

STARTTS ནི ་ལ ོ་ང་སུམ་ཅུ་རི
ོ
ང་མི ་མང་དང་སྤྱི ་ཚོགས་ཆེ ད་མནར་གཅ ོད་དང་སྐྱབས་
བཅ ོལ་པའི ་སེ མས་ངལ་གྱི ་རྨ་ཤུལ་གས ོ་བྱེ ད་དང་། ཨ ོ་སི ་ཊ་ལི
ོ ་ཡ་ Australia ནང་ཁ ོང་

ཚོའི་མི ་ཚེ ་སླར་གས ོ་ཆེ ད་རི ག་གཞུང་དང་འབྲེ ལ་བའི ་སེ མས་ངལ་བཅ ོས་ཐབས་དང་རྒྱབ་སྐ ྱོར།

དེ་བཞི ན་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་བར་འདུམ་ར ོགས་རམ་སྤ ྲོད་མཁན་གྱི ་ཁེ ་མེ ད་ཆེ ད་ལས་ཚོགས་པ་ཞི ག་

NSW Service for the Treatment
and Rehabilitation of Torture
and Trauma Survivors
NSW ཞབས་ཞུ་དེ་སྡུག་སྦ ྱོང་དང་། རྨས་སྐ ྱོན་ལས་ཐར་

བའི ་མི ་དེ་དག་ལ་སྨན་བཅ ོས་དང་བསྐྱར་གས ོ་བཅས་གནང་
བཞི ན་ཡ ོད།

(STARTTS)

ཡི ན། STARTTS ཀྱི ས་ཞབས་ཞུ་དང་། ཁྲི མས་གཏུགས། སྲི ད་བྱུས་ཀྱི ་ལས་ཀའི ་ཐག་སྦ
ོ
ྱོང་
བརྡར་བརྒྱུད་སླར་གསོའི་ཁ ོར་ཡུག་ལེ གས་པ ོ་ཞི ག་ཀྱང་སྐྲུན་གྱི ན་ཡ ོད།

www.startts.org.au

ངཚོར་འབྲེལ་གཏུགས་ཆེ ད།

HEAD OFFICE CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163

STARTTS ལས་བྱེད་སུ་རེ ད་དམ།

STARTTS ལས་བྱེ ད་པ་རྣམས་རི ག་གཞུང་འདྲ་མི ན་ནས་ཡི ན་པའི ་སྦ ྱོང་བརྡར་ཡ ོད་པའི ་ཆེ ད་

ལས་མཁས་པ་དང་། སྔར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི ་མི ་རྣམས་ལ་ར ོགས་རམ་བྱེ ད་མཁན་ནི ་ཉམས་མ ྱོང་
ཅན་གྱི ་ཆེ ད་ལས་མཁས་དབངཡི ན།

(02) 9646 6700
(02) 9646 6710
མྱུར་འཕྲིན། (02) 9646 6801 (Intake)
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།
མྱུར་འཕྲིན།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་ཁག

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

གལ་ཏེ་མི་དེའི་དབྱིན་སྐད་མ་ཡིན་པར། ས ོ་སོའི་དགའ་མ ོས་

Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

STARTTS ལས་བྱེ ད་ཀྱི ས་སྐད་ཡི ག་འདྲ་མི ན་ཤ ོད་བཞི ན་ཡ ོད། དཔེ ར་ན་ཨ་རབ་བྷི ག་དང་། དྷ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཞི བ་ཕྲ་ཆེ ད་འདིར་གཟིགས།

བྱེད་སའི ་སྐད་ཡིག་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་འད ོད་ཡ ོད་ན།

རཱི། ཧྥར་སི ། ཧ་རྫ་ར་གི ། ཏཱ་མི ལ་བཅས། གལ་ཏེ་སྐད་སྒྱུར་དག ོས་ན་ག ོང་སྨོས་དེ་དག་ཚང་མས་ཆེ ད་
ལས་པའི ་སྐད་སྒྱུར་གྲ་སྒྲི ག་ཡ ོད།

www.startts.org.au/contact/

ཐབ་པའི
ོ
་ཐག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་མཁ
ོ
ོ་སྤ ྲོད་བྱེ ད་པ་དང་དེ་ཡང་ཕན་ཐགས་འ
ོ
ོང་ཆེ ད་

STARTTS ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་སི འིཌ་ནཱི ་ Sydney ནང་གི ་སྐོར་སྐ ྱོད་ས་གནས་
ཁག་དང་། ཨེ ན་ཨེ སི་ཌབ་ལུ་ NSW ཁ ྱོན་ཡ ོངས་ཀྱི ་ས་གནས་ Bankstown,
Parramatta, Dee Why, Lakemba, Penrith,
Campbelltown, Rockdale, Tamworth, Griffith དང་
Albury བཅས་སུ་སློབ་ས ྟོན་དང་། ཞབས་ཞུ་གཞན་རི གས་ཀྱང་སྤ ྲོད་ཀྱི ན་ཡ ོད། ས་གནས་

STARTTS ངས་ནས་རང་གཞན་གཉི
ོ
ས་ལ་སྐ ྱོབས་ཆེ ད་ལས་ཀ་བྱེ ད་ཀྱི ་རེ ད།

ཞི བ་ཕྲའི ་གནད་དན་སླད་
ོ

ད་བདག་རང་གི
ོ
་གནས་ཚུལ་གསང་པ་འཇག་རྒྱུ་ཡི
ོ
ན་ནམ།

STARTTS ཞབས་ཞུ་རྣམས་གསང་བ་རེ ད། STARTTS ད་བདག་ས
ོ
ོ་སོའི་ཆ ོག་མཆན་
ཡི ན། ཡི ན་ཡང་མི ་ཞི ག་གི ས་རང་ཉིད་དང་གཞན་ལ་གན ོད་ཀྱི ན་ཡ ོད་པའི ་གནས་ཚུལ་བརད་ན་
ྗོ

འདི་ཚོ་ང་ཚོའི་སློབ་ས ྟོན་ཞུ་མཁན་ཚོའི་དག ོས་མཁ ོ་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བཅ ོས་གཏང་གི
ོ ་རེ ད།

STARTTS ལ་འབྲེ ལ་གཏུགས་བྱ་ར ོགས།

ས ློབ་ས ྟོན་ཞུ་མཁན་
ཆེ ད་བརྡ་འཕྲིན།

STARTTS ལ་ང ོ་སྦ ྱོར་བྱེད་པ།

STARTTS ཀྱི ས་ཡ ོང་ཁུངས་གང་ཡི ན་ཡང་གཞན་གྱི ་ང་སྦ
ོ ྱོར་བྱེ ད་པའམ་རང་ཉིད་ཀྱི ་ང་སྦ
ོ ྱོར་
ཡང་ངས་ལེ
ོ ན་བྱེ ད།

STARTTS ལ་ང་སྦོ ྱོར་བྱེད་པར།

STARTTS སུའི ་ཆེ ད་དུ་ཡིན་ནམ།

ཁ་པར་ཐངས།
ོ
(02) 9646
		(ནང་དུ་ལེ ན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ།)

STARTTS ལས་བྱེ ད་རྣམས་ཀྱི ས་གང་ཟག་དེ་ཨ ོ་གླི ང་དུ་མ་ཡ ོང་ག ོང་སྡུག་སྦ ྱོང་དང་། དམག་

འཁྲུག འཚེ ་བ། ཡང་ན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐབ་ཐང་མེ
ོ
ད་པ་བཅས་སྡུག་སྦ ྱོང་མ ྱོང་མཁན་རྣམས་ད་ལྟ་དཀའ་

ག ློག་འཕྲིན། STTS-IntakeGeneral@health.nsw.gov.au

ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡ ོད་པའི ་མི ་སྣ་རྣམས་ལ་ ནས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡ ོད། STARTTS ཀྱིས་
མི ་རྣམས་ལ་ཨ ོ་གླི ང་དུ་ག་དུས་དང་གང་འདྲ་སླེབས་མི ན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ར ོགས་ཕན་བྱེ ད་ཀྱི ས་རེ ད།

		(ང་སྦོ ྱོར་འགེངས་ཤ ོག STARTTS དྲྭ་གནས་ནང་ཡ ོད།)

གང་ཟག་ཅིག་གིས STARTTS ནས་ར ོགས་རམ་ཅིའི་ཕྱིར་

རང་ཉིད་དུས་ཡུན་ཇི ་ཙམ་སྒུག་དག ོས་སམ།

ལན
ེ ་དག ོས་སམ།

STARTTS ལ་སྒུག་ཐ་བང་རི
ོ
མ་ཡ ོད། བྱས་ཙང་སློབ་ས ྟོན་པའི ་དུས་སྒྲི ག་ཆེ ད་དུ་ཁ་པར་མ་
བཏང་བར་རང་ཉིད་བདུན་གཉིས་ནས་བཞི ་ཙམ་རི ང་སྒུག་དག ོས།

ལུང་པ་གསར་པའི ་ནང་སླེབས་སྐབས་མི་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི ་ཚེ ་སྔར་དཀའ་སྡུག་མ ྱོང་བའི ་
བསམ་བ་འཁ
ློ ོར་དུས་མཚམས་རེ ར་གདང་ལེ
ོ ན་བྱེད་སྐབས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་དང་། མག ོ་འཁྲུགས་པ་

དུས་སྒྲིག་བཟས་མ
ོ ེད་པའི ་ཐག་ནས་ཐུག་འཕྲད་འ
ོ
ོང་ཆ ོག་གམ།

ཡ ོང་གི་རེ ད། དེ་བཞི ན་ས ོ་སོའི ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཉིན་རེ འི་འཚོ་བ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤ ྲོད་གྱིན་ཡ ོད།
སྤྱི ་མཚུངས་ཀྱི ས་དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་ཁ ོངས་སུ་ཚུད་པ།

རང་ཉིད

	
དག ོང་མ ོར་གཉིད་མི ་ཁུག་པའི ་དཀའ་བསྔལ་དང་། རྨི་ལམ་ངན་པ་རྨིས་པ།

STARTTS ཀྱིས་རི ན་པ་ག་ཚོད་ལེན་གྱི་རེ ད་དམ།

སྔར་གྱི ་དྲན་པ་རང་གནས་སུ་བསྡད་པ།
ཁ ོང་ཁ ྲོ་དང་ཞེ ད་སྣང་བྱེ ད་ཆ ོག་ཆ ོག
རེ ་བ་མེ ད་པ། ཡང་ན་ར ོགས་པ་བྱེ ད་མཁན་མེ ད་པའི ་ཚོར་བ།
ས ོ་སོའི་མི ་ཚེ ་ལ་རང་ཚོད་མ་ཟི ན་པ།
ནང་མི འི་ཁ ྲོད་སེ མས་ཁྲལ།

	
མི་གཞན་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེ ད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དང་། གྲོགས་པ ོ་མ་རག་པར་རང་ཉིད་གཅི ག་བུར་
ལྷག་པ།

STARTTS ཀྱིས་ར ོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེ ད་དམ།

STARTTS ནི ་སྔར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མ ྱོང་བའི ་མི ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐབས་བྱེ ད་

མཁན་གྱི ་ཆེ ད་ལས་པ་དང་། མི ་ཚེ ་དན་ལྡན་ཡ
ོ
ོང་པའི ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡ ོད། མི ་རྣམས་ལ་

བསྐུལ་འདེད་ཉུང་བ་དང་ཚོད་འཛི ན་ཆེ ་རུ་ཕྱི ན་སྐབས་དབྱི ན་སྐད་སྦ ྱོང་བར་ལས་སླ་བ་དང་། ལས་ཀ་
རག་པ། ནང་མི ་མཉམ་དུ་མཐུན་སྒྲི ལ་འབྱུང་བ་དང་། གྲོགས་པ ོ་གསར་པ་མང་པ ོ་བཟ་ཐུབ།
ོ

STARTTS ནང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡ ོང་ཆ ོག འ ོན་ཀྱང་སློབ་ས ྟོན་པའི ་སློབ་ཐུན་ཆེ ད་ངེ ས་

པར་དུས་སྒྲི ག་དག ོས།

དབྱི ན་སྐད་བསླབ་པར་དཀའ་ངལ་ཆེ ད།

མག ོ་དང་གཟུགས་པ ོར་ན་ཟུག
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STARTTS ཀྱིས་ར ོགས་པ་ག་འདྲ་བཟ་ཐུབ་བམ།
ོ

STARTTS ཀྱི ས་ཞབས་ཞུ་བྱེ ད་ས་མི ་རྣམས་ལ་རི ན་མེ ད་ཡི ན།

STARTTS ཀྱི ས་ལས་བྱེ ད་པ་རང་གི ས་སེ མས་ཁྲལ་དང་སེ མས་སྡུག་ཐག་བཀའ་མ
ོ
ོལ་གནང་

མིའི་ལ ོ་ཚད་ག་ཚོད་དག ོས་སམ།

མི ་དང་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་འབྲེ ལ་མཐུད་བཟས་པའི
ོ
་ཐག་ནས་དཀའ་ངལ་སེ
ོ
ལ་ཐུབ་པ་དང་། ཨ ོ་གླི ང་

བཅུ་དྲུག་གམ། བཅུ་དྲུག་ལས་ཆུང་བ་ཡི ན་ན STARTTS གི ས་ཕྲུ་གུའི ་ཕ་མའམ་ལྟ་སྐ ྱོང་པའི ་

ཐུབ། ཁ ོང་ཚོའི་རང་གི ་སེ མས་སྡུག་གམ། ཡང་ན་དཀའ་ངལ་ཇི ་ལྟར་ཕྲད་ཀྱང་། བཀའ་མ ོལ་ཞུ་ཡི ་རེ ད།
གི ་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་ཧ་ག ོ་བ་བཟ་ཐུབ།།
ོ

གལ་ཏེ་མི་དེ་ལ་ཤ ོག་ཁག་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་འད ོད་ཡ ོད་ན།

སྒེ ར་གྱི ་སློབ་ས ྟོན་ཞུས་པ་ལས་མཉམ་འབྲེ ལ་ཤ ོག་ཁག་གི ས་ར ོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དགའ་མཁན་ཚོའི་
ཆེ ད

STARTTS ལ་སྐད་ཡི ག་མི ་འདྲ་བའི ་ཤ ོག་ཁག་འདྲ་མི ན་ཡ ོད། STARTTS ལ་གལ་

ཏེ་སྐད་ཡི ག་དེ་ལ་མི ་དགའ་མ ོས་ཅན་འདང་ངེ ས་བཞི ན་པ་ཡ ོད་ན་ཤ ོག་ཁག་རྣམས་མག ོ་འཛུགས།

ཤ ོག་ཁག་རྣམས་ཀྱི ་ཁ ོངས་སུ་རི ག་གཞུང་འཕ ོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི ་ནང་མི ་དང་། དམངས་ལ་ལམ་ས ྟོན།

སྤྱི ་ཚོགས་རྒྱབ་སྐ ྱོར་ཚོགས་པ་ཁག རྩེ ད་མོའི་ཤ ོག་ཁག སྒྱུ་རྩལ་གྱི ་ཤ ོག་ཁག་དང་། གཞ ོན་ནུའི ་ཤ ོག་
ཁག་བཅས་ཡི ན།

ལ ོ་ལ་ཚད་འཛི ན་མེ ད་པར་རྒན་གཞ ོན་བར་གསུམ་ལ་ར ོགས་པ་གནང་གི ་ཡ ོད། གལ་སྲི ད་མི ་དེ་ལ ོ་
བཀའ་འཁ ྲོལ་དག ོས།

མི་དེ་གང་དུ་འག ྲོ་དག ོས་སམ།

STARTTS ཀྱི ས་མི ་རྣམས་སི འིཌ་ནཱི ་ དང་། ཡང་ན NSW གི ་མངའ་སྡེའི ་ཡུལ་ལུང་ཁག་ལ།
STARTTS ཀྱི ་ལས་ཁུངས་ཁག
	STARTTS ས་ཆ་ཁག་འདྲ་མི ན་ནང་དུ་ཡ ོད། དཔེ ར་ན TAFE དང་སྤྱི ་ཚོགས་འཕྲོད་
བསྟེ ན་ལྟེ་གནས་ཁག

སློབ་གྲྭ་ཁག (སློབ་གྲྭ་དེ་དག་གི ་སློབ་ཕྲུག་དག་གི ་ཆེ ད།)

