འཕ ྲོད་བས ྟེན།
ལས་མི་རྣམས་ཀ ིས་འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་ལག་བས ར་བ ྟེད་ར

ྒྱུའི་ངྟེས་བ

ར ན་ཆྟེད་དྒྱུ་གཤམ་འྲོག་གི་ཐབས་ལམ་དག་ལག་ལྟེན་བ ྟེད་པ་དང་།
འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཁ ྟེད་ཀ ིས་ལས་མི་དང་གཞན་རྣམས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་
ཀ ི་ཉྟེན་ཚབས་ལས་ས ྒྱུང་ས

ྲོབ་བ ྟེད་ཐྒྱུབ།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དྒྱུ་ལས་མི་དང་།
འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ས ྒྱུ་ཚབ་དག་གི་ལྷན་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་འ
བ ྟེལ་ཡྲོད་ཀ ི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་གནད་དྲོན་དག་གི་ཐད་བས ྟེན་ག
ཏྒྱུག་བ ྟེད་དགྲོས།
དྟེའི་ཁྲོངས་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་ཐབས་ལམ་དག་ཚྲོད་འཛིན་བ ྟེད་
ར

ྒྱུ་འཚྒྱུད་པ་ཡིན།

ལས་མི་དང་ལ ་ས ྲོར་བའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ལས་མི་དང་ལ ་ས ྲོར་བ་ཚྲོར་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སྒྱུ་འཕ ྲོད་བས ྟེན་
ལྟེགས་པྲོ་བ ྟེད་དགྲོས་པའི་ལམ་ས ྲོན་བ ྟེད་དགྲོས་ཤིང་།
དྟེ་ཁྲོངས་མ་མཐར་ས ར་ཆ་ ༢༠
རིང་ལག་པ་ར

ྒྱུན་དྒྱུ་ཆྒྱུ་དང་ཡི་ཙིས་འཁ ྒྱུད་པ་དང་།

ལག་པ་དག་ཤྲོག་བྒྱུ་ས མ་པྲོ་གཙང་མ་ཞིག་གིས་ས མ་འཇྒྱུག་དགྲོས་པ་འཚྒྱུད་པ་ཡིན
།
ལག་པ་དག་ངྟེས་པར་དྒྱུ་འཁ ྒྱུད་དགྲོས།:
•

ཁ་ལག་མ་བཟའ་གྲོང་དང་ཟས་ཚར་བའི་ར ྟེས།

•

ག ྲོ་ར

ག་པ་དང་ཧབ་ས

ིད་ར
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ག་པའི་ར ྟེས།

•

གསང་ས

ྲོད་དྒྱུ་ཕ ིན་པའི་ར ྟེས།

•

ལས་ཀ་དག་བར ྟེ་ས

ྒྱུར་བ ྟེད་ས བས་དང་བཙྲོག་ག ིབ་ཡྲོད་པའི་ཕ ི་ངྲོས

་ས ྟེང་རྟེག་པའི་ར ྟེས།
ལག་པ་འཁ ྒྱུད་མི་ཐྒྱུབ་པའི་ས བས།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དྒྱུ་འབ ྒྱུ་ཆང་ངམ་ཨི་ཐྟེ་ནྲོལ་བར
ཨཡྟེ་སྲོ་པྲོར་པྟེ་ནྲོལ་བར

་ཆ་ ༦༠% འམ་

་ཆ་ ༧༠%

རྫས་ཆ་ལྡན་པའི་ཨ་རག་གཞི་ར ྟེན་བ ས་པའི་ལག་པ་གཙང་བཟྲོ་ཡི་བར ན་གཤྟེར་
མཁྲོ་ས

ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།

འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་བ ྟེད་པར་ལས་མི་དང་ལ ་ས ྲོར་བ་རྣམས་ཀ ིས་ཀ ང་ག
ཤམ་དག་བ ྟེད་དགྲོས།:
•

ག ྲོ་དང་ཧབ་ས

ིད་ར

ག་ས བས་སྲོ་སྲོའི་ག ྒྱུ་མྲོའམ་བཙྲོག་ཕ ིས་ཤྲོག་

བྒྱུས་ཁྟེབས་དགྲོས། (མཆིལ་མ་འདྲོར་མི་རྒྱུང་།)
•

སྲོ་སྲོའི་ངྲོ་གདྲོང་དང་མིག དྟེ་བཞིན་སྣ་དང་ཁ་ལ་རྟེག་ར

ྒྱུ་འཛྟེམ།

•

བཙྲོག་ཕ ིས་ཤྲོག་བྒྱུ་དང་ཐ་མག་ས ིགས་རྲོ་དག་གད་སྣྲོད་ཁ་ར

ག་པའི་ན

ང་དྲོར།
•

ཐ་མག་ཞིག་མ་འཐྟེན་གྲོང་དང་འཐྟེན་ཟིན་པའི་ར ྟེས་ལག་པ་དག་འཁ ྒྱུད།

•

བྟེད་ས

ྲོད་བ ས་པའི་ར ྟེས་ཡྲོ་ཆས་དག་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་པ་དང་དྒྱུག་སྟེལ

་བ །
•

ཉིན་ལ ར་ལྒྱུས་དང་ས

།

དྟེ་བཞིན་ངྲོ་གདྲོང་ས ྒྱུ་དང་ག ྲོན་གྲོས་དག་དཔ ིས་ཕ ིན་པ་འཁ ྒྱུད།
•

ལག་པ་གཏྲོང་བ་ལ ་བྒྱུའི་དམིགས་བཀར་ག ི་ལྒྱུས་པྲོའི་འབ ྟེལ་གཏྒྱུག་མྟེད
་པ་བ །

འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་ཡྲོང་བའི་ག ྒྱུབ་འབ ས་ཡར་ར
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ས་གཏྲོང་བར།:

•

འགྲོས་ནད་དག་གི་ཁ བ་གདལ་ས ྲོན་འགྲོག་བ ྟེད་པའི་ས ིད་ཇྒྱུས་དག་གྲོང་
ས ྟེལ་བ ྟེད་ས བས་ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་མི་དག་ལ་ག ྲོས་བསྡྒྱུར་བ ྟེད་པ་དང་།
ལས་མི་རྣམས་ལ་ས ིད་ཇྒྱུས་འདི་དག་ཁ བ་བས

•

ས

གས་བ །

ི་པའི་ས་ཁྒྱུལ་ཞིག་ནང་མ་འཛྒྱུལ་གྲོང་དང་ཕ ིར་ཐྲོན་བ ྟེད་ས བས།

ལས་མི་རྣམས་ལ་ལག་པ་འཁ ྒྱུད་ས ངས་ཀ ི་གལ་གནད་ས
•

ྲོང་བརྡར་ས

ྲོད།

ལག་པ་དག་ཇི་ལ ར་འཁ ྒྱུད་པ་དང་ས མ་ཚྒྱུལ།
དྟེ་བཞིན་གཙང་བཟྲོ་བར ན་གཤྟེར་ས

ྲོད་ས ངས་ཀ ི་འག ྟེམ་ཤྲོག་དག་ས

ར།
•

ས

ི་པའི་ས་ཁྒྱུལ་དག་བྟེད་ས

ྲོད་བ ྟེད་ས བས་ལས་མི་རྣམས་ཀ ིས་ཚད་

ལྡན་འཕ ྲོད་བས ྟེན་བ ྟེད་དགྲོས་པའི་བརྡ་ལན་ས

ྲོད།

(སྲོ་སྲོས་བསྡད་པའི་ར ྟེས་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་པ་དང་།
གད་ས ིགས་དག་མཁྲོ་ས

ྲོད་བ ས་པའི་གད་སྣྲོད་ནང་གཡྒྱུག་པ།

ཁ་ལག་འཇྲོག་སའི་ཕ ི་ངྲོས་ས ྟེང་ཁ་པར་འཇྲོག་པ་ལ ་བྒྱུའི་དངྲོས་རྫས་ད
ག་འཇྲོག་ར

ྒྱུ་འཛྟེམ།)

ལས་མི་རྣམས་ཀ ིས་འཕ ྲོད་བས ྟེན་ཐབས་ལམ་དག་ལག་བས ར་བ ྟེད་པ་དང་ནྒྱུས་ལྡ
ན་ཡྲོད་མྟེད་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་པར།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ར
་བས

ྒྱུན་དྒྱུ་འཕ ྲོད་བས ྟེན་ཐབས་ལམ་དག་གི་ལག་བས ར་ལ ་ར ྲོག་དང

ར་ཞིབ་བ ྟེད་དགྲོས།

འཕ ྲོད་བས ྟེན་མཐྒྱུན་ར

ྟེན་དག

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དྒྱུ་འཕ ྲོད་བས ྟེན་མཐྒྱུན་ར
ས

ྲོད་རྒྱུང་བ།

དྟེ་བཞིན་བཀྲོལ་ས
ར

ྟེན་དག་འདང་ངྟེས་དང་ལ ་

ྲོད་ཐྒྱུབ་པའི་རྣམ་པ་ལྟེགས་པྲོ་དང་བཀྲོལ་ས

ྒྱུ་བདྟེ་འཇགས་ཡིན་པའི་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་དགྲོས།
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ྲོད་བ ྟེད་

གལ་ཏྟེ་ཁ ྟེད་ཀ ིས་འཁ ྒྱུད་ཆས་མཐྒྱུན་ར

ྟེན་འཕར་མ་དག་མཁྲོ་ས

དང་། ཁང་མིག་དང་གསྲོལ་ཚིགས་ས་ཁྒྱུལ་དག་བར ྟེ་ས

ྲོད་བ ྟེད་པ་

ྒྱུར་བ ྟེད་དགྲོས་ས བས།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དྒྱུ་དཔ ད་ཞིབ་བ ྟེད་དགྲོས།
འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་ལག་བས ར་བ ྟེད་པར།
ལས་མི་རྣམས་ཀ ི་ཆྟེད་ས་ཁྒྱུལ་ས བས་བདྟེའི་ནང་ལག་པ་འཁ ྒྱུད་སའི་མཐྒྱུན་
ར

ྟེན་ག ི་ག ངས་འབྲོར་འྲོས་མཚམས་ཡྲོད་པ་ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་དགྲོ

ས།
ལག་པ་འཁ ྒྱུད་སའི་མཐྒྱུན་ར

ྟེན་དག་ཚད་བཀག་ཡྲོད་ས བས།

ཡར་འཛྒྱུལ་ས་དང་ཕ ིར་ཐྲོན་བ ྟེད་སའི་ས་ཚིགས་སྒྱུ་ལག་པ་གཙང་བཟྲོའི་འབབ་ཚྒྱུ
གས་ཤིག་མཁྲོ་ས

ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།

བཙྲོག་ཕ ིས་ཤྲོག་བྒྱུ་དང་ཡི་ཙི།
ཆྒྱུ་དང་ཤྲོག་བྒྱུ་ཨ་ཅྲོར་ལ ་བྒྱུའི་འཁ ྒྱུད་ཆས་མཐྒྱུན་ར

ྟེན་དག་གི་དགྲོས་མཁྲོ་

དག་འདང་ངྟེས་བཞིན་པ་དགྲོས།
ལྡན་དགྲོས་པའི་མཐྒྱུན་ར

ྟེན་དག་གི་ག ངས་འབྲོར་གཏན་འབྟེབ་བ ྟེད་པར།

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དངྲོས་སྒྱུ་ལས་མིའི་ག ངས་འབྲོར་དང་།
ལས་ཀ་བར ྟེ་ལྟེན་བ ྟེད་མི་དང་།
ལས་མི་གང་ཞིག་གནས་ས བས་ལས་ས
་ས

ྲོད་ལྡན་དགྲོས་ས བས་དག་གཞིར་བཞག་ཐྲོག་ཆ་འཛིན་བ །

ལྒྱུས་པྲོའི་ར
ས

ྒྱུར་ར ྟེས་ལས་ཀར་ཕ ིར་ལྲོག་བ ྟེད་པའི་ལ

ང་ཐག་འཇྲོག་ར

ྒྱུ་ནྒྱུས་ལྡན་བཟྲོ་བར་གསྲོལ་ཚིགས་ས་ཁྒྱུལ་འམ་

ི་པའི་ས་ཁྒྱུལ་གསར་པ་ཞིག་བཟྲོ་བས

འདི་དག་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནས་ལ ་ས

ྒྱུན་བ ྟེད་ཀ ི་ཡྲོད་ན།

ྲོད་རྒྱུང་བ་ཡྲོད་པ་དང་།

མཁྲོ་ཆས་འདང་ངྟེས་ཡྲོད་པ། (དཔྟེར་ན། འཐྒྱུང་ཆྒྱུ་དང་གད་སྣྲོད་ལ ་བྒྱུ།)
རྫས་དང་བཙྲོག་ག ིབ་དང་ཉྟེན་ཁ་དག་ལས་ས ྒྱུང་ས
། ས ྟེའྒྱུ་ཁྒྱུང་དག་ཕ ྟེ་ར

ྲོབ་ཐྒྱུབ་པའི་ངྟེས་བར ན་བ

ྒྱུའི་ཆ་འཛིན་བ ། ཡང་ན།
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ས

ི་པའི་ས་ཁྒྱུལ་དག་ནང་ར ང་འག ྲོ་མང་བའི་ཆྟེད་ག ང་ག ྲོག་ས ྲོམ་ས

ིག་

བ ྟེད་པ་དང་།
གལ་ཏྟེ་ཐྒྱུབ་ཚྟེ་ཡང་བས

ར་ས ྲོར་བས

ྲོད་བ ྟེད་པའི་ག ང་ག ྲོག་ར ྒྱུང་ཚྲོད་འ

ཛིན་བ ྟེད་པའམ་ཉྒྱུང་དྒྱུ་གཏྲོང་།

ཆ་འཕ ིན་མང་བ།
ཆ་འཕ ིན་མང་བའི་ཆྟེད། Safe Work Australia website ས ྟེང་བས
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ྲོད།

