ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་དང་ལས་ཀའྱི་འཕ ོད་བས ྟེན་དང་བ
དྟེ་འཇགས། – ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་དག
ཉྟེན་ཁ་དག་དཔ ད་ཞྱིབ་དང་ས ངས་འཛྱིན་བ ྟེད་པ།
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ཀ ྱིས་ང་ཚོས་ཚང་མའྱི་འཚོ་གནས་དང་ལས་ཀ་བ ྟེད་ས ངས་དག་
ས

ུར་བཅོས་བཏང་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ལས་ཆུང་བའྱི་འཛམ་ག ྱིང་དག་མུ་མཐུད་ནས་འཁོར་ར

ུག་བ ྟེད་བཞྱིན་

ཡོད།
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ལས་ཀའྱི་འཕ ོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ཀ ྱི་ཉྟེན་ཁའྱི་དཔ ད་
ཞྱིབ་ནྱི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་དག་གྱི་ཆྟེད་དགོས་གལ་ཆྟེ་བའྱི་གོམ་ ཐབས་ཞྱིག་ཡྱིན།
དྟེ་ཡྱིས་ཁ ྟེད་དང་ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་བ ྟེད།
དྟེ་བཞྱིན་ཚོང་ཤག་ས ྟེང་གྱི་ཉྟེན་ཚབས་དག་ངོས་འཛྱིན་པ་དང་ས ངས་འཛྱིན་བ ྟེད་པ་ཡྱིན
།
ཉྟེན་ཁའྱི་དཔ ད་ཞྱིབ་ཞྱིག་བཀོད་འདོམ་བ ྟེད་སྐབས།
སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་གཤམ་དག་གྱི་སྐོར་འད ྱི།:
•

ཉྟེན་ཁ་དག་གང་ཡྱིན་ནམ།

•

དྟེ་ཡྱིས་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཉྟེན་ཁ་གང་འད ་ཞྱིག་འད ྟེན་པ་དང་དྟེའྱི་ཉྟེན་ཚབས་ཇྱི་ཙམ
་ཡོད་དམ།

•

ཉྟེན་ཁའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ནམ།

•

ཉྟེན་ཁ་དག་ས ངས་འཛྱིན་བ ྟེད་པར་ངས་གང་བ ྟེད་ཐུབ་བམ།

•

ཚོད་འཛྱིན་ཐབས་ལམ་དག་ལས་ཀ་བ ྟེད་ཀ ྱི་ཡོད་པའྱི་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་པར།
ཉྟེན་ཁ་དྟེ་བསྐ ར་ཞྱིབ་དང་བ ་ར་ཇྱི་ལ ར་བ ྟེད་དགོས་པ་དང་།
ཉྟེན་ཁ་གསར་པ་དག་ཡོད་མྟེད་ཞྱིབ་བཤྟེར་བ ྟེད་དམ།

ཉྟེན་ཁའྱི་ས ངས་འཛྱིན་ནྱི་འག ོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ནས་བ ུང་བཞྱིན་པའྱི་ཉྟེན་ཁ་གསར་པའམ་ས

ུར་བ་ཕ ྱིན་པ་གང་
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ཡང་དཔ ད་ཞྱིབ་བ ྟེད་པའྱི་ངྟེས་བར ན་བ ། དཔྟེར་ན། ཚོང་ཤག་གྱི་ད ག་ར ོལ་དང་།
ལས་ཀའྱི་དགོས་མཁོ་མཐོ་པོ་ཡོད་པའམ་ཟུར་བཀག་ནང་ལས་ཀ་བ ྟེད་པ་དགོས་པ་ལ ་བུ་ན
ས་བ ུང་བའྱི་ཉྟེན་ཁ་དག་ལ ་བུ།
ཁ ྟེད་ཀ ྱིས་ངྟེས་པར་དུ་ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་མྱི་དག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས།
ཁ ྟེད་གཉྱིས་ཟུང་ས

ྟེལ་ཐོག་ཉྟེན་ཁ་དག་ངོས་འཛྱིན་ཐུབ་པ་དང་དྟེ་དག་ས ངས་འཛྱིན་

ཇྱི་ལ ར་བ ྟེད་ཚུལ་ཐད་ལས་ཀ་བ ྟེད་ཐུབ།
ང་ཚོས་ཚང་མས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་གྱི་འཛམ་ག ྱིང་དྟེ་འཁོར་ར

ུག་བ ྟེད་པ་གནས་པའྱི་

འབད་ར ོལ་བ ྟེད་དགོས། ཆ་འཕ ྱིན་མང་བའྱི་ཆྟེད། ད ་ཚྱིགས་ safeworkaustralia.gov.au
ས ྟེང་བསྐ ོད།

ལུས་པོའྱི་ར

ང་ཐག

མྱི་གཞན་ལྷན་འབ ྟེལ་ཐག་ཉྟེ་པོའྱི་ནང་ལས་ཀ་བ ྟེད་སྐབས་ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་འགོ
ས་པའྱི་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་རུ་འག ོ་བ་ཡྱིན། གལ་ཏྟེ་ཐུབ་ཚྟེ།
ལུས་པོའྱི་ར

ང་ཐག་ལག་བས ར་བ །

གཤམ་དག་བ ྟེད་ར

ུའྱི་བསམ་ཞྱིབ་བ །:

•

ལས་ཀའྱི་ས་ཚྱིགས་བཀོད་པ་ཡང་བསྐ ར་འཆར་འགོད་བ ྟེད་པ།

•

གདོང་དང་གདོང་གཏུག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་པ།

•

ས

•

བང་རྱིམ་དང་ཚོང་ཤག་ཨང་ག ངས་དག་ས ངས་འཛྱིན་བ ྟེད་པ།

ྱི་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་ག ངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

གལ་ཏྟེ་ཐུབ་ཚྟེ།
ལུས་པོའྱི་འབ ྟེལ་ཐུག་ཚོད་འཛྱིན་བ ྟེད་པར་དུས་བཀག་དབར་དུས་ཚོད་འཇོག་པ་དང་།
ལས་མྱི་རྣམས་ལ་སོ་སོའྱི་ལག་ཆ་འམ་ཡོ་བ ད་དག་ཡོད་པའྱི་ངྟེས་བར ན་བ །
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་འབ ྟེལ་ཡོད་ཀ ྱི་བཟོ་ལས་དམྱིགས་བཀར་ས ོབ་ས ོན་ཆྟེད།
safeworkaustralia.gov.au ས ྟེང་བསྐ ོད།
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ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་ཀའྱི་ས་ཚྱིགས་གཙང་བཟོ་བ ྟེད་པ།
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ག ོ་དང་ཧབ་ས
འདོན་ས ྟེལ་བ ས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་དག་བར

ྱིད་ར

ག་པའྱི་སྐབས་

ུད་ནས་ནད་ཡམས་ཁ བ་གདལ་འག ོ་ཡྱི་ཡོད།

མྱི་རྣམས་ཀ ྱིས་ནད་འབུ་ཡོད་པའྱི་ཕ ྱི་ངོས་ས ྟེང་རྟེག་པའྱི་ས ོ་ནས་ཏོག་དབ ྱིབས་
རྱིམས་ནད་འགོས་ཀ ྱི་ཡོད།
ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་ཀའྱི་ས་ཚྱིགས་དྟེ་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་རྟེར་ཁ ུས་རྫས་དང་ཆུས་ཐྟེངས་གཅྱིག་
གཙང་བཟོ་བ ྟེད་པའྱི་ངྟེས་བར ན་བ །
ཕ ྱི་ངོས་དྟེ་གཙང་བཟོ་བ ས་པའྱི་ར ྟེས།
ཁ ྟེད་ཀ ྱིས་དྟེར་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་བ ྟེད་ཆོག
ཡང་ཡང་རྟེག་ཐུག་བ ྟེད་པའྱི་ཕ ྱི་ངོས་དག་གཙང་བཟོོ་བ ྟེད་ར

ུའྱི་གལ་གནད་ཆྟེ་བ་འ

ཛྱིན།
གལ་ཏྟེ་ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་ཀ་རུ་ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བ ུང་ན།
མྱི་རྣམས་ཕ ྱིར་ལོག་མ་བ ྟེད་གོང་ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ལས་ཀའྱི་ས་ཚྱིགས་དྟེ་གཙང་བཟོ་དཔ ྱིས་
ཕ ྱིན་བ ྟེད་པ་དང་གཉན་དུག་དག་སྟེལ་བ ྟེད་དགོས།
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་འབ ྟེལ་ཡོད་ཀ ྱི་བཟོ་ལས་དམྱིགས་བཀར་ས ོབ་ས ོན་ཆྟེད།
safeworkaustralia.gov.au ས ྟེང་བསྐ ོད།

སྟེཕ་ཝོག་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ད ་ཚྱིགས།
སྟེཕ་ཝོག་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་དག་ལ་དྟེ་དག་གྱི་ལས་ཀའྱི་འཕ ོད་
བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་འགན་འཁ ྱི་དག་གྱི་གོ་ར ོགས་ས ྟེལ་བ་དང་།
ཏོག་དབ ྱིབས་རྱིམས་ནད་ནས་བ ུང་བའྱི་ཉྟེན་ཚབས་དག་ས ངས་འཛྱིན་བ ྟེད་པའྱི་རོགས་པ་
བ ྟེད་པར་ས ོབ་ས ོན་གསར་པ་ཞྱིག་གོང་ས ྟེལ་བ ས་ཡོད།
safeworkaustralia.gov.au ལ་ཉྟེན་ཁའྱི་དཔ ད་ཞྱིབ་དང་ལུས་པོའྱི་ར

ང་ཐག

དྟེ་བཞྱིན་འཕ ོད་བས ྟེན་དང་ས ྟེར་ས ུང་ཡོ་ཆས།
སྟེམས་ཁམས་འཕ ོད་བས ྟེན་དང་གཙང་བཟོ་དག་ཇྱི་ལ ར་བཀོད་འདོམ་བ ་ཚུལ་སྐོར་ག ྱི་
ཆ་འཕ ྱིན་ཡོད།
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ཁ ྟེད་ཀ ྱི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་དང་བཟོ་ལས་འབ ྟེལ་ཡོད་ཀ ྱི་ཆ་འཕ ྱིན་དང་།
དྟེ་བཞྱིན་ལས་ཀའྱི་ས་ཚྱིགས་ཀ ྱི་ཞྱིབ་བཤྟེར་ཐོ་གཞུང་དང་ས
ན་ར

ར་ཡྱིག་ལ ་བུའྱི་ལག་ལྟེ

ུ་ཆ་དག་ལས་ས ་པོའྱི་ངང་འཚོལ་བར་ནང་དོན་འཚག་སྟེལ་ལག་ཆ་བྟེད་ས

ོད་བ །

ཁ ྟེད་ཀ ྱི་བཟོ་ལས་དམྱིགས་བཀར་ས ོབ་ས ོན་ཆྟེད། ད ་ཐོག་ safeworkaustralia.gov.au
ས ྟེང་བསྐ ོད།
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