ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩

སྐབས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བ
སྱེན་དང་བདྱེ་ཐབས་རམ་འདྱེགས།

སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་དང་བདྱེ་ཐབས་ནྱི་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་ནྱི་ང་ཚོ་རྱེ་རྱེའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན།
ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ དང་གདོང་ལྱེན་གཞན་དག་གྱི་རྱེན་པས་མྱི་མང་པོའ་ི ཚོར་བ་གཤམ་ལྟར་འཇོག་ཡོད།:

•
•

སྱིད་སྣང་མྱེད་པ།

•

སུན་སྣང་སྱེས་པ།

•

བོ་འཚབ་པ།

•

ཡྱིད་ཞུམ་པ།

•

གནས་སངས་རྒྱུན་ཆད་མྱེད་པར་སྒྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ཐད་སྱེམས་ཁྲལ་དང་བ་བཞག་དག་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པའྱི་འ

ཐྱེ་ཚོམ་སྱེས་པ།

དོད་དོན།
མང་ཆྱེ་བ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཡྱིས་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བ་སྱེལ་སངས་དང་ད་ལྟའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སངས་ཐད་སྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད།
ཁྱེད་ཉྱིད་གནས་སོད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་རྱིགས་འཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོའ་ི ཆྱེད་ང་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་དག་ཁད་པར་འགོ་ཡོད།
མྱི་འགའ་ཤས་ལ་དྱེ་ནྱི་རྒྱང་དུ་གནས་ཏྱེ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་།

ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་བདྱེ་འཇགས་གནས་པའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་སོང་བ། ཡང་ན།
ལས་ཀ་དང་ལྟ་སོང་འགན་འཁྲྱིའྱི་ལྷན་དམ་བསྒྲགས་དག་སངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་འམ་གནས་སངས་དག་གང་ཡྱིན་རུང་།
ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་བདག་གཅྱེས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་རམ་འདྱེགས་གང་ཞྱིག་ཐོབ་རུང་ཡོད་མྱེད་ཤྱེ
ས་པར་བ། ལས་ཀ་གསར་པ་ཞྱིག་འཚོལ་བའམ།

སོབ་སོང་ངམ་སོང་བརྡར་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་རོགས་རམ་ཡང་ལྡན་དགོས་སྱིད་པ་ཡྱིན།
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ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་ཕྱིར་ལོག
མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱང་དུ་གནས་ཏྱེ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་སོ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་དངོས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་འདོད་བསམ་པ་ཡོད་སྱིད་པ་ཡྱིན།
གཞན་དག་གྱིས་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་དབར་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་སྱེ་འབྱེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་སྒུག་ཐུབ་ཀྱི་མྱེད་སྱིད་པ་ཡོད།
གང་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡྱིན་རུང་།
ང་ཚོའྱི་ལས་བདག་གྱིས་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་དྱེ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་མྱེད་པ་བདྱེ་འཇགས་བཟོ་བར་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྱེར་གྱི་གཤྱིས་སོད་གང་དག་བརྱི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྱེས་དགོས། གལ་ཏྱེ་ལྡན་དགོས་ཚེ།
ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་མྱེད་པ་བདྱེ་འཇགས་གནས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ལས་བདག་ལ་འཆར་ག
ཞྱི་དྱེའྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཆོག

གལ་ཏྱེ་མྱི་འགའ་ཤས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཕོག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་དག་ལ་ནད་གཞྱི་ལྱིད་པོ་བྱུང་བའྱི་ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེ་བ་ཡོད།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ན་ཚ་གཞན་ཡོད་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་པར་དྱེ་ཡྱིས་ཁྱེད་ཉྱིད་ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེན་པོ་བཟོ་བའྱི་དོགས་པ་ཡོད་ན།
ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ངྱེས་པར་དུ་སོ་སོའ་ི ལས་བདག་ལྷན་ཡང་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས།

ཁྱེད་ཉྱིད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་བདྱེ་འཇགས་ཡྱིན་མྱིན་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་འཕོད་བསྱེན་གནས་བབ་བསམ་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས།

ལས་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་དག་ངྱེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།:

•
•

ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཁབ་གདལ་སོན་འགོག་བྱེད་པར།

ཁོང་དག་གྱིས་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའྱི་གོམ་ཐབས་དག་གྱི་སྐོར་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་གོ་བསྡུར་བ།
ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་འཇོག་ཆྱེད་ཐབས་ལམ་དག་ལག་བསར་བ། དཔྱེར་ན། མྱི་རྣམས་ཁ་འཕལ་བར་འཛིན་ཆས་དག་ཡང་བསར་བཀོད་སྒྲྱིག་བ།
ཡང་ན། ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཚོད་འཛིན་བ།

•
•
•

ལས་མྱི་རྣམས་ལ་འཕོད་བསྱེན་ལྱེགས་པོ་བསྱེན་པའྱི་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་།
འཕོད་བསྱེན་མཐུན་རྱེན་དག་མཁོ་སོད་བ།

ནད་པ་ཡྱིན་སྐབས་ལས་མྱི་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་སོད་དགོས།
རྒྱུན་དུ་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་དྱེ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་ངང་གཙང་བཟོ་
བྱེད་དགོས།

གལ་ཏྱེ་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩

བྱུང་ན། ཁྱེད་ཚོས་གང་བྱེད་འཆར་ཡོད་སྐོར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ།

ལས་ཀ་བསོད་པར་སྱི་སོད་སྣུམ་འཁོར་བྱེད་སོད་བྱེད་པ།
མྱི་ཚང་མས་གཞན་སར་ནས་མྱི་ཊར་ ༡་༥ རྒྱང་ཐག་མུ་མཐུད་ནས་འཇོག་དགོས། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒུག་བཞྱིན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་དྱེ་བྱེལ་བ་ཡྱིན་ན།
གལ་ཏྱེ་ཐུབ་ཚེ་རྱེས་མ་དྱེར་སྒུག་རྒྱུའྱི་བསམ་མནོ་གཏོང་། གལ་ཏྱེ་འདྱི་རྒྱུན་ལྡན་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།
ཁྱེད་ཀྱི་ལས་བདག་ལྷན་གདམ་ག་གཞན་དག་མྱུལ་ཞྱིབ་བ། དཔྱེར་ན། ཁྱིམ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པའམ།
ལས་ཀའྱི་འགོ་འཛུགས་ས་པོའམ་ཕྱི་པོ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ།
ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཡྱི་སྱི་ཚོགས་ཁབ་གདལ་དམའ་པོ་ཡོད་ས་རུ།
ཁྱེད་ཉྱིད་བདྱེ་ཐང་ཡྱིན་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁ་རས་གོན་རྒྱུ་དྱེ་སྱིར་བཏང་ནས་འོས་སོར་བྱེད་ཀྱི་མྱེད།
སྱི་ཚོགས་ཁབ་གདལ་ཚད་གཞྱི་མཐོ་པོ་ཡོད་ས་རུ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁས་རས་གོན་རྒྱུ་འདྱེམས་པའམ།
མང་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་འཛིན་སོང་དག་གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁ་རས་གོན་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན།
སྱི་སོད་སྣུམ་འཁོར་ལྟ་བུའྱི་སྱེང་གལ་ཏྱེ་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་འཇོག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་ན།

ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་གདོང་དྱེ་ཁ་རས་ཀྱི་བཀག་པ་ཡྱིས་སྲུང་སོབ་འཕར་མ་འགའ་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆྱེད་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁ་རས་དྲྭ་ཚིགས་
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov- health-alert/how-to-protect-yourselfand-others-from-coronavirus-covid-19/masks སྱེང་བསོད།

ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་ནང་ཁ་རས་དག་གྱི་བྱེད་སོད་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆྱེད་སྱེཕ་ཝོག་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་དྲྭ་ཚིགས་ www.safeworkaustralia.gov.au
སྱེང་བསོད།
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བདྱེ་འཇགས་གནས་པར་ལས་བྱེད་དག་གྱིས་བངས་དགོས་པའྱི་གོམ་ཐབས་དག
ལས་ཀའམ་ཕྱི་རུ་མང་ཚོགས་ས་ཁུལ་གང་དུ་ཡོད་རུང་། མྱི་ཚང་མ་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་མྱེད་པ་ཡྱིན་དགོས།:

•

འཕོད་བསྱེན་ལྱེགས་པོ་ལག་བསར་བ།

•

གལ་ཏྱེ་ཐུབ་ཚེ། གཞན་སར་ནས་མྱི་ཊར་ ༡་༥ རྒྱང་ཐག་གནས།

•

གལ་ཏྱེ་ནད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམ་དུ་སོད།

•

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ཆམ་པའམ་ཆམ་ཚད་ལྟ་བུའྱི་ནད་རྟགས་རྱིགས་ཡོད་ན་བརྟག་དཔྱད་བ།

ནད་པ་ཡྱིན་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ཡྱིས་མང་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་འཛིན་སོང་དག་གྱིས་ནད་འབུ་རད་གཅོད་མགོགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་
ཁབ་གདལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ངྱེས་བརྟན་བྱེད་པ་ཡྱིན།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཉྱིད་ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལྷན་འབྱེལ་གཏུག་ཉྱེ་པོ་བྱུང་ཡོད་ན། ཁྱེད་ལ་ COVIDSafe

ཉྱེར་སོད་ཡོད་པ་ཡྱིས་མང་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་འཛིན་སོང་དག་གྱིས་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་གཏུག་མགོགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་རོགས་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན།
འདྱིས་ཁྱེད་ལ་སོ་སོའ་ི སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་འབུ་ཁབ་གདལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉྱེན་ཚབས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ཀྱི་སོབ་སོན་ཐོབ་པའྱི་རོགས་པ་བྱེ
ད་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་དང་བདྱེ་ཐབས་སྱེང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པ།
ཁྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་དང་བདྱེ་ཐབས་སྱེང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ལས་ཀ་རུ་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི བདྱེ་འཇགས་ཇྱི་བཞྱིན་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་དྱེ་ས་བྱེད་མ་མོང་བའྱི་གོམ་ཐབས་མང་པོའ་ི ནང་ང་ཚོས་ཚང་མས་སར་གསོ་ཐུབ་པའྱི་སྒྱུ་རལ་གསར་པ་དག་སོང་བའྱི་འབད་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད
། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་སྱེམས་འཁུར་ཚོར་གྱི་ཡོད་ན། རོགས་རམ་ཆྱེད་རོགས་པ་བངས་རྒྱུ་དྱེ་འགྱིག་པ་ཙམ་མྱིན། དྱེ་དགོས་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན།
གདོང་ལྱེན་འདྲ་མྱིན་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་ཆྱེད་རམ་འདྱེགས་མང་པོ་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་དང་།
ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེབ་ཆུང་གྱི་རམ་འདྱེགས་སྱེ་ཚན་ནང་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་རྱེད་ཐུབ།
སྱེམས་ཁམས་ནད་པའྱི་ལྷན་འཚོ་སོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་རྒྱུ་དྱེ་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན།
སྨན་བཅོས་དང་ལྟ་སོང་དག་དུས་ནས་དུས་སུ་སྒྱུར་བ་འགོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། དྱེ་འདྲ་སོང་ཙང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་རམ་འདྱེགས་དྲ་ལམ་སྱེང་སྱེལ་མཐུད་ངང་གནས་པར་ཁ་པར་དང་དྲྭ་རྒྱ་བྱེད་སོད་བ།

ལས་ཀ་རུ་འབྱེལ་ལམ།
གནས་སངས་མང་དག་ཅྱིག་མགོགས་པོ་ངང་སྒྱུར་བ་འགོ་བའྱི་སྐབས།
ཁྱེད་ཀྱི་སངས་འཛིན་པ་དང་སོ་སོའ་ི རུ་ཁག་ལྷན་མུ་མཐུད་ནས་འབྱེལ་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན
་པོ་ཡྱིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་རུ་ཕྱིར་ལོག་གམ་ལས་ཀའྱི་སྐོར་གྱི་སྱེམས་འཁུར་ཐད་གུ་ཡངས་དང་དྲང་
པོ་བ། འདྱི་ཡྱིས་ཁྱེད་ལ་གནད་དོན་དག་གྱེང་སོང་བྱེད་པ་དང་།
དྱེ་བཞྱིན་རོད་རོག་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་འགྱུར་ལྡོག་དག་གྱི་སྱེང་གོམས་འདྲྱིས་ཐུབ་པའྱི་རོག
ས་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན།

ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་ནང་འགྱུར་ལྡོག
འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་དྱེ་བོ་བག་མྱི་ཕྱེབས་པ་དང་ངྱེས་མྱེད་ཡོད་སྱིད།
ཁྱེད་དང་རུ་ཁག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དང་ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་ནང་གོམས་འདྲྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཉྱིད་སོ་སོ་ལ་མྱི་
བདྱེ་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་དྱེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་དྲན་སྐུལ་བ། ཉྱིན་མ་རྱེ་རྱེ་དྱེ་འདྱི་ལྟར་བཞྱིན་བངས་པ་དང་།
འགྱུར་ལྡོག་ལྷན་གོམས་འདྲྱིས་བྱེད་ཚུལ་ཐད་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་དག་དྲན་པར་བ།
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འཆར་ཅན་བྱེད་སོ་ཡྱིས་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ།
འཆར་ཅན་བྱེད་སྒོ་གསར་པ་ཞིག་བཟྒོ་བ་ཡིས་ཁྱེད་ཉིད་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་གནས་འཆའ་བའམ།
ཏྒོག་དབིབས་རིམས་ནད་མྱེད་པའི་བདྱེ་འཇགས་ཀི་ཐབས་ལམ་གསར་པའི་སྱེང་གྒོམས་འདིས་བྱེད་རྒྱུ་སྒོང་བའི་རྒོགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན།
འགྒོ་འཛུགས་གསར་པ་འདི་སྐབས་ཁྱེད་ཀིས་འཆར་ཅན་བྱེད་སྒོའི་ནང་བྱེད་སྒོ་གསར་པ་དག་འཇུག་རྒྱུའི་གྒོ་སྐབས་ཞིག་ཡིན།
འདིའི་ནང་འབྱེལ་ལམ་དང་བྱེད་སྒོའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དག་བྱེད་སྒོད་བྱེད་རྒྱུ་འཚུད་པ་ཡིན། དཔྱེར་ན། ལུས་རྩལ་རྩྱེད་རྒྱུ་དང་སྒོམ་རྒྱག་པའམ་དྱེབ་ཀྒོག་པ་ལྟ་བུ།

སོ་སོའ་ི ཆྱེད་དུས་ཚོད་བཟོས།

གནས་ཚུལ་གསར་ཤྒོས་དང་འགྱུར་ལྒོག དྱེ་བཞིན་གལ་གནད་དག་གི་ལྷན་དུས་དང་མཐུན་པ་གནས་རྒྱུ་ཁག་པྒོ་ཡྒོད།
ཁྱེད་ལ་ཁུར་པྒོ་འཕར་མ་འདི་སངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒོགས་པ་བྱེད་པར། ཁྱེད་ཆྱེད་སྒོ་སྒོས་གཉིད་དང་ལུས་རྩལ།
དྱེ་བཞིན་ངལ་དུབ་སངས་པ་དང་ངལ་གསྒོ་ཆྱེད་དུས་ཚོད་བཟྒོས་དགྒོས་པ་གལ་ཆྱེན་པྒོ་ཡིན།

རོགས་རམ་བངས།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་སྱེམས་ཁྲལ་ཡྒོད་ན་རྒོགས་རམ་བླངས། དྱེ་ཡིས་གནས་ཚུལ་དག་སྒོ་སྒོ་རང་ཉིད་ལྷན་ཉར་བའི་སྱེམས་སྡུག་ལས་མྱུར་བ་སངས་པའི་རྒོགས་པ་བྱེད་ཐུབ།
དྱེ་ནི་ནང་མི་དང་གྒོགས་པྒོའམ། ཆྱེད་ལས་རམ་འདྱེགས་དག་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་སིད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་རམ་འདྱེགས་དང་སྒོབ་སྒོན་ལན་དགྒོས།

འབྱེལ་གཏུགས།
ལས་བདག་དང་ལས་བྱེད་དག་གྱི་ཆྱེད་ཆ་འཕྱིན།
སྱེཕ་ཝོག་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ།: ལས་ཀའྱི་ས་ཚིགས་དྱེ་བདྱེ་འཇགས་བཟོ་བའྱི་རོགས་པ་བྱེད་པར།
ལས་བདག་དང་ལས་བྱེད། རྒྱུ་ཆ་དང་ལག་ཆའྱི་ཡོ་ཆས་དག་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ཡོད།
www.safeworkaustralia.gov.au

24/7 སོབ་སོན་དང་རམ་འདྱེགས་འབུལ་བའྱི་ཞབས་ཞུ་དག
ཧྱེཊ་ཊུ་ཧྱེལྠ།: ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་གངས་གནས་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་འཇུག་སོ་ཡྱིས།
རྱིན་དོད་དམའ་པོའམ་རྱིན་མྱེད་ཐོག་ཁ་པར་དང་དྲ་ཐོག་སྱེང་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་ཞབས་ཞུ་དག་གྱི་ཆ་འཕྱིན་དང་སོབ་སོན།
དྱེ་བཞྱིན་མཐུད་སོར་འདྲ་མྱིན་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
www.headtohealth.gov.au
བྱི་ཡོནྜ་ལྦུ་ལུ།:

ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་བདྱེ་ཐབས་ཀྱི་རམ་འདྱེགས་ཞབས་ཞུ་ཡྱིས་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་གནད་དོན་དག་གྱི
་རྒྱ་ཁབ་སྱེང་རམ་འདྱེགས་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ཁ་བརྡ་འམ་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཁ་པར་འམ་དྲ་ཐོག་སྱེང་ཐོབ་རུང་ཡོད།
1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au/
ལཡྱེཕ་ལཡྱེན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ།: འདྱི་ནྱི་གཉན་འཕང་རམ་འདྱེགས་ཞབས་ཞུ་ཞྱིག་ཡྱིན།
དྱེ་ཡྱིས་འབྱེལ་འདྲྱིས་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འམ་བདྱེ་འཇགས་གནས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་དུས་ནམ་ཡྱིན་ལ་དུས་ཐུང་རམ་འདྱེགས་མཁོ་
སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 13 11 14 | www.lifeline.org.au
བྱིས་པའྱི་རོགས་རམ་ཨང་གངས།: གཞོན་སྱེས་ལོ་ ༥ ནས་ ༢༥ བར་ཡྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད།
ཁ་པར་དང་དྲ་ཐོག་སོ་ནས་རྱིན་མྱེད་དང་སྱེར་གཉྱེར། དྱེ་བཞྱིན་གསང་རྒྱ་ལྡན་པའྱི་སོབ་སོན་ཞབས་ཞུ་ཞྱིག་ཡྱིན།
1800 55 1800 | www.kidshelpline.com.au
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སུ་སཡྱེཌ་ཀོལ་བྱེཀ་ཞབས་ཞུ།: མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་རང་ཤྱི་རྒྱག་བསམ་ཡོད་པ།
རང་ཤྱི་རྒྱག་བསམ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ལྷན་འམ་རང་ཤ་ྱི རྒྱག་པའྱི་མ་ངན་ལྷན་འཚོ་སོད་བྱེད་མཁན་དག་གྱི་ཆྱེད་སུ་སཡྱེཌ་ཀོལ་བྱེཀ་ཞབས་ཞུ་ཐོབ་རུང་ཡོད། 1300 659
467 | www.suicidecallbackservice.org.au

སྱེས་པའྱི་རོགས་རམ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ།: སྱེས་པ་ཚོའ་ྱི ཆྱེད་ཁ་པར་དང་དྲ་ཐོག་གྱི་སོབ་སོན་ཞབས་ཞུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 1300 78 99 78 |
www.mensline.org.au

ཨོ་པྱེན་ཨྰམ།: དམག་ཐོག་བས་པ་ཅན་དང་ནང་མྱི་དག་གྱི་སོབ་སོན།: ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་དམག་དཔུང་ལས་བྱེད་དང་།
དམག་ཐོག་བས་པ་ཅན་དང་ཁོང་དག་གྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་རྱིན་མྱེད་དང་གསང་རྒྱའྱི་སོབ་སོན། རུ་ཁག་སྨན་བཅོས་ལས་རྱིམ་དང་།
སྱི་ཚོགས་དང་ན་མཉམ་དྲ་ལམ་དག་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ཡྱིན། 1800 011 046 | www.openarms.gov.au

ངོ་གདོང་དང་ངོ་གདོང་ཐུག་སྱེ་རོགས་རམ།
ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པ།
གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་དམ་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མྱི་ཡྱིས་ཕྱིར་ལྡོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྱེམས་ཁྲལ་དག་མོང་གྱི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ས་གནས་སྨན་པ་ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད།

ཁོང་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་དང་འཕོད་བསྱེན་ཞབས་ཞུ་གཞན་དག་གྱི་འཇུག་སོ་ཡྱིན། www.healthdirect.gov.au/australianhealth-services

སོབ་སོན་པ།
ཊྱེ་ལྱི་ཧྱེལྠ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་གྱི་སྱེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ལྷན་སྱེལ་མཐུད་བྱེད་ཆྱེད།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྱེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འཚོལ་ཞྱིབ་ལག་ཆ་སབས་བདྱེ་ཞྱིག་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཏོག་དབྱིབས་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་གོ་བུར་དུ་ཁབ་པའྱི་སྐབས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་འོས་བབ་ཡོད་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཊྱེ་ལྱི་ཧྱེལྠ་བསྱེན་གཏུགས་ལྟ
་སོད་བྱེད་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་རན་མཚམས་འཚོལ་བར། www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist སྱེང་བསོད།

ཧྱེཌ་སྱི་པྱེ་སྱི།
ཧྱེཌ་སྱི་པྱེ་སྱི་ཡྱིས་གཞོན་སྱེས་ལོ་ ༡༢ ནས་ ༢༥ དབར་ཡྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་དང་།

ཁོང་དག་གྱི་ནང་མྱི་དང་གོགས་པོ་དག་གྱི་ཆྱེད་རྱིན་མྱེད་དམ་རྱིན་དོད་དམའ་བའྱི་ཞབས་ཞུ་དག་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཧྱེཌ་སྱི་པྱེ་སྱི་ཡྱིས་ཁབ་ཁོངས་གལ་ཆྱེ་བཞྱིའྱི་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སོད་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དྱེ་དག་ནྱི་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན།
ལུས་པོའ་ི འཕོད་བསྱེན་འབྱེལ་ཡོད། ཨ་རག་དང་སྨན་རྫས་ལག་ལྱེན་གཞན། སྱི་ཚོགས་དང་ལས་རྱིགས་རམ་འདྱེགས།
ཧྱེཌ་སྱི་པྱི་སྱི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ས་ཁྲ་དྱེ་ཧྱེཌ་སྱི་པྱེ་སྱི་དྲ་ཚིགས་སྱེང་ཐོབ་རུང་ཡོད། www.headspace.org.au

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གདོད་མའྱི་སོབ་སོན་ཉམས་མོང་། (ཨྱེ་ཨཡྱེ་ཨྱེམ་ཨྱི།)
ཨྱེ་ཨཡྱེ་ཨྱེམ་ཨྱི་ནྱི་གདོད་མའྱི་ཡུལ་མྱི་གཞོན་སྱེས་དང་ཊོར་རྱེས་སྱི་ཊྱི་རྱེཌ་གྱིང་ཕན་པ་རྣམས་ཤྱེས་ཡོན་ནང་ཞུགས་པ་དང་།
དྱེ་དག་གྱི་མངོན་འདོད་དག་འཕྱེལ་བར་དམྱིགས་པའྱི་འཁྲུལ་གཟུགས་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དང་སོབ་སོན་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན།
ཨྱེ་ཨཡྱེ་ཨྱེམ་ཨྱི་ཡྱིས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་དང་སྱི་ཚོགས་གཞུང་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་གྱེང་སྱེགས་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དྱེ་ཡང་། ས་ཚིགས་ ༣༣ དང་སོབ་གྲྭ་ ༢༥༠
ལྷན་དྲྭ་ཐོག་དང་འབྱེལ་ལམ་བརྒྱུད་བཤྱེས་གཉྱེན་ལས་དུས་དང་ཟུར་ཁྲྱིད་ཚོགས་ཐུན།

ཟབ་སོང་དང་གཏན་འབྱེབ་བས་པའྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དག་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་འཇལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། https://aimementoring.com/

པོ་སྱི་ཊྱིཝ་འབྱེལ་ལམ་ལས་རྱིམ།
རང་གཡྱེང་འཁྲུག་སོན་ལྡན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤ
ཤ ྱེས་ཡོན་བབ་འབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར།

ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡྱིས་སོབ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་དང་ལྟ་སོང་རྣམས་ཀྱི་དབར་འབྱེལ་ལམ་དག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད།

དྱེ་ཡྱིས་ཟབ་སོང་དང་དྲ་ཐོག་རྒྱུ་ཆ་དག་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་དང་འབྱེལ་ཡོད། དྱེ་བཞྱིན་དཔང་རྟགས་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཆ་འཕྱིན་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
www.positivepartnerships.com.au/
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དྲ་ཐོག་རྒྱུ་ཆ་དག
སོབ་ཕྲུག་བདྱེ་ཐབས་ལྟྱེ་གནས།
སོབ་ཕྲུག་བདྱེ་ཐབས་ལྟྱེ་གནས་ཀྱིས་ཤྱེས་ཡོན་སོབ་སོན་པ་དང་ཕ་མ།
དྱེ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་དག་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་ལོའ་ི ངྱེས་ཅན་དང་དྲ་ཐོག་སྱེང་འཆར་འགོད་བས་པའྱི་ཆ་འཕྱིན་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཕྲུ་གུ་དང་གཞོན་སྱེས་ནང་སྱེམས་འཚབ་དང་ཡྱིད་མུག་གྱི་ཉྱེན་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའྱི་རོགས་པ་བྱེད་པར།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡྱིག་ཕལ་པའྱི་ནང་ལག་ལྱེན་དང་བདྱེན་དཔང་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐབས་བྱུས་དག་ལྟ་སོད་བྱེད་ཐུབ།
www.studentwellbeinghub.edu.au

རྱིཇ་ཨོཊ།
རྱིཇ་ཨོཊ་ཡྱིས་ལོ་ ༢༥ མན་ཆད་ལ་གཉན་འཕང་དུས་སྐབས་ནང་ཉྱིན་རྱེའྱི་དྲྱི་བ་དག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དྲྭ་ཚིགས་འདྱིའྱི་ནང་ཆ་འཕྱིན་རྒྱུ་ཆ་དང་རང་འཚོ་ལག་ཆ་དག་ཡོད། དྱེས་ན།
གཞོན་སྱེས་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་གྱི་དོན་རྟོགས་པ་དང་སངས་འཛིན་བྱེད་པར་ལག་བསར་ཐབས་ལམ་དག་བངས་ཆོག
དྲྭ་ཚིགས་འདྱིའྱི་ནང་གཞོན་སྱེས་ཚོའྱི་ཆྱེད་བདྱེ་འཇགས་དང་རྒྱབ་སོར། དྱེ་བཞྱིན་མྱིང་སོས་མྱེད་པའྱི་སོང་ཆ་ཞྱིག་ཀང་འཚུད་ཡོད།

དྱེའྱི་ཐོག་གཞན་ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་རྱིམ་སྐོར་དག་མཉམ་སོད་བྱེད་ཐུབ། www.au.reachout.com

ཊྱེན། – དགོས་མཁོའ་ི དྲྭ་ལམ།

ཏོག་དབྱིབས་རྱིམས་ནད་-༡༩ ཁྲོད་མྱི་ཚེ་དང་ལས་ཀ་སངས་འཛིན་བྱེད་པར། འཕོད་བསྱེན་དང་རྒན་གསོ་ལྟ་སོང་།
དྱེ་བཞྱིན་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞབས་ཞུ་དག་གྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕོད་བསྱེན་ཆྱེད་ལས་པ་དག་ལ་རམ་འདྱེགས་བྱེད་པའྱི་ཉྱེར
་སོད་ཞྱིག་ཡྱིན།
ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཆྱེད་ཉྱེར་སོད་ཕབ་ལྱེན་བ། | ཨན་གོ་ཆྱེད་ཉྱེར་སོད་ཕབ་ལྱེན་བ།

མདུན་ལམ་རམ་འདྱེགས་དང་ཆ་འཕྱིན།
རྒྱལ་ནང་མདུན་ལམ་ཚོགས་སྱེ།
གཞོན་སྱེས་རྣམས་ལ་སོབ་གྲྭ་རྱེས་ཀྱི་འགོ་ལམ་དག་ཕོགས་སོན་བྱེད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་བ། དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བང་
www.nci.dese.gov.au སྱེང་ཐོབ་ཐུབ།

སོབ་ཚན་འཚོལ་མཁན།
དྲྭ་ཚིགས་ www.courseseeker.edu.au

ཐོག་དྲྭ་ཐོག་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་གྱི་ཆ་འཕྱིན་སོང་ཕག་མང་པོའ་ི སྐོར་རན་མཚམས་དང་འགན་འཕྱེར་རྣམ་པ་ནང་མཁོ་སོད་བས་ཡོད།

མདུན་ལམ་འཆར་འགོད།
དྲྭ་ཚིགས་ www.myfuture.edu.au ཐོག་མདུན་ལམ་འཆར་འགོད་དང་མདུན་ལམ་འགོ་ལམ།
དྱེ་བཞྱིན་ལས་ཀའྱི་འཕོ་འགྱུར་དག་གྱི་སྐོར་ཕོགས་ལྷུང་མྱེད་པའྱི་ཆ་འཕྱིན་ཐོབ་རུང་ཡོད།

མདུན་ལམ་སོབ་སོན།
དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བང་ https://headspace.org.au/our-services/digital-work-and-study-service/
ཐོག་ཧྱེཌ་སྱི་པྱེ་སྱི་གངས་གནས་ལས་ཀ་དང་སོབ་སོང་ལས་རྱིམ། དྱེ་བཞྱིན་གཞོན་སྱེས་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༥
དབར་ཡྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་འཆར་འགོད་རམ་འདྱེགས་བྱེད་པའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་ལས་རྱིམ།
ལྷག་དོན་ཤྱེས་ཡོན་ཆྱེད་ལས་ཀར་བཀོད་འཇུག་གམ་ལས་ཀ་འཚོལ་བའྱི་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ཐོབ་རུང་ཡོད།
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