
ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐྱོང་།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་ 

ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་ཚུལ་སྣེ་སྱོན།

Tibetan
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ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐྱོང་ དེབ་ཆུང་འདི་ནི། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་
ནང་གཞིས་ཆགས་མཁན་གི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་ནང་
མི་སྲ་བརྟན་དང་བདེ་སྐིད་འཕོད་བསེན་ལྡན་པའི་ངང་
སྐོང་བར་ཕན་ཐོགས་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བིས་པ་རེད།  

ཕྲུ་གུར་ཕ་མས་བལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
འོང་སྲིད། ཡུལ་གཞན་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨར་སེབས་པའི་
ཕ་མ་རྣམས་ལ་ནི་དེའི་སེང་ཡུལ་ལུང་གསར་པ་ཞིག་
དང་རིག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་ནང་ཕྲུ་གུ་
གསོ་སྐོང་བེད་པར་གནོན་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད།

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནི་སོབ་གྲྭ་དང་ལས་རིམ་གཞན་རྣམས་ཀི་སོ་
ནས་ས་གནས་གསར་པར་གོམས་འདིས་ལས་ས་བ་དང་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་གོམས་གཤིས། སྐད་དང་རིག་གཞུང་
རྣམས་རང་གི་ཕ་མ་ལས་མགོགས་པ་ཤེས་པ་འོང་།

དེབ་ཆུང་འདིས་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་
དུ་རང་གི་ནང་མིར་གཅེས་སྐོང་བེད་རྒྱུ་དང་རོགས་སྐོར་
དགོས་པའི་སྐབས་རོགས་སྐོར་རེད་པར་ཕན་གི་རེད།

ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐོང ་ཞེས་པའི་དེབ་འདིས་གཤམ་གསལ་
གནད་དོན་རྣམས་ཀི་ཐད་གནས་ཚུལ་སྤོད་པ་ཡིན།

• ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ།

• ཕྲུ་གུ་དང་བརྡ་འབྱེལ་བྱེད་པ། 

• ཕྲུ་གུ་གཞོན་ནུ་ལྱེགས་བང་གསར་པ་(རིག་གཞུང་

གསར་པ་)ཞིག་ནང་གསོ་སྐོང་བྱེད་པ། 

• ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་བདྱེ་སྲུང་ཆྱེད་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ 

རང་ཁིམ་དུ་འཇོག་པ།

•	 ཕྲུ་གུར་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པ།

•	 ཕྲུ་གུ་ཉྱེན་ཁ་མྱེད་པར་འཇོག་པ།

•	 ལམ་སོན་བསླབ་བ་དང་རོགས་ཕན་དང་རོགས་སྐོར་

གང་ནས་རྱེད་པ།

དེབ་ཆུང་འདི་ནི་ཕ་མ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དང་ལས་བེད་པ་
ཕ་མ་རྣམས་དང་གནད་དོན་འདི་རྣམས་ཀི་ཐད་གཅིག་
དང་དམིགས་བཀར་ཡང་ན་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་བགོ་
མོལ་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་
ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད།

དེབ་ཆུང་འདི་ནི་སྐད་ཡིག་དབིན་ཇི་དང་། ཨ་ར་བིག  
།བངྒལ། ཌ་རི། ཌིན་ཀ །ཀ་རེན། ཕར་སི། ཏམིལ། བོད་ཡིག 
།སཝལི། བཅས་ཐོག་དྲྭ་ཚིགས་འདིའི་ནང་ཡོད།  
ssi.org.au/resources/publications

Victoria Smith དང་ Elizabeth Schaffer 

རྣམ་གཉིས་ཀིས་དེབ་འདི་བསྐྲུན་པའི་ལས་ལ་མཐུན་
འགྱུར་བས་པར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐོང་ Caring for Children འདི་
ནི། ཁིམ་ཚང་དང་ཚོགས་སེའི་ཞབས་ཞུའི་ལྷན་ཁང་ 
Department of Family & Community 

Services (FACS) གིས་ Keep Them Safe 

དེ་རྣམས་བདེ་འཇགས་སུ་འཇོག ་ཅེས་པའི་ལས་གཞིའི་
འོག་དཔལ་འབོར་རྒྱུ་སྦོར་བས་པ་རེད།
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ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཚར་ལོངས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ།
ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྐེས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཁོ་ཚོ་འཚར་ལོངས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་འགྱུར་བ་འགོ་གི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་རེ་རེ་ནས་མི་འད་བ་ཡིན་
པ་སེ། ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་མགོགས་པོ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་འགའ་ཤས་དལ་བུས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཕོད་བསེན་
ངང་ནས་དང་བདེ་པོའི་ངང་འཚར་ལོངས་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་དང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་བ་སྦོང་བཞིན་ཡོད་
པ་ཕ་མས་ཤེས་འདོད་ཡོད། གཤམ་གི་འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནམ་རྒྱུན་འཚར་ལོངས་དང་འགྱུར་བ་འགོ་སངས་ཀི་སེ་སོན་ཞིག་རེད། 

སྐྣེས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་བར། (༠–ཟླ་བ་༦) 
སྐྱེས་ནས་ཐོག་མའི་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་བིས་པ་རྣམས་ཕ་མའི་

ལུས་དང་ཉྱེ་བོ་སྦོར་འདོད་པ་དང་འཁྱུད་འདོད་ཡོད། བིས་

པ་རྣམས་ཀིས་ངུ་བའི་སོ་ནས་བརྡ་བྱེད་པ་ཡིན། བིས་པ་

རྣམས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་དུ་ག་རྱེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་

ཕ་མར་བརྡ་བྱེད་པའི་དོན་དུ་ངུ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད། ང་

ལོགས་ཀི་འདུག །ང་ཐང་ཆད་སོང་། ང་ཞྱེད་ཀི་འདུག །ང་

རོན་པ་ཆགས་སོང་ཞྱེས་ངུ་བའི་སོ་ནས་བརྡ་བྱེད་པ་ཡིན། 

བིས་པ་རྣམས་ཀིས་བལ་བ་དང་ཉན་པ་དང་རྱེག་པའི་སོ་

ནས་སྦོང་གི་ཡོད། ཁོ་ཚོར་དངོས་པོ་གསར་པ་སྤྲད་དྱེ་རྱེག་

འཇུག་པ་དང་བལ་འཇུག་ན་ལྱེགས། བིས་པ་རྣམས་ལ་

སྐད་ཆ་ཤོད་པ་དང་གཞས་གཏོང་བ་དང་དྱེབ་ཀོག་ན་ཁོ་ཚོ་

དགའ་པོ་བཟོ་བ་དང་ཁོ་ཚོ་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་སྦོང་བར་ཕན། 

ཕ་མའི་སྐད་སྒྲ་ལ་ཉན་པས་བིས་པ་ཚོར་ཞི་འཇམ་གི་ཚོར་

བ་ཡོང་གི་ཡོད།

ཟླ་བ་ ༦ ནས་ཟླ་བ་ ༡༢ བར། 
སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་ ༦ ནས་ཟླ་བ་ ༡༢ བར་བིས་པ་རྣམས་ལ་ཕ་མ་

དང་ནང་མི་རྣམས་ཀིས་སྐད་ཆ་ཤོད་པ་དང་གཞས་གཏོང་བ་

དང་དྱེབ་ཀོག་པ་དང་མཉམ་དུ་རྱེད་མོ་རྱེ་དགོས་ཀི་ཡོད། བིས་

པ་རྣམས་ཀིས་སྐད་འཛེར་མང་པོ་རྒྱག་པ་དང་། ཁོ་ཚོར་དོ་སྣང་

ཐོབ་ན་ཚུར་གདོང་འཛུམ་བྱེད་པ་དང་དགོད་པ་དང་བིས་པའི་

སྐད་ཆ་ཤོད་པ་བྱེད་ཀི་རྱེད། ཁོ་ཚོས་ནང་མི་རྣམས་ཀི་སྐད་

སྒྲ་ངོ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་སྐད་སྒྲ་གསར་པ་དང་ངོ་གདོང་

གསར་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་བ་(སྟྱེ་འཛེམ་ཟོན་བྱེད་པ་)ཡོང་སིད། 

བིས་པ་རྣམས་ཀིས་སོབ་སོབ་བྱེད་པ་དང་ཡར་བཙོག་སོད་བྱེད་

པ་དང་བབ་རིལ་བྱེད་པ་དང་འགའ་ཤས་ཀིས་གོག་པོ་རྒྱག་

འགོ་འཛུགས་པ་དང་ཡར་ལང་བའི་ཐབས་ཤྱེས་བྱེད་ཀི་རྱེད།

ཟླ་བ་ ༡༢ ནས་ལོ་ ༢ བར།
སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་ ༡༢ སོང་བའི་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆྱེ་བས་ཚིག་

འགའ་ཤས་ལབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅིང་ལོ་ ༢ ལོན་ཚེ་བརོད་པ་

ལས་སླ་པོ་དང་ཐུང་ཐུང་ཅན་བཟོ་ཐུབ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྐབས་

འདིར་རྱེད་མོ་རྱེ་བ་དང་གཡས་གཡོན་དུ་བལ་སྐོད་བྱེད་པ་

དང་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་སྦོང་བའང་བྱེད། ཁོ་ཚོ་ཁིམ་ཚང་གི་མི་

རྣམས་དང་ཉྱེ་འགྲམ་དུ་སོད་དགོས་པ་དང་ལག་འཁྱུད་བྲང་

ཁོག་སྦོར་རྱེས་(འཐམ་པ་) (hugs) ཕར་བྱེད་པ་དང་ཚུར་

སྦོར་འདོད་པ་བྱེད། ཕ་མས་བརྡ་བྱེད་པ་ལར་ཁོ་ཚོས་བྱེད་རྒྱུ་

ཤྱེས་པའི་འགོ་ཚུགས་ཀི་ཡོད། 
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ཕྲུ་གུ་རྣེ་རྣེ་ནས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་པ་སྣེ།  
ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་མགྱོགས་པོ་འཚར་
ལོངས་བྱུང་བ་དང་འགའ་ཤས་དལ་བུས་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡོད། 

ལོ་ ༢ ནས་ལོ་ ༣ བར།
ལོ་ ༢ ནས་ལོ་ ༣ བར་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་སྦོང་གི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་རང་གི་ཕ་མ་

དང་ཉྱེ་འགྲམ་སོད་འདོད་ཡོད་ཀང་གཡས་གཡོན་ཁོར་

ཡུག་རྣམས་ལ་བལ་འཚོལ་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་རོགས་

པ་མྱེད་པའི་ངང་ནས་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་འདོད་བྱེད་པ་

དང་ ‘མི་དགོས།’(ནཱོ།‘no’) ཞྱེས་པ་ཡང་ཡང་ལབ་ཀི་

ཡོད། གལ་ཏྱེ་ཁོ་ཚོས་གང་འདོད་པ་དྱེ་མ་བྱུང་ན་སྐད་

བཙིར་རྒྱག་པ་དང་སྐད་རྒྱག་པ་དང་རྐང་པ་རྡྱེབ་པ་བྱེད་

སིད། འདི་ནི་ཕ་མར་ཧ་ཅང་ངལ་བ་བྱུང་སིད་ཀང་འདི་

ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་ཕྲུ་གུར་རང་གི་ཕ་མས་བམས་

བརྱེ་སྟོན་དགོས་པ་དང་ཁོ་ཚོ་བདྱེ་འཇགས་སུ་འཇོག་

དགོས།

ལོ་ ༣ ནས་ལོ་ ༥ བར།
ལོ་ ༣ ནས་ལོ་ ༥ བར་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུར་

དགའ་པོ་ཡོད་པ་དང་དྲི་བ་མང་པོ་དྲི་བ་དང་‘ག་རྱེ་བས་

ནས་ཡིན་ནམ་’ཞྱེས་མང་པོ་ལབ་ཀི་རྱེད། ཁོ་ཚོས་ཚང་

མའི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཤོད་པ་སྟྱེ། ནང་མི་དང་

གྲོགས་དང་རྱེད་ཆས་དང་རང་ཉིད་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་

རྱེད། ཁོ་ཚོ་ཧ་ཅང་སིང་རྱེ་པོ་ཡོད་ཅིང་གཞན་དང་མཉམ་

སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་སྦོང་བའི་འགོ་རོམ་པ་དང་གྲོགས་བཟོ་བ་

ཡིན། ད་ནི་ཁོ་ཚོས་འགྲིགས་པ་དང་ནོར་བ་རོགས་ཐུབ་

པའི་འགོ་ཚུགས།

ལོ་ ༥ ནས་ལོ་ ༧ བར།
ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༥ ནས་ལོ་ ༧ བར་ཡིན་པ་རྣམས་བསམ་བོ་

དང་ནུས་པས་གང་བསད་ཡོད། ཁོ་ཚོས་རྱེད་མོ་རྱེ་རྒྱུ་

དང་སྒྲུང་བཟོ་རྒྱུ་དང་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་པར་དགའ་མོས་

བྱེད། སློབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ནི་འགྱུར་བ་ཆྱེན་པོ་

ཞིག་ཡིན་པ་གང་དགའ་བ་སྐྱེ་གཞི་ཡིན་ཡང་ངལ་བ་

དང་ཞྱེད་སྣང་ཡང་ཡོང་བས་ཁོ་ཚོར་རང་གི་ནང་ཁིམ་

(ནང་མི་རྣམས་)ནས་གཅྱེས་སྐོང་མང་པོ་དགོས་པ་

ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོར་མི་རྣམས་ཀིས་དགའ་མོས་བྱེད་

འདོད་པ་དང་མི་དར་མ་ལར་ཆ་འཇོག་བྱེད་འདོད་བྱེད་

པ་དང་གལ་ཏྱེ་ཕྲུ་གུ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོར་བསམ་

པ་བཟང་པོ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ལས་སླ་པོ་བོ་ཕམ་ཡོང་

བ་ཡིན། ཁོ་ཚོར་གང་མངགས་པ་དྱེ་བྱེད་རྒྱུར་དལ་པོ་

ཡོང་སིད་པས་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཧ་ཅང་བཟོད་སོམ་བྱེད་

དགོས།
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ལོ་ ༧ ནས་ལོ་ ༡༠ བར།
ལོ་ ༧ ནས་ལོ་ ༡༠ བར་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མགོགས་པོ་

འཚར་ལོངས་འགྲོ་བ་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་གསར་པ་

སྦོང་བ་དང་གྲོགས་གསར་པ་བཟོ་བ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་མི་

རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོར་དགའ་མོས་བྱེད་འདོད་པ་དང་ཁོ་

ཚོས་ལས་དོན་སོགས་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་འདོད་ཡོད། འདི་

སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རོགས་སྐོར་བྱེད་པ་དང་ལམ་

སྟོན་བྱེད་པས་ཁོ་ཚོ་གདྱེངས་སོབས་ལྡན་པ་དང་སློབ་

གྲྭར་ལྱེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་གི་རྱེད།

ལོ་ ༡༠ ནས་ལོ་ ༡༢ བར།
སྐབས་འདིར་ལུས་ཀི་འགྱུར་བ་རྣམས་འགོ་ཚུགས་པས་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་མ་བདྱེ་བ་དང་ངོ་ཚ་བའི་ཚོར་བ་བཟོ་སིད། ཕྲུ་གུ་མང་

པོས་ཕ་མའི་ཡིད་ཆྱེས་རྣམས་དང་ཐག་གཅོད་རྣམས་ལ་དྲི་བ་

གཏོང་བ་དང་རོད་པ་བྱེད་པའི་འགོ་ཚུགས། ཁོ་ཚོའི་སྱེམས་

ཚོར་རྣམས་མགོགས་པོ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་དང་ཁིམ་ཚང་ལ་

དོ་སྣང་ཉུང་བ་བྱེད་སིད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རི་མཐོང་བྱེད་བྱུང་

བསམ་པའི་ཚོར་བ་དྱེ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གལ་ཆྱེན་ཡིན་པས་ཕ་

མ་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོར་མཉན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཏང་དགོས། ཕྲུ་

གུ་མང་པོས་མི་གཞན་གིས་ཁོ་ཚོའི་ཐད་བསམ་བོ་གང་ཡོད་

དམ་ཞྱེས་སྱེམས་ཁྲལ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་པས་ཁོ་ཚོ་

ཚོར་བ་ལྱེགས་པོ་ཡོང་བ་དང་སོ་སོར་གདྱེངས་སོབས་ཡོང་

བར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པོ་རྱེད།

ལོ་ ༡༣ ནས་ལོ་ ༡༩ བར།
ལོ་དུས་འདི་ནི་‘གཞོན་དུས་ཀི་ལོ་རྣམས་’ ཞྱེས་བརོད་

པ་ཡིན་པ་གང་སྐྱེ་བོ་གཞོན་ནུ་ཞིག་ཕྲུ་གུའི་གནས་བབ་

ནས་དར་མའི་གནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན། འདི་ནི་

ལྱེགས་ཤིང་དགའ་མོས་སྐྱེ་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན་ཡང་

དཀའ་བའང་ཡིན། གཞོན་ནུ་རྣམས་གྲོགས་རྣམས་དང་

མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་མང་བ་གཏོང་བ་དང་ཁིམ་ཚང་

མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་གཏོང་བ་ནི་རང་བཞིན་རྱེད། 

ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོ་སུ་ཡིན་པའི་ཐད་སྦོང་བ་ཡིན་པ་དང་

གོས། སྐྲའི་བཟོ་དབིབས། རོལ་མོ། གྲོགས་རྣམས་ཀི་ཐད་

ཁོ་ཚོའི་དབིངས་འཚོལ་འདོད་བྱེད་ཀི་རྱེད། གཞོན་ནུ་

རྣམས་སྱེམས་ཚོར་ཤུགས་ཆྱེན་ཚོར་བའང་རང་བཞིན་

ཡིན་པ་སྟྱེ། དགའ་བ། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་

འདོད་མི་བྱེད་པ་(སོགས་ལ་བུའོ།) ཕ་མས་གཞོན་ནུ་

རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་རུང་བ་དང་སྤོད་ལམ་གང་རུང་

བ་དང་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་ལབ་(ཐུབ།) འོན་ཀང་གཞོན་

ནུ་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་སྱེར་མོས་(རང་རྐྱའི་གོ་

སྐབས་) འགའ་སྤྲད་ན་ཕན་གི་རྱེད།
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ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་བརྡ་འབྱེལ།
ཕ་མ་རྣམས་དང་ཚོགས་སེ་གང་ན་ཡིན་ཡང་ཕ་མ་རྣམས་དང་ཚོགས་སེ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀ་ནི་ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐོང་བེད་རྒྱུ་ཡིན། 
ཁོ་ཚོ་ཉེན་མེད་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་སྐིད་དང་འཕོད་བསེན་དང་ཤུགས་ཆེན་ངང་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཡུལ་དང་ཚོགས་སེ་འད་
མིན་གི་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུར་བརྡ་འབེལ་བེད་སངས་མི་འད་བ་རེད། བརྡ་འབེལ་ལེགས་པ་ནི་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་
དབར་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་གུས་ཞབས་ཡོད་པ་ཡིན།

ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་ཕ་མས་བརྡ་འབེལ་ཇི་ལྟར་བེད་པའང་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཡིན། ཕ་མས་ཇི་ལྟར་མངགས་པ་
བཞིན་ཕྲུ་གུས་མ་བེད་པ་དང་ཕ་མས་འདོད་མོས་མི་བེད་པའི་སྤོད་ལམ་ཕྲུ་གུས་བེད་པའི་དུས་སྐབས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ 
རྟག་ཏུ་འོང་གི་རེད། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བརྡ་འབེལ་ལེགས་པོ་བེད་པའི་སྐབས་དཀའ་རོག་དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་སོན་ 
འགོག་བེད་ཐུབ།

 

བརྡ་འབྣེལ་ནི་ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་གི་ལམ་ཡིན།
བརྡ་འབེལ་ལེགས་པ་ནི་སྐད་ཆ་ཤོད་པ་དང་ཉན་རྒྱུ་ཡིན། ཕྲུ་གུས་གང་ལབ་པ་དེར་ཕ་མས་ཉན་པའི་སྐབས་ཕ་མས་སོ་སོའི་
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་སྐོར་མང་པོ་སྦོང་ཐུབ་པ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གདེངས་སོབས་དང་རི་མཐོང་བས་བྱུང་བསམ་པ་དང་ཉེན་མེད་
བདེ་འཇགས་ཚོར་བར་ཕན་གི་རེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ལོ་བབ་མི་འད་བ་སོ་སོར་བརྡ་འབེལ་བེད་སངས་མི་འད་བ་ཡོད་ཀང་
ཕྲུ་གུ་ཀུན་ལ་ཁེད་ཀི་དོ་སང་ཡོངས་རོགས་དགོས་རེད། ཁོ་ཚོས་གང་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚར་འཇུག་པ་དང་བར་དུ་འཛུལ་བ་
ཡང་ན་སྐོན་བརོད་བེད་པ་མི་བེད་པའི་འབད་བརོན་བེད་དགོས།  

བསམ་ཤེས་བྱྣེད་པ།
མི་དར་མ་ཞིག་གིས་ལས་ས་པོས་ཤེས་པ་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་ལས་ས་པོ་ཤེས་པ་ནི་མ་རེད། སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་ཆེད་མངགས་ཀིས་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་བེད་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་དེ་ནི་ཁོ་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ངེས་
པ་མེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་དི་བ་དིས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོའི་ཚིག་གི་སོ་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་འཇུག་ན་གནད་དོན་རྣམས་གསལ་
ཁ་ཆེ་རུ་བཟོ་ཐུབ། སྐབས་འགར་སྤོད་ལམ་ངན་པ་ནི་དེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མ་འགིགས་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་ཕྲུ་གུ་དེར་དོ་སང་
དང་གཅེས་སྐོང་སོན་མ་དགོས་པ་རེད། 
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ཕྲུ་གུའི་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་བར་དགའ་མྱོས་བྱྣེད་པ། 
ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་བ་དང་ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཁོ་ཚོས་དགའ་མོས་བེད་པའི་བ་བཞག་རྣམས་བེད་པ་
ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་དང་བརྡ་འབེལ་ལེགས་པོ་བཟོ་གི་རེད། རོལ་མོ་དང་རེད་མོ་ལྟ་བུ་ཁོ་ཚོས་དགའ་སྐིད་བེད་པའི་སྐོར་ཕྲུ་གུར་
སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དང་ཁོ་ཚོས་གང་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེར་ཉན་དགོས། སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་རེད་རིགས་རེ་བ་
དང་ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་མང་པོ་གཏོང་བ་དང་དགའ་དགའ་སྤོ་སྤོ་བེད་དགོས།

ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཁྣེད་རང་སྐིད་པོ་ཡོད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལབ་དགོས།
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཕ་མ་སྐིད་པོ་ཡོད་པ་དང་ཕ་མས་ཁོ་ཚོའི་ཐད་སོབས་པ་བེད་པ་ཡིན་པ་ཤེས་འདོད་བེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་
ཡག་པོ་བེད་པའི་སྐབས་ཁོ་ཚོས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བེད་དགོས། དེས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཕ་མའི་བོ་ལ་འབབ་འདོད་བེད་པའི་
སེམས་ཤུགས་སེལ་བ་དང་ཁོ་ཚོའི་སོབས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་རེད། དགའ་སྐིད་ཀི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་དེས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྦོང་
རྒྱུ་དང་གོགས་ཡོང་བ་དང་སྤོད་ལམ་ཡག་པོ་བེད་པར་ཕན་གི་རེད།

གསལ་ལ་རྟག་ཏུ་ངེས་ཅན་དང་རྒྱབ་རྟྣེན་བྱྣེད་འྱོས་པའི་ནང་ཁིམས་ཟྱོས་(བཟྱོ་དགོས།)
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་རེས་སུ་འཇུག་ཐུབ་པའི་ནང་ཁིམས་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁིམས་དེ་ཆ་མཉམ་
དང་པོ་དང་དོན་གོ་ཐུབ་པ་དང་ཕྲུ་གུའི་ལོ་བབ་དང་འཚམ་པ་དགོས། ཁིམས་རྣམས་རྟག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་འགོ་བ་བྱུང་ན་
ལེགས་ཀང་ཕ་མས་གུ་ཤང་མཉེན་ཆ་བེད་པ་ཡོད་ནའང་ལེགས། དཔེར་ན། ཉལ་དུས་ཀི་ཁིམས་དེ་སོབ་གྲྭའི་གུང་གསེང་
རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་བའང་སྲིད།

ཕྲུ་གུ་སྐད་ཆ་ཤོད་པར་རྱོགས་ཕན་བྱྱོས། 
བརྡ་འབེལ་བེད་པར་ཞེད་སང་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་(གཞན་ལ་)ཡིད་ཆེས་བེད་རྒྱུ་དང་དང་པོ་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་
རེད། ཕྲུ་གུར་དགོད་འཕྱ་བེད་པ་དང་ཕར་སྐད་རྒྱག་པ་དང་ཁོ་ཚོར་གནོད་སྐེལ་བེད་རྒྱུའི་སིགས་ར་བསྐུལ་ན་བརྡ་འབེལ་
བེད་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཞེ་དགས་ཁག་ཏུ་གཏོང་གི་རེད། གལ་སྲིད་སོ་སོའི་བསམ་བོར་ཁོ་ཚོས་སྤོད་ངན་བས་སོང་ཞེས་བསམས་
ནའང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་བ་སྤོད་སྐོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་འཇུག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་(ག་རེ་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་པ་དེར་)ཉན་ན་ཁོ་ཚོས་གང་བས་པ་དང་ག་རེ་བས་ནས་བས་པ་ཤེས་རྟོགས་འོང་བར་ཕན་སྲིད་ཀི་རེད། 

ཁོང་ཁྱོ་མ་བྱྱོས།
ཕྲུ་གུས་ཚུར་གང་ལབ་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ཐད་སྐོན་ཅན་དུ་བལྟ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་བ་དང་བོ་ཕམ་པ་མ་བེད་པའི་འབད་བརོན་བོས། 
ཁེད་ཀིས་ཁོང་ཁོའི་ངང་ནས་ལན་བརྒྱབས་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་(སེད་གསང་མེད་པར་)གུ་ཡངས་པོས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་བེད་པའི་རྐེན་བེད་སྲིད། གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཁོང་ཁོ་ལངས་པ་དང་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སྐབས་དེར་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་མ་ཤོད། ཞི་འཇམ་ཆགས་བཅུག་སེ་རེས་སུ་ཁོང་ཚོར་སྐད་ཆ་ཤོད།



8      Settlement Services International      8      Settlement Services International      



 ཕྲུ་གུར་གཅེས་སྐོང་།      9

གཞྱོན་ནུ་རྣམས་ནི་ཕྲུ་གུའི་ནས་དར་ལ་འགྱུར་བ་འགྱོ་བ་
ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚོས་གནས་དོན་མང་པོ་སྦྱོང་བ་རྣེད། 

གཞོན་ནུ་རྣམས་རིག་གཞུང་ 
གསར་པ་ཞིག་ནང་གསོ་སྐོང་བྱེད་པ།
ལོ་ ༡༣ ནས་ལོ་ ༡༩ བར་གི་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གཞོན་ནུ་ཞེས་བརོད་པ་རེད། འདི་ནི་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་རྣམས་དང་ཁོ་ཚོའི་
ཁིམ་ཚང་རྣམས་འགྱུར་བ་འགོ་བའི་སྐབས་ཤིག་རེད།

འགྱུར་བ་ནི་རང་བཞིན་དང་དགོས་ངེས་རྣེད།
གཞོན་ནུ་རྣམས་ནི་ཕྲུ་གུའི་ནས་དར་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚོས་གནས་དོན་མང་པོ་སྦོང་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོའི་
ལུས་ནང་དང་ཚོར་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་མོང་བཞིན་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་མི་ཚེ་རྣམས་དང་སྤོད་ལམ་རྣམས་ལའང་
(འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཡིན།) 

ཕ་མས་སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀི་ནང་རྣམ་ཀུན་ལྟར་གི་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་དོ་སང་བྱུང་སྲིད། དེ་རྣམས་ནི།

• ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཁིམ་ཚང་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པར་བལྟ་བའི་འགོ་ཚུགས་པ་དང་སེར་གནས་མང་བ་མངོན་འདོད་བེད།

• ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཐད་རང་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུ་མང་བ་མངོན་འདོད་བེད།

• ཕ་མའི་(ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་)ལས་མི་འད་བའི་ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་གྲུབ་པ།

• རང་ག་ིགགོས་རྣམས་དང་དུས་ཚདོ་མང་བ་བསྐལ་འདདོ་བདེ་པ་དང་ཁ་ོཚ་ོདང་ལ་ོམཉམ་ག་ིསྐ་ེབ་ོརྣམས་ལ་ད་ོསང་མང་བ་བདེ།

སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་སྤོད་པ་ངན་པ་བེད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཕ་མས་སེམས་ཁལ་བེད་སྲིད། འདིས་རོད་གཞིར་(འགལ་
འདུར་)སེ་ཁིད་སྲིད་ཀང་གལ་ཏེ་ཕ་མ་རྣམས་བཟོད་སྲན་ཡོད་ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དར་མར་འཚར་ལོངས་འགོ་བཞིན་གཅེས་སྐོང་བེད་
ཚུལ་གི་ཐབས་ལམ་གསར་པའང་རེད་སྲིད།

སོ་སོའི་གཞྱོན་ནུ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱྱོས། 
ཕ་མས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་གང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་སེམས་ཀི་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ལྡན་པ་བས་ཏེ་ཁོ་ཚོ་
ཉེན་མེད་བདེ་བར་ཡོད་ངེས་པ་བེད་དགོས། གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་དུས་ཚོད་གཏོང་བ་དང་ཁོ་ཚོས་དགའ་སྐིད་བེད་པའི་བ་བཞག་
རྣམས་(རེད་མོ་སོགས་)བེད་པ་དང་ཁོ་ཚོ་གང་ལ་དོ་སང་ཡོད་པ་བསམ་ཤེས་བེད་པར་དུས་ཚོད་གཏོང་བ་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་བོས་
འགེལ་བསྐྲུན་པར་ཕན་ཐུབ་ཀི་རེད།

གཞྱོན་ནུ་རྣམས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་པ།
ཕ་མས་སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་བརྡ་འབེལ་ཡག་པོ་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་
སངས་དེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པ་དང་གཅིག་པ་མིན། གཞོན་ནུ་རྣམས་དར་ལ་བབས་ཡིན་སྙམ་པ་ལྟར་ཚོར་བའི་འགོ་
ཚུགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ཚོར་བརི་འཇོག་བེད་དགོས་པས། ཁོ་ཚོར་ཉན་པ་དང་(སེད་གསང་མེད་པ་)གུ་ཡངས་པོས་བགོ་མོལ་བེད་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
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སེམས་ཤུགས་སྱོར་བ་དང་བརི་འཇོག་བྱྱོས།
གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ནི་ལས་དོན་ལེགས་པོ་བེད་པར་སེམས་ཤུགས་སོར་བ་དང་ཁོ་ཚོས་ཡག་པོ་བེད་པའི་སྐབས་བསགས་
བརོད་བེད་པར་འདོད་མོས་ཡོད། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་ཡག་པོ་བེད་པ་རྣམས་ཕ་མས་དོ་སང་བྱུང་བ་དགོས། ཁོ་ཚོའི་སེར་
གནས་ལ་བརི་འཇོག་བེད་པ་དེས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་དང་སོབས་པ་བསྐྲུན་གི་རེད།

ཆ་མཉམ་དྲང་པོ་དང་གུ་ཤང་མཉེན་ཆ། 
གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ཁོ་ཚོས་བེད་འདོད་མེད་པ་ཞིག་བཙན་དབང་གིས་བེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་གདམ་ང་
བེད་རྒྱུ་དང་བསམ་ཚུལ་བརོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་སྤད་པར། ‘མི་ཡོང་།’ ཡང་ན། ‘ཁོད་རང་གིས་འདི་བོས་ཤིག་’ ཅེས་ལབ་པ་
ཡིན་ན་རོད་གཞི་འགལ་འདུར་སེ་ཁིད་ཀི་རེད། ཕ་མས་ཁིམས་འགའ་ཤས་བཟོ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཀང་ཕ་མས་གཞོན་ནུ་དེ་
རྣམས་ལ་གདམ་ང་འགའ་སྤད་པའང་དགོས།

དཔེར་ན། གལ་ཏེ་(རང་གི་ཕྲུ་གུ་)གཞོན་ནུ་ཞིག་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་གཞན་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཤིག་ལ་ཐོག་མར་
འགོ་བའི་སྐབས་ཕ་མར་སེམས་ཁལ་ཡོད་ན་འདུ་འཛོམས་དེར་འགོ་བར་དགོངས་པ་སྤད་པ་དེའང་གལ་ཏེ་མོས་མཐུན་བས་
པའི་དུས་ཚོད་ཐོག་ཕ་མས་ཕར་བསྐལ་བ་དང་ལེན་དུ་ཡོང་བའི་ཆ་རྐེན་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ནའོ།

‘མིན་’དང་‘དགོངས་དག་’ལབ་པ།
ཕ་མས་‘མིན་’ཞེས་ལབ་དགོས་པའི་སྐབས་ཞི་འཇམ་དང་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ལབ་དགོས། ཕ་མས་གང་ཐག་བཅད་
པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ཕན་གི་རེད། གལ་ཏེ་ཕ་མས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་ན་‘དགོངས་དག་’  
ཅེས་ལབ་ན་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་བརྡ་འབེལ་ཡག་པོ་བསྐྲུན་པར་ཕན་གི་རེད།

མིག་དཔེའི་སྱོ་ནས་སྱོབ།
གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་སྤོད་ལམ་ཇི་ལྟར་བ་དགོས་པ་ཤོད་པ་ལས་སོན་པ་ལེགས་པ་ཡོད། ཁོ་ཚོས་སོ་སོའི་ཕ་མར་དོ་སང་མེད་
པའི་ངང་ནས་བ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར་མངོན་ནའང་ཁོ་ཚོས་དོ་སང་མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཁོ་
ཚོ་བསམ་པ་བཟང་པོ་དང་བག་ཡོད་པ་འོང་འདོད་ན། ཁོ་ཚོ་དང་སྐེ་བོ་གཞན་རྣམས་ལ་བསམ་པ་བཟང་པོ་དང་བག་ཡོད་
པའི་སོ་ནས་སྐོངས། 

ཕ་མ་ལའང་རྱོགས་སྐྱོར་དགོས།
གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ནི་ངལ་བ་ཅན་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱུང་སྲིད། ཚོགས་སེའི་དང་ཆོས་ཀི་འགོ་ཁིད་
རྣམས་དང་། ཡང་ན། ཉམས་མོང་གཅིག་པ་བྱུང་བའི་ཕ་མ་གཞན་རྣམས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་གི་རེད། ཁིམ་ཚང་
རྒྱ་ཆེ་བ་(གཉེན་ཉེ་འབེལ་)ལ་འབེལ་བ་བེད་པ་དང་རོགས་སྐོར་འཚོལ་བ་ཡིན་ནའང་ཕན་གི་རེད། ཡང་ན་བསབ་བ་དང་
རོགས་སྐོར་ཆེད་དུ་ཕ་མའི་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་(Parent Line)འདིར་ཁ་པར་གཏོང་དགོས། ཕ་མའི་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ། 
༡༣༠༠༡༣༠༠༥༢(Parent Line 1300 1300 52)  

གཞྱོན་ནུ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་
པ་ཤོད་པ་ལས་སྱོན་པ་ལེགས་པ་ཡོད། 
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ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནང་དུ་གཅིག་པུར་འཇོག་པ།

བྱིས་པ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་རྣམས་ 
ནམ་ཡང་གཅིག་པུར་མ་ཞྱོགས།
བིས་པ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་རྣམས་ནང་དང་སྣུམ་
འཁོར་དང་ཕྲུ་གུ་ཞུགས་འཁོར་དང་བཅས་གང་དུའང་
ནམ་ཡང་གཅིག་པུར་འཇོག་རྒྱུ་མེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་
ཞིག་གི་རིང་ཡིན་ཡང་བིས་པ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་
རྣམས་གཅིག་པུར་འཇོག་པ་ནི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡིན་པ་སེ། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོར་བལྟ་རྟོག་བེད་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡང་ན། ཁོ་རང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཉེན་
མེད་དུ་འཇོག་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཁེད་རང་ཉིད་ཡང་ན་
ཁེད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་ཐུབ་པའི་སྐེ་བོ་ཞིག་ཁོ་
ཚོའི་མཉམ་དུ་བསད་པ་དང་ཁོ་ཚོར་ཉེན་ཁ་མེད་པར་
བདག་གཉེར་བེད་ཐུབ་དགོས་པ་གཏན་འཁེལ་ངེས་པ་
བེད་དགོས།

ཁྣེད་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་རིང་ཕར་འགྱོ་བ་ཡིན་
ནམ། 
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་གཅིག་པུར་འཇོག་པའི་འཆར་
གཞི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀིས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ནི། ཕྲུ་
གུའི་ལོ་བབ་དང་། འཚར་ལོངས་ཀི་སིན་བབ་དང་། ཉིན་
གི་དུས་སྐབས་ནམ་གི་ཚེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་གཅིག་པུར་
དུས་ནམ་གི་བར་གནས་ཀི་ཡོད་པ་དང་དུས་ཚོད་དེའི་
རིང་ཁོ་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ཉིད་བལྟ་སྐོང་བེད་ཐུབ་
(བམ་ཞེས་སོན་ནས་བསམ་)དགོས། རང་ཉིད་དུས་ཇི་
ཙམ་རིང་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྟག་ཏུ་ཕྲུ་གུར་ལབ་དགོས།ཛ་དྲག་སྐབས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་

ག་རྣེ་བྱྣེད་དགོས་པ་ཁྣེད་ཀིས་
གཏན་འཁེལ་བྱྣེད་དགོས།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨར་གནས་སོས་བས་པའི་ཕ་མ་མང་པོས་
ཤེས་འདོད་བེད་པ་ནི། ཕྲུ་གུ་ལོ་ག་ཚོད་ནས་ཉེན་མེད་
དང་ཁིམས་མཐུན་གིས་ནང་དུ་(གཅིག་པུར་)འཇོག་
ཆོག་གི་ཡོད་པ། 

ནིའུ་སའུཐི་ཝྣེལ་སི་(NSW) 

མངའ་སྣེའི་ནང་གི་ཁིམས། 
ནིའུ་སའུཐི་ཝེལ་སི་མངའ་སེའི་ནང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ག་དུས་
གཅིག་པུར་འཇོག་པའི་ཁིམས་གཏན་འབེབས་བས་མེད། 
ཕྲུ་གུ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པར་བལྟ་རྟོག་བེད་
དགོས་པ་དང་ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་དགོས་པ་ཁིམས་ཀིས་
བརོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་བལྟ་རྟོག་ལེགས་པོ་བེད་ཀི་
མེད་པ་དང་ཉེན་ཁ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པ་སྐོར་སྲུང་བས་
ཡིད་ཆེས་བས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་(ཕ་མ་
ལས་)ལེན་རུང་བ་དང་ཕ་མ་ཡང་ན་བལྟ་སྲུང་བེད་པོར་
ཁིམས་འགལ་བས་པའི་ཁིམས་ཉེས་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

ག་དུས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནང་དུ་གཅིག་པུར་འཇོག་
ན་འགིགས་པ་ཡིན་ནམ།
འདི་ནི་ལོ་དང་འཚར་ལོངས་སིན་བབ་དང་ཁོ་ཚོས་སོ་
སོ་རང་ཉིད་ལ་བལྟ་སྐོང་བེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཁེད་ཕ་
མ་རྣམས་མེད་སྐབས་གཅིག་པུར་ཉེན་མེད་དུ་སོད་ཐུབ་
པ་ལ་རག་ལས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་རྣམས་གཅིག་པུར་འཇོག་
པ་དེས་ཛ་དག་སྐབས་བེད་སོ་རྣམས་བེད་ཐུབ་པ་དང་ག་
རེ་བེད་དགོས་པ་ཤེས་པ་དང་གང་ནས་རོགས་པ་ཐོབ་
དགོས་པ་ཤེས་ཐུབ་པའི་རྒན་བབ་རན་པ་ཡིན་དགོས།
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བལྟ་རྟྱོག་བྱྣེད་མཁན་མྣེད་སྐབས་ཀི་ཕྲུ་གུར་
གནོད་སིད་པའི་ནང་དུ་ཉེན་ཁ་རྣམས།
རྣམ་ཀུན་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་རྣམས་ནི།  
ཚ་གོག་རྣམས། ཐབ་རྣམས། རླབས་ཕན་གི་ཐབ་ 
རྣམས་(microwaves)། འཁྲུས་གཞོང་རྣམས། རས་
སྦོར་རྣམས། རྐལ་རིང་རྣམས(swimming pools)། 
སེའུ་ཁུང་ཕྱེ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ཐོག་འཁམས་ཀི་སོ་ཕྱེ་
ཡོད་པ་རྣམས་རེད། ནང་དུ་ཁེད་ཀིས་ཉེན་ཁ་ 
ཉུང་དུ་གཏོང་བར་ཕན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཉེན་མེད་བདེ་
འཇགས་(Kidsafe)དྲྭ་ཚིགས་འདིར་ 
www.kidsafensw.org གནས་ཚུལ་ཡོད།

ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་བ་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་པའི་མཉམ་
དུ་འཇོག་པ།
ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་སོ་སོ་དང་གཞན་
ལ་བལྟ་རྟོག་གང་འད་བེད་དགོས་པ་སྦོང་གི་རེད། རིག་
གཞུང་མང་པོའི་ནང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་གཅུང་པོ་
དང་གཅུང་མོ་རྣམས་ལ་བལྟ་རྟོག་བེད་པ་དུས་རྒྱུན་ཡོད། 
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་བ་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་པ་
ཞིག་གི་བལྟ་རྟོག་འོག་འཇོག་གི་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་པ་
དེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་བལྟ་རྟོག་བེད་ཐུབ་པ་དང་
ཉེན་མེད་འཇོག་ཐུབ་པའི་བསམ་ཤེས་སིན་བབ་ཅན་
ཡིན་པ་ཁེད་ཀིས་གཏན་འཁེལ་ངེས་པ་བེད་དགོས། 

ཛ་དྲག་སྐབས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ག་རྣེ་བྱྣེད་
དགོས་པ་ཁྣེད་ཀིས་གཏན་འཁེལ་བྱྣེད་དགོས།
མེ་ཤོར་བ་དང་། རྐུན་འཇག་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་། 
བྱུང་ཉེས་དང་རྨས་པའི་ཛ་དག་(དེ་འད་)བྱུང་བའི་ཚེ་
ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཁེད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་
མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས། ཛ་དག་སྐབས་000ཨང་
ཀི་ཐོག་གང་འད་བས་ནས་ཁ་པར་གཏོང་བའི་ཁ་པར་
གཏོང་སངས་ཁོ་ཚོར་སོན་དགོས། སོ་ལྕགས་རྣམས་གང་
འད་འབེད་དགོས་པ་དང་ཛ་དག་སྐབས་ཁང་པའི་ཕྱི་རུ་
གང་འད་དོན་དགོས་པ་ཁེད་ཀི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་
པ་གཏན་འཁེལ་ངེས་པ་བེད་དགོས་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ནང་
དུ་བཞག་སེ་ཁང་པའི་ཕྱི་ནས་སོ་ལྩགས་བརྒྱབ་པ་ནམ་
ཡང་མ་བོས།

ཁྣེད་དང་འབྣེལ་བ་གང་འདྲ་བྱྣེད་དགོས་པ་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་ཀིས་ཤེས་པ་བྱྣེད་དགོས།
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཁེད་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་པ་དང་ཁོ་
ཚོས་ཁ་པར་གང་འད་བས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཤེས་ཀི་
ཡོད་པ་ཁེད་ཀིས་གཏན་འཁེལ་ངེས་པ་བེད་དགོས། ཕྲུ་
གུར་ཁ་པར་གཏོང་བ་དང་གང་འད་ཡོད་མེད་རད་ཆོད་
བེད་པའི་སོ་ནས་ཚང་མ་འགིགས་བསད་ཡོད་པ་གཏན་
འཁེལ་ངེས་པ་བེད་དགོས། ནང་མི་གཞན་རྣམས་དང་
གོགས་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ཚོར་རད་ཆོད་བེད་རྒྱུ་ཡང་ཁེད་
ཀིས་གོ་སྒིག་བེད་ཐུབ། 
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་ཕྲུ་གུར་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་
སངས།
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཉེན་ཁ་ལས་བདེ་འཇགས་ཇི་ལྟར་བ་དགོས་པ་དང་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ལ་སངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བ་དགོས་
པ་དང་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་ཇི་ལྟར་བ་དགོས་པའི་སྤོད་ལམ་ཡང་དག་པར་བེད་པར་སྦོང་བའི་ཆེད་དུ་གང་དུའང་ཕ་མ་
རྣམས་ཀིས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པ་བེད་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པའི་
ཚུལ་གི་ཐད་ཁིམས་ནི་ཡུལ་སོ་སོར་ཁིམས་མི་འད་བ་ཡོད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་ཕ་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརི་དགོས་པའི་ཕྲུ་གུ་
སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་རྣམས་ཡོད། 

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཕ་མ་རྣམས་སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་རྣམས་ལ་ཧང་སང་བ་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་དང་དེ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་ཕ་མའི་ལས་ཀ་རྣམས་བེད་རྒྱུར་འགོག་གི་ཡོད་སྙམ་པའི་སེམས་ཁལ་བེད་ཀི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕ་
མ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་
སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པའི་ཐད་ཕ་མ་རྣམས་ལ་གདེངས་སོབས་ཚོར་གི་རེད། 

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱྣེད་པ་ནི་ཁིམས་དང་འགལ་བ་རྣེད།
ནིའུ་སའུཐི་ཝེལསི་མངའ་སེ་(NSW)ནང་ཁིམས་ཀིས་ཤོད་པ་ནི། 

• ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུའི་མགོ་དང་སྐེའི་ཆ་ཤས་གང་ལའང་རྡེག་མི་ཆོག །

•	 གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་དེར་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མང་བའི་རིང་གནོད་ཚབས་ན་ཟུག་མུ་མཐུད་བྱུང་བཞིན་འདུག་ན་ཕ་མ་རྣམས་
ཀིས་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གང་ལའང་བརྡེག་མི་ཆོག །དཔེར་ན། གལ་ཏེ་རྨས་རྟགས་དང་སྐྲངས་པ་བས་ཡོད་ནའོ།

•	 ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ལག་པ་ཁ་ཕྱེ་བ་གཅིག་པུས་བརྡེག་རུང་། ཁོ་ཚོས་མུར་མཛོག་(ཁུ་ཚུར་)བས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་བརྡུང་མི་
ཆོག །དངོས་པོ་གང་གིས་ཀང་ཁོ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་བརྡེག་མི་ཆོག །དཔེར་ན། སྐེད་རག་དང་དབྱུག་པ་ལྟ་བུའོ།

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་ཉེན་མྣེད་བདེ་འཇགས་དེ་ཁིམས་ཀིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྣེད་པ་རྣེད།
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་ལུས་ནི་ལས་ས་པོས་ན་ཟུག་གནོད་འཚེའི་མོང་བ་ཅན་རེད། མགོ་དང་སྐེ་ནི་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཡོད་པའི་གནད་
ཡིན་པ་དང་བརྡེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ནུས་མེད་ཅན་བཟོ་བ་ཡང་ན་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཅན་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་བེད་སྲིད་པ་རེད། 
བིས་པ་ཞིག་སྤྲུག་སྤྲུག་རྩུབ་པོ་བེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡིན་པ་དང་ཀླད་པ་སྐོན་ཅན་བཟོ་བ་དང་རྟག་ཏུ་ནུས་མེད་
ཅན་དུ་བཟོ་བར་སེ་ཁིད་སྲིད་པ་རེད།

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཉེན་ཁ་ལས་བདེ་འཇགས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་དང་རང་ཉིད་
ཀིས་རང་ལ་སངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་དང་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་ཇི་
ལྟར་བྱ་དགོས་པའི་སྤྱོད་ལམ་ཡང་དག་པར་བྱྣེད་པར་སྦྱོང་བའི་ཆེད་དུ་གང་
དུའང་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པ་བེད་སྤྱོད་བྱྣེད་ཀི་ཡོད་རྣེད། 
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ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ག་རྣེ་བྱྣེད་ཐུབ།
ལུས་ལ་གཞུས་ཏེ་(smacking)ཉེས་པ་གཏོང་བའི་སོ་ནས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ལུས་དང་སེམས་ཚོར་
གི་ན་ཟུག་གནོད་འཚེ་བེད་སྲིད། ལུས་ལ་ཉེས་ཆད་སྐེལ་བ་རྣམས་མི་བ་བའི་སོ་ནས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་རྒྱུར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་
ནང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་སོར་བ་རེད། ལུས་ལ་ཉེས་ཆད་བསྐེལ་བ་རྣམས་མི་བ་བའི་སོ་ནས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྒིག་ཁིམས་
བཅུན་པའི་ནམ་རྒྱུན་གི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཤས་ནི་གཤམ་གསལ་འདི་རྣམས་ཏེ།

སྒིག་དང་རྔན་པ།
• སྒིག་རྣམས་ཆ་སྙོམས་དང་པོ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ལས་ས་པོས་ཤེས་པ་ཡིན་པ་བཟོ་དགོས།

• ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སྒིག་དེ་ཤེས་པ་དང་ག་རེ་བས་ནས་ཁེད་ཀིས་བཟོས་པ་དང་ཁོ་ཚོས་ཇི་ལྟར་དེར་བརི་སྲུང་བ་རྒྱུ་དེ་ 
རྣམས་ཀི་སྐོར་ཁོ་ཚོས་ཤེས་པ་གཏན་འཁེལ་ངེས་པ་བེད་དགོས།

• ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སྤོད་ལམ་ཡང་དག་པར་བེད་པར་སེམས་ཤུགས་སོར་བའི་དོན་དུ་སྤོད་ལམ་བཟང་པོ་ལ་ལེགས་ 
སོའི་རྔན་པ་སྤོད།

ཕྲུ་གུ་དེའི་ལོ་བབ་དང་འཚམ་པའི་སྒིག་ཁིམས།
• ལོ་ ༢ ལས་ཆུང་བའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སྒིག་རྣམས་ཡང་ན་ཉེས་ཆད་གོ་རྟོགས་ཐུབ་ཀི་མེད་པས་ཁོ་ཚོའི་སྤོད་ལམ་ལ་

འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ཚོ་སེམས་གཡེང་འཇུག་པ་ཡང་ན་དོ་སང་གཞན་ཞིག་ལ་ཕྱོགས་པར་བེད་འཇུག །

•	 ལོ་ ༣ ཙམ་ཡིན་དུས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོས་ལས་བེད་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་སིན་ཡོད་པ་སྦོང་གི་རེད། དེ་བས་ན་ཁོ་ཚོས་
ནོར་འཁྲུལ་བེད་སྐབས་འདི་ལྟར་འགེལ་བཤད་བེད་དགོས་ཏེ། “ཁོད་རང་འདི་བས་ན། འོང་རྒྱུ་འདི་རེད།”

•	 ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༢ བརྒལ་བ་ཡིན་ན། ‘དུས་ཚོད་བཀག་མཚམས་’ (‘time out’) བེད་སྤོད་བེད་ཐུབ་པ་སེ། ཁོ་ཚོ་དུས་ཚོད་
ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་རིང་གནས་གཅིག་ལ་སོད་བཅུག་སེ་ཁོ་ཚོའི་སྤོད་ལམ་ཐད་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་མངགས་དགོས།

ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་པ་རྣམས་དང་གཞྱོན་ནུ་རྣམས། 
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒིག་ཡང་ན་འབོད་སྐུལ་ལ་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་མཉམ་རོགས་བེད་ཀི་མི་འདུག་ན་རིས་འཕྲུལ་བེད་
སྤོད་བེད་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་གོགས་ཐུག་འཕད་དུ་འགོ་བའི་གོ་སྐབས་དེ་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་རིང་(ཕ་མས་)བཀག་འགོག་བེད་ཐུབ།

ལུས་ལ་ཉེས་ཆད་སྐྣེལ་བ་རྣམས་མི་བྱ་བའི་སྱོ་ནས་སྒིག་
ཁིམས་བཅུན་རྒྱུར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ནང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་
སེམས་ཤུགས་སྱོར་བ་རྣེད།
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བརྡ་འབྣེལ་ལེགས་པོ།
• ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ངན་པ་འདུག་ཅེས་མ་ལབ། དེས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བ་སྤོད་ནོར་བ་རྣམས་མུ་མཐུད་བེད་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་

སོར་ཉེན་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོ་གདེངས་སོབས་ཤོར་བ་བེད་སྲིད།

•	 ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པའི་རེས་སུ་ཁོ་ཚོ་གང་འད་ཚོར་གི་ཡོད་པ་དང་ག་རེ་སྦངས་པ་ཡིན་པའི་སྐོར་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད།

•	 གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཧ་ཅང་སེམས་རྒོད་པའི་ཚོར་བ་སོན་པ་དང་སྤོད་ལམ་ངན་པ་བེད་ཀི་ཡོད་ན་སེམས་ཞི་འཇམ་འོང་
བའི་ཆེད་དུ་ཕྲུ་གུ་དེ་གནས་སྒ་མེད་ཁུ་སིམ་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁིད། ཁོ་ཚོར་སྤོད་ལམ་དེ་ནོར་བ་ཡིན་པ་དང་དེ་ལས་ལེགས་པ་ཇི་
ལྟར་བ་དགོས་པའི་ཐད་བསམ་བོ་གཏོང་འཇུག །

•	 མིག་དཔེ་སོན་པའི་སོ་ནས་སོབ། ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་བ་སྤོད་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་བེད་པའི་སྐབས་ཁོ་ཚོར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་
པར་ཕན་ཐོགས་བོས། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་རིག་པར་(རི་མོ་སོགས་)བིས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ཚོར་དེ་གསུབ་འཇུག་
པ་(སེལ་འཇུག་པ་)དང་རང་གིས་ཀང་མཉམ་དུ་གསུབ་རོགས་བོས།

•		ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྒིག་ཁིམས་བཅུན་པའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཞི་འཇམ་སོད། གངས་ཀ་ ༡༠ བར་རིས་པའམ་དབུགས་དལ་བུ་
གཏོང་བའི་སོ་ནས་སེམས་ཞི་འཇམ་འོང་ཐབས་བོས།
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ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཉྱེན་མྱེད་བདྱེ་འཇགས་སུ་འཇོག་པ། 
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨར་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཁིམས་རྣམས་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་སྐྱེ་བོ་དར་མ་ཀུན་གིས་བརི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་དྱེའི་ནང་

ཕ་མ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་སྐྱེ་བོ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གཅྱེས་སྐོང་བྱེད་མཁན་གི་སྐྱེ་བོ་དར་མ་གཞན་རྣམས་ཀང་

ཚུད་ཡོད། ཁིམས་འདི་རྣམས་ཀི་དོན་ནི། ཕྲུ་གུ་(ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་)རྣམས་ལ་ལུས་དང་མཁིགས་པའི་བརས་གནོད་དང་

བལྟ་རོག་མྱེད་པར་སྣང་མྱེད་དུ་འཇོག་བྱེད་པ་ནི་ཁིམས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པ་དང་ཉྱེས་ཆད་གཏོང་རུང་བ་རྱེད།

ཕྲུ་གུར་བརྙས་གནོད་དང་བལྟ་རྟྱོག་མྣེད་པ་གཡེལ་བར་འཇོག་བྱྣེད་པ་ག་རྣེ་རྣེད་དམ།
བལྟ་རོག་མྱེད་པ་གཡྱེལ་བར་འཇོག་པའི་དོན་ནི་ཕ་མ་དང་གཅེས་སྐོང་བེད་མཁན་དར་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུའི་དགོས་མཁོ་
རྣམས་ལ་བལྟ་རྟོག་མི་བེད་པ་སེ། དགོས་མཁོ་ནི་ཚད་ལྡན་གི་སོད་ཁང་། ཟས། ཤེས་ཡོན། གོས། ཡང་ན། སན་གི་གཅེས་སྐོང་ངོ་།  
དེའི་ནང་ཚུད་པ་ནི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཉེན་མེད་བདེ་འཇགས་སུ་བདག་གཉེར་བེད་པའི་དོན་དུ་བལྟ་ཞིབ་མི་བེད་པ། ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་
དུས་ཡུན་རིང་པོའི་རིང་གཅིག་པུར་འཇོག་པ།

ལུས་ཀི་བརས་གནོད་ཀི་དོན་ནི། ཕ་མ་ཡང་ན་གཅེས་སྐོང་བེད་མཁན་གིས་ཕྲུ་གུར་བརྡེག་པ། རྡུང་བ། ལུས་སྤྲུག་པ། སྲེག་པ། 
ཡང་ན་རྨས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ཚུད་པ་ནི། བིས་པ་སྤྲུག་པ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུར་སྒིག་བཅུན་པའི་ཆེད་དུ་དབྱུག་པའམ་སྐེད་རགས་
ལྟ་བུས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་བརྡེག་པའོ། མོ་མཚན་གཅོད་འབེག་བེད་པ་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ཁིམས་ནང་ལུས་ཀི་བརས་གནོད་ཡིན་
པས་ཚབས་ཆེའི་ཁིམས་འགལ་ཞིག་རེད།

སྱེམས་ཚོར་གི་བརས་གནོད་ཀི་དོན་ནི། ཕྲུ་གུའི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བེད་པ་ཡིན། འདི་ནི་ཁོ་ཚོར་བརེ་བ་མེད་ཅེས་
ལབ་པ་དང་། ཁོ་ཚོར་རྟག་ཏུ་སྐད་ཤུགས་བརྒྱབ་པ། ཁོ་ཚོ་ཞེད་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་ཁོ་ཚོར་གནོད་ཀི་ཡིན་པའི་སིགས་ར་
སྤོད་པ། དེ་ནི་ཁིམ་ཚང་གི་སྐེ་བོ་གཞན་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བེད་པ་ཕྲུ་གུར་བལྟ་འཇུག་པའང་ཡིན་པ། དཔེར་ན། ཁོ་ཚོའི་ཨ་
མར་(གནོད་པ་བེད་པར་བལྟ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་རེད།) སེམས་ཚོར་གི་བརས་གནོད་ནི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་ཁོ་
ཚོར་རིན་ཐང་མི་འདུག་བསམ་པ་བཟོ་སྲིད། 

མཁིགས་པའི་བརས་གནོད་ནི་ནམ་སྐེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་མཁིགས་པའི་ལས་ལ་ཞུགས་འཇུག་པ་དེ་ཡིན། ལས་དེར་
མཉམ་ཞུགས་བེད་པའི་ཆེད་དུ་དུས་རྒྱུན་ཡང་ཡང་ཡོང་བསད་པ་ནི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ལོག་རྔན་སྤད་པ་ཡང་ན་ལུས་དང་
སེམས་ཁམས་ཐོག་ནས་སིགས་ར་སྤད་པ། མཁིགས་པའི་བརས་གནོད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་ཁོ་ཚོའི་མི་ཚེ་ལྷག་མ་གང་པོའི་རིང་
གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་བེད་སྲིད། 

བིས་པའི་ཆང་ས་དང་བཙན་དབང་གིས་ཆང་ས།

ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ཅིག་ཆང་ས་བརྒྱབ་འཇུག་པ་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨའི་ཡུལ་འདིར་ཁིམས་འགལ་རེད། སྐེ་བོ་ལོ་ ༡༦ ཡང་ན།  
ལོ་ ༡༧ ཡིན་པ་ཞིག་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཚད་ཅན་ཡིན་ཡང་དེའང་ཁིམས་ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་སྤད་པ་
ཁོ་ན་ཡིན་དགོས།

སྐེ་བོ་ལོ་གང་ཡིན་ཡང་བཙན་དབང་གིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་འཇུག་ན་ཁིམས་འགལ་རེད། བཙན་དབང་གིས་ཆང་ས་ནི། གང་དུ་
སྐེ་བོ་གང་ཞིག་རང་དབང་ངང་འདོད་མོས་མོས་མཐུན་མ་བས་པར་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆང་ས་དེའི་
ནང་ཞུགས་པར་ཁོ་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་པ་དང་སིགས་ར་བསྐུལ་ཡོད་པ་ཡང་ན་ཤུགས་གནོན་བས་ཡོད།
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བརྙས་གནོད་དང་བལྟ་རྟྱོག་མྣེད་པ་གཡེལ་བར་འཇོག་པའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་གང་ཡིན་ནམ།
བལྟ་རྟོག་མེད་པ་གཡེལ་བར་འཇོག་པ(འི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ནི།) ཕྲུ་གུ་དེ་ལོ་བབ་ལ་བལྟོས་པའི་ལིད་ཚད་མ་འདང་བ་
ལུས་ཡང་པོའམ་སྐམ་པོ་ཡོད། ཡང་ཡང་བྱུང་(བའི་རྟགས་ཤིག་ལ་)འཁྲུས་མ་བརྒྱབ་པ། ཟས་རྐུ་བ། ལུས་ལ་རྨ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
བལྟ་རྟོག་མ་བྱུང་བའི་ལུས་ཀི་དཀའ་རོག་ཡོད་པ། དར་མ་རྣམས་ལས་རང་ལ་དོ་སང་བྱུང་བར་ངལ་བ་ཤུགས་ཆེན་བེད་པ།

ལུས་ཀི་བརས་གནོད་(བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ནི།) ཕྲུ་གུ་དེའི་མགོ །གདོང་པ་ཡང་ན་འཇིང་པར་རྨ་བཟོས་ཡོད་པ། 
སོ་བརྒྱབ་པའི་རེས། འབད་རེས་ཡང་ན་བཅད་རྟགས། རུས་པ་རྣམས་ཆག་པ། བསྲེགས་པའི་རྟགས། ཡང་ན་མོ་མཚན་གཅོད་
འབེག་བྱུང་བའི་རྟགས་རྣམས། བརས་གནོད་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་སེད་པའི་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུར་ཡིད་
ཆེས་བེད་རྒྱུ་དཀའ་བའི་སྒྲུང་ཞིག་ཤོད་པ་ཡོད།

སེམས་ཚོར་གི་བརས་གནོད་(བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ནི།) ཕྲུ་གུ་དེས་རང་ཉིད་རིན་ཐང་མེད་པར་ཚོར་བ། གཞན་ལ་
ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བེད་མི་ཐུབ་པ། དར་མ་རྣམས་ལ་དོ་སང་བྱུང་བའི་དོན་དུ་སྤོད་ལམ་ངན་པ་བེད་པ་ཡང་ན་གཞན་དང་
མཉམ་དུ་འདིས་སངས་མི་ཤེས་པ།

མཁིགས་པའི་བརས་གནོད་(བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ནི།) བརས་གནོད་བྱུང་བ་དེ་སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་དེས་སྐེ་བོ་དར་
མ་རྣམས་ལ་ཤོད་ཀི་རེད། ཡང་ན་གཅིག་འགིག་གི་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅན་གི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་རེད། སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་
དེས་སོ་སོའི་ལུས་ལ་གནོད་འདོད་བེད། ཟས་མི་ཟ་བའམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཟ་བ། ཡང་ན་གོས་གོན་བཞིན་ཉལ་དུ་འགོ་བ་ཡོད། 
ཕྲུ་གུ་དེས་མཁིགས་པའི་བ་བ་འགེལ་བརོད་བེད་པའམ་ལོ་བབ་ལ་བལྟོས་ན་མཁིགས་པའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་མང་པོ་ཡོད།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨར་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཁིམས་རྣམས་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྐྣེ་བོ་དར་མ་ཀུན་གིས་
བརི་སྲུང་བྱྣེད་དགོས་པ་དེའི་ནང་ཕ་མ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་སྐྣེ་བོ་ན་གཞྱོན་
རྣམས་ལ་གཅེས་སྐྱོང་བྱྣེད་མཁན་གི་སྐྣེ་བོ་དར་མ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚུད་ཡོད། 
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ཕྲུ་གུར་བལྟ་རྟྱོག་མྣེད་པ་གཡེལ་བར་འཇོག་པ་ཡང་ན་བརྙས་གནོད་བྱུང་ཡོད་ན་སྙན་གསེང་ཇི་ལྟར་བྱ་
དགོས་སམ།
སུ་ཞིག་གིས་བསམ་བོར་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་བལྟ་རྟོག་མེད་པར་འཇོག་པ་ཡང་ན་ལུས་དང་མཁིགས་པ་དང་སེམས་ཚོར་གི་བརས་
གནོད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ཆང་སའམ་བཙན་དབང་ཆང་ས་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་སེམས་ཀི་ཡོད་ན་(ཁིམ་ཚང་དང་
ཚོགས་སེའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཁང་གི་)FACS ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐོབ་རོགས་ཕན་ཁ་པར་ཨང་གངས་ ༡༣༢༡༡༡ (ཊིཊིཝའི། 
༡༨༠༠༢༡༢༩༣༦)Child Protection Helpline on 132 111 (TTY 1800 212 936) འདིའི་ཐོག་སྙན་
གསེང་བེད་དགོས། དེ་ནི་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤། གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ཉིན་ ༧ ཕྱེ་ནས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་
གིས་དབིན་སྐད་རྒྱག་ཤེས་ཀི་མེད་ན་དོན་གནད་ལས་བེད་པས་སྐད་སྒྱུར་གོ་སྒིག་བེད་ཀི་རེད། 

(ཁིམ་ཚང་དང་ཚོགས་སྣེའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་)FACSཀིས་ག་རྣེ་བྱྣེད་ཀི་རྣེད་དམ།
གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གི་ཉེན་མེད་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཁིམ་ཚང་དང་ཚོགས་སེའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་
བེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་དོན་གནད་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཕ་མར་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་རེད། ཕྲུ་གུ་ལོ་བབ་རྒན་རན་པ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་
དེར་ཡང་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་རེད། ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་དེའི་གཉེན་འབེལ་རྣམས་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་གཅེས་སྐོང་
བེད་མཁན་གཞན་རྣམས་དང་ཡང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྲིད། ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་བལྟ་རྟོག་བེད་པའི་རོགས་པ་དགོས་ཡོད་པ་གནད་དོན་
ལས་བེད་པ་དེས་ཐག་གཅོད་བེད་སྲིད་པ་དང་ཕ་མ་དང་རོགས་སྐོར་ཞབས་ཞུ་རྣམས་དང་འབེལ་མཐུད་བེད་པ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་
ཞིག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སྐབས་འགར་གནད་དོན་ལས་བེད་པས་ཡིད་ཆེས་བེད་པ་དང་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁིམ་ཚང་དང་
ཚོགས་སེའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཁིམ་ཚང་ནས་སེལ་འཁེར་བས་ཏེ་(གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་པས་ཁེར་ཏེ་)ཉེན་མེད་
བདེ་འཇགས་ཀི་གནས་ཤིག་ཏུ་འཇོག་གི་རེད།

གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མང་བའི་ཆེད་དུ།
ཁིམ་ཚང་དང་ཚོགས་སེའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་FACSལ་ངོ་སྤོད་ཡིག་ཆ་Spot It; Help Stop It མཐོང་བ་བོས། དེ་འགོག་
པའི་རོགས་བོས། ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྣམ་ཀུན་བལྟ་རྟོག་མེད་པ་གཡེལ་བར་འཇོག་པ་དང་བརས་གནོད་ཀི་རྟགས་
མཚན་རྣམས་འགེལ་བརོད་བེད་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདི་ནི་སྐད་ཡིག་མང་པོའི་ནང་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེ་གཅིག་ཐོབ་པར་དྲྭ་ཚིགས་
འདིར་གཟིགས་ཞུ། www.community.nsw.gov.au
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ལམ་སོན་བསླབ་བ་དང་རོགས་ཕན་དང་རོགས་
སྐོར་གང་ནས་རྱེད་པ།
ཕ་མ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་རྣམས་དང་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་བེད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཁང་མང་
པོ་ཡོད་རེད། ཞབས་ཞུ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་རིན་པ་མེད་པ་རེད། ས་གནས་ལྷན་ཚོགས་ཁང་གི་ལས་བེད་རྣམས་དང་ཚོགས་སེའི་
འཕོད་བསེན་བསི་གནས་རྣམས་དང་གཞིས་ཆགས་པའི་གནད་དོན་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ཀིས་ས་གནས་
ཞབས་ཞུ་རྣམས་རེད་པར་རོགས་ཕན་བེད་ཐུབ།

འདིར་(གཤམ་དུ་)བཀོད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཕལ་ཆེ་བས་དབིན་སྐད་མི་རྒྱག་མཁན་གི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་སྐད་སྒྱུར་གོ་སྒིག་བེད་ཀི་
རེད།

ས་གནས་ལྷན་ཚྱོགས་ཁང་གི་ལས་བྱྣེད་རྣམས་དང་ཚྱོགས་སྡྣེའི་འཕྲྱོད་བསྟྣེན་བསྟི་
གནས་རྣམས་དང་གཞིས་ཆགས་པའི་གནད་དྱོན་ལས་བྱྣེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་
ཚང་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཞབས་ཞུ་རྣམས་རྙྣེད་པར་རྱོགས་ཕན་བྱྣེད་ཐུབ།
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ས་གནས་ཚོགས་སྣེའི་འཕྱོད་བསྣེན་བསི་གནས་
ཁག ་ལ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་ཕ་མ་རྣམས་དང་ཁིམ་ཚང་་
རྣམས་ཀི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ཚུད་པ་
ནི་ཕ་མ་གསར་པ་རྣམས་དང་བིས་པ་གསར་པ་རྣམས་ལ་
ཁིམ་དུ་བལྟ་སྐོར་དང་། བིས་པའི་གནས་སྐབས་ཐོག་མའི་
སྐབས་སུ་ཞབས་ཞུ་རྣམས་དང་། ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐོང་ཕ་མའི་
ཚོགས་འཛོམས་རྣམས་དང་། སོབ་གསོ་བེད་མཁན་ཞིག་
དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་དང་། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་འཕོད་བསེན་
ཞིབ་འཇུག་རྣམས།

བསབ་བྱ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ཁ་པར་འབྣེལ་ལམ་
རྣམས་ནི་གཞན་ཞིག་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་ན་ཕན་གི་ཡོད་
ན་དེའི་ཆེད་དུ་ཁ་པར་ཨང་གངས་རྣམས་ཡིན། འགའ་
ཤས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཕྱེ་ཡོད་པ་དང་འགའ་ཤས་མེད།  
ཁ་པར་འབེལ་ལམ་ཐམས་ཅད་རིན་པ་མེད་པ་འམ་ས་
བརྒྱུད་ཁ་པར་བེད་སྤོད་བེད་པའི་སྐབས་ས་གནས་ནང་
ཁུལ་གི་རིན་བབ་གནས་པ་རེད།

•	 Parent Line – ཕ་མའི་འབེལ་ལམ་ཁ་པར། 
ཉམས་མོང་ལྡན་པའི་བསབ་བ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁེད་
ཀིས་གང་ཤོད་པ་དེར་ཉན་པ་དང་རོགས་སྐོར་བེད་
པ་དང་དོན་གནད་མང་པོའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཡོད་
རེད། དོན་གནད་དེའི་ནང་ཚུད་པ་ནི། ཕྲུ་གུ་རྣམས་
ཀི་སྤོད་ལམ། སྒིག་ལམ། གཞོན་ནུ་རྣམས།  
ཕ་མ་གཅིག་པུ་བ་རྣམས། སོབ་གྲྭར་དོན་གནད།  
ཕྲུ་གུ་གཅེས་སྐོང་། 
ཁ་པར། 1300 1300 52  
www.parentline.org.au

•	 Tresillian Parent’s Help Line – 

ཪོགས་སྐོར་ཁ་པར་འབེལ་ལམ་འདི་ནི། ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༥ 
བར་རྣམས་ལ་ཕ་མས་གསོ་སྐོང་སྐོར་ཕྲུ་གུ་དང་ཁིམ་
ཚང་གི་འཕོད་བསེན་སན་ཞབས་པ་ཚད་ལྡན་རྣམས་
ཀིས་བསབ་བ་སྤོད་ཀི་རེད། 
ཁ་པར། 1800 637 357 ཡང་ན།  
(02) 9787 0855.  
www.tresillian.net

•	 Karitane Careline – ཁ་པར་འབེལ་ལམ་
འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་སྐོར་དང་ཕྲུ་གུ་

ལོ་ ༥ བར་ལ་ཕ་མས་གསོ་སྐོང་བེད་སངས་སྐོར་ཁིམ་
ཚང་འཕོད་བསེན་སན་ཞབས་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་
བ་སྤོད་ཀི་རེད།  ཁ་པར། 1300 227 464.  
www.karitane.com.au

•	 Family Relationship Advice Line – 

ཕ་མས་གསོ་སྐོང་བེད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་དང་
ཁ་བལ་རེས་ཀི་བེད་སོའི་གོ་སྒིག་ཐད་བསབ་བ་བེད་
པ་རེད།  ཁ་པར། 1800 050 321.  
www.familyrelationships.gov.au

•	 Domestic Violence Line – ཁིམ་ཚང་
ནང་དུ་འཚེ་བའི་ཐད་ཁ་པར་ཐོག་ནས་བསབ་བ་
བེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་སྤོད་པ་རེད། སྦོང་བརྡར་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལས་བེད་མོ་རྣམས་ནི་ནང་དུ་
འཚེ་བ་མངས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་དགོས་མཁོར་
ཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཡོད། ཁ་པར། 1800 656 463  

(ཊི་ཊི་ཝཡི། 1800 671 442).

•	 Child Protection Helpline – ཕྲུ་གུར་
བརས་གནོད་ཡང་ན་བལྟ་རྟོག་མེད་པ་གཡེལ་བར་
འཇོག་པ་དོགས་པ་ཡོད་པ་འདིར་ཁ་པར་ཐོངས། 
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གམ་ན་གཞོན་གི་ཐད་སེམས་
ཚབས་ཡོད་ན་བགོ་གེང་བེད་པའི་དོན་དུ་འདིར་ཁ་
པར་ཐོངས། ཁ་པར། 132 111  

(ཊི་ཊི་ཝའི། 1800 212 936).

•	 Kids Helpline – བིས་པའི་རོགས་ཕན་ཁ་པར་
འབེལ་ལམ། རིན་པ་མེད་པ་དང་སེར་གནས་ཀི་ཁ་
པར་ཡིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་སྐེ་བོ་ན་གཞོན་ལོ་ ༥ ནས་
ལོ་ ༢༥ བར་ལ་ཁ་པར་ཐོག་བསབ་བ་ཞབས་ཞུ་རེད།  
ཁ་པར། 1800 55 1800

•	 Lifeline – འདི་ནི་སེམས་ཁལ་ཅན་གི་དཀའ་
རོག་ཡོད་པའི་སྐབས་གཞན་ཞིག་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་
རྒྱུའི་ཆེད་རེད། ལས་བེད་ཁད་ལས་པས་རོགས་སྐོར་
བེད་པའི་སྦོང་བརྡར་ཡོད་པའི་དང་བངས་ལས་བེད་
པས་ཞབས་ཞུ་འདི་བེད།  ཁ་པར། 13 11 14.  
www.lifeline.org.au

http://www.tresillian.net
http://www.karitane.com.au
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ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་སྐྱོར་གནས་ཚུལ། 
ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐོང་བེད་ཚུལ་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་
ཞབས་ཞུ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ཀི་སྐོར་
གཤམ་གསལ་དྲྭ་ཚིགས་འདི་རྣམས་ཀིས་གནས་ཚུལ་
སྤོད་ཀི་ཡོད།

•	 Resourcing	Parents	འདིར་གཟིགས་ཞུ།   
www.resourcingparents.nsw.gov.au

•	 NSW	Department	of	Family	

Community Services འདིར་གཟིགས་ཞུ།  
www.community.nsw.gov.au

•	 Families	NSW	འདིར་གཟིགས་ཞུ།  
www.families.nsw.gov.au

•	 Raising	Children	Network	འདརི་གཟིགས་ཞུ།  
www.raisingchildren.net.au

ཡུལ་སྱོས་འབྱྱོར་བའ་ིགནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་
བསི་གནས་རྣམས། (ཨེམ་ཨར་སི།རྣམས།) 
(MRCs) 

ཡུལ་སོས་འབོར་བའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་བསི་
གནས་རྣམས་ MRCs ཀིས་ཡུལ་དུ་གནས་སོས་འབོར་
བ་དང་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྤོད་པ་རེད། 
ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཀི་ནང་ཚུད་སྲིད་པ་ནི། གཞིས་ཆགས་
པའི་རོགས་པ། གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར། ཁིམ་ཚང་
རོགས་སྐོར། རེད་མོའི་ཚོགས་པ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐོང་
གི་ལས་འཆར་རྣམས། དབང་པོ་ནུས་མེད་ཀི་རོགས་སྐོར་
ཞབས་ཞུ་རྣམས། ནང་དུ་འཚེ་བ་ཡོད་པར་རོགས་སྐོར་
ལས་འཆར་རྣམས། སྤི་ཚོགས་(སྤོ་གསེང་)ཕྱིར་བསྐོད་
རྣམས། སྐད་ཡིག་དུ་མའི་ཐོག་གནས་ཚུལ། གལ་ཏེ་ཁེད་
ལ་འདི་རིགས་ཀི་རོགས་སྐོར་དགོས་ན་ཁེད་རང་གི་ས་
ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཨེམ་ཨར་སི་ MRC ལ་འབེལ་བ་
བེད་དགོས།

Auburn Diversity Services 
17	Macquarie	Road
Auburn NSW 2144
ཁ་པར། (02) 9649 6955 
གོག་འཕིན། info@auburndiversity.org.au
www.auburndiversity.org.au

Community MRC 
4 /1 Horwood Place 
Parramatta NSW 2150
ཁ་པར། (02) 9687 9901 
གོག་འཕིན། cso@cmrc.com.au
www.cmrc.com.au

Macarthur Diversity Services 
Level 3, Suite 2,  
Campbelltown City Centre
171-179 Queen Street 
Campbelltown NSW 2560
ཁ་པར། (02) 4627 1188 
གོག་འཕིན། info@mdsi.org.au
www.mdsi.org.au

Illawarra Multicultural Services 
17 Auburn Street 
Wollongong NSW 2500
ཁ་པར། (02) 4229 6855 
གོག་འཕིན། info@ims.org.au
www.ims.org.au

Fairfield Migrant Resource Centre
Corner	Railway	Parade	and	 
McBurney	Road
Cabramatta NSW 2166
ཁ་པར། (02) 9727 0477 
གོག་འཕིན། info@fmrc.net
www.fmrc.net  

http://www.resourcingparents.nsw.gov.au
http://www.community.nsw.gov.au
http://www.families.nsw.gov.au
http://www.raisingchildren.net.au
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SydWest Multicultural Services 
Level 2/125 Main Street 
Blacktown NSW 2148
ཁ་པར། (02) 9621 6633 
གོག་འཕིན། info@sydwestmsi.org.au
www.sydwestmsi.org.au

Metro Assist 
Level 2, 59-63 Evaline Street 
Campsie NSW 2194
ཁ་པར། (02) 9789 3744 
གོག་འཕིན། metromrc@metromrc.org.au
www.metromrc.org.au

Liverpool MRC 
Ground	floor,108	Moore	Street
Liverpool NSW 2170
ཁ་པར། (02) 9601 3788 
གོག་འཕིན། info@lmrc.org.au
www.lmrc.org.au

St George MRC 
552 Princes Highway 
Rockdale	NSW	2216
ཁ་པར། (02) 9597 5455 
གོག་འཕིན། sgmrc@sgmrc.org.au
www.sgmrc.org.au

Sydney Multicultural Community 
Services
3 General Bridges Crescent 
Daceyville NSW 2032
ཁ་པར། (02) 9663 3922
གོག་འཕིན། info@sydneymcs.org.au
www.sydneymcs.org.au

Northern Settlement Services 
8 Chaucer Street
Hamilton NSW 2303
ཁ་པར། (02) 4969 3399 
གོག་འཕིན། nss@nsservices.com.au
www.nsservices.com.au

Refugee Counselling Services
NSW Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture  
and Trauma Survivors (STARTTS)  

ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་དར་མ་རྣམས་གང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཨར་
འོང་བའི་ས་རོལ་ཏུ་བརས་བཅོས་སྡུག་གཏོང་།  
དམག འཚེ་བ་ཡང་ན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བརས་
གནོད་བྱུང་བའི་ཉམས་མོང་བྱུང་བ་རྣམས་གདེངས་
སོབས་དང་སར་ཡང་བདེ་པོ་འོང་བར་རོགས་ཕན་བེད། 
ཁ་པར། (02) 9794 1900.  
www.startts.org.au

Transcultural Mental Health Centre  

རིག་གཞུང་དང་སྐད་མི་འད་བའི་རྒྱབ་ལོངས་ཅན་གི་
སྐེ་བོ་གང་སེམས་ཀི་འཕོད་བསེན་དཀའ་རོག་ཡོད་པ་
རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་བེད་པ་རེད། ཞབས་ཞུ་འདིའི་ནང་
ཚུད་པ་ནི། སེམས་ཀི་འཕོད་བསེན་སྐོར་བསབ་བ་དང་
གནས་ཚུལ་(ཐོབ་ཐུབ་པ་)རེད།   
ཁ་པར། 1800 648 911 ཡང་ན།  
(02) 9912 3851.  
www.dhi.health.nsw.gov.au 

 

http://www.startts.org.au
http://www.dhi.health.nsw.gov.au
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