
པེན་སལི་བ་ིན་ིཡའ་ི མངནོ་མཐའོ་ི�མིས་འ�ན་�་ི �གིས་�མིས་བཀདོ་ཚ�གས། 
 

�ིམས་�ོདཔ་གི་ཁ་ཐད་�་ ཉོག་བཤད་�ན་�་ཐོ་བཀོད། 
 
འ་ནི་ནང་�་�ིམས་�ོདཔ་གི་ ཁ་ཐད་�་ ཉོག་བཤད་�ན་�འི་དོན་�་ �གས་མ�ན་ འབད་�དོ་�་ི ཉོག་བཤད་བཀང་ཤོག་ཡོད། ད་�ང་ཡང་འ་ན་ིནང་�་ རེ་�ོན་བཀོད་སའི་བཀང་ཤགོ་ག་ི
ཤོག་ལེབ་ཡོད། 
 
ཉོག་བཤད་བཀང་ཤོག 
 
�ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་�ི་ཡོངས་འ�ེལ་ཁ་�ང་www.padboard.org ཐོག་ལས་ཉོག་བཤད་ ཐོ་བཀོད་ འབད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ འ་ནི་ཉོག་བཤད་བཀང་ཤོག་ ལག་ ལེན་
འཐབ་ཐོག་ཤོག་�འི་ཐོག་ལས་ ཉོག་བཤད་ཐོ་བཀོད་ འབད་བ�བ། ཉོག་བཤད་བཀང་ཤགོ་གི་ ཡན་ལག་ཆ་ཚང་ ཡོངས་�་�ོགསཔ་�ེ་ བཀང་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ། �ིགས་�ིམས་�ོད་ཚབ་
ཡིག་ཚང་ལས་ �ོད་�ི་ ཉོག་བཤད་ �ན་�་�དོ་པའི་ ངོས་ལེན་ཡིག་�་བཏང་ཞནིམ་ལས་ �ད་�ཱ་གི་�ན་�དོ་ལས་ འགལ་བའི་ཉསེ་པ་ཡོད་མེད་དང་ �ིགས་�ིམས་�ི་བཅའ་ཡིག་ལས་ འགལ་
མ་འགལ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་ རིམ་པའི་�ངས་ལེན་འབད་ འོང་། 
 
ཤོག་�འི་ཐོག་གི་ཉོག་བཤད་�ན་�་�་ག་ར་ �ིམས་�ོདཔ་ ཡིག་ཚང་ཡོད་པའ་ི 
�ོང་ཁག་�ིམས་�ོདཔ་ཡིག་ཚང་ནང་ �་བཏང་དགོ།  
 
 
 
 
 
 
 

�ོང་ཁག་ དང་པ། 
1601 Market St. 
Suite 3320 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 560-6296   

�ོང་ཁག་ གཉིས་པ། 
820 Adams Ave. 
Suite 170 
Trooper, PA 19403 
(610) 650-8210   

�ོང་ཁག་ ག�མ་པ།  
601 Commonwealth Ave.  
Suite 5800 
P.O. Box 62675 
Harrisburg, PA 17106-2675 
(717) 772-8572 

�ོང་ཁག་ བཞི་པ། 
437 Grant St. 
Suite 1300 
Pittsburgh, PA  15219 
(412) 565-3173   

 
 
ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ།  
 
གཤམ་གསལ་ ཉོག་བཤད་ངག་བ�ོད་�ི་ �བ་�ེན་ཡིག་ཆ་ ཆ་ཚང་གི་ འ�་བ�ས་ གསལ་བཏོན་འབད་དགོ། 

− �་འ�ས། �་འ�ས་གན་�། དང་�ིམས་�ོདཔ་�་ �ོད་ཡོད་པའི་འ�ས་ག་ར། 
− དགོས་མཁོ་དང་�ིལ་ ད�ལ་ཁང་�སི་�འི་ འ�། 
− ཡི་�། �ོག་འ�ིན། འ�ིན་འ�ང་ལ་སོགས་པའ་ི ཡིག་འ�ེལ་�ི་འ�།  
− ཁ་�བ་པའི་བ�ེད་ཐོ། 
− �ིམས་ཞིབ་ཟིན་�ིས་ཡི་ཨང་དང་ �ིམས་�ི་དབང་ཚད་�བ་ ཁོངས་�སི་པའི་ �ིམས་འ�ན་ཐོ་བཀོད་�་ིའ�།  

 
�བ་�ེན་ཡིག་ཆ་�་ འ�་བ�ས་བ�བ་མ་�གས་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་�་ ལོག་གནང་དགོ་པའི་�་བ་དང་�ག་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དེ་རང་བ�ེལ་བཏང་དག།ོ  

 
 
 

�ོང་ཁག་ བཞི་པ། 

�ོང་ཁག་ ག�མ་པ། 

�ོང་ཁག་ གཉིས་པ། 

�ོང་ཁག་ དང་པ། 

http://www.padboard.org/


རེ་�ནོ། 
 
� ོད ་�་ིར་ེ�ནོ་ག་ཅ་ིབ�དེ་དགཔོ་�?ོ  

• ཉོག་བཤད་�ན་�་�ོད་པའི་ངོས་ལེན་ཡི་�་དང་ �ངས་ག�ག་ཡིག་ཨང་ བཀོད་ནི།  
 

• �ིགས་�ིམས་ཡིག་ཚང་ལས་ �ོད་ཚབ་�ིས་ �ོགས་རསི་ དང་ ཉེ་རིང་མ་�་ེབར་ ཞིབ་ད�ད་འབད་དེ་ ལས་�ེདཔ་གསི་ �ོད་དང་�ིམས་�ོདཔ་�་འ�ི་ད�ད་འབད་ན་ིདང་ 
གནས་ �ངས་ལ་�་ཅིག་ནང་ བ�་དོན་ཐབོ་ནའིི་དོན་�་ མི་གཞན་ �་ཡང་འ�ི་ད�ད་འབད་འོང་།  

 
• བ�ག་ཞིབ་�ས་�ན་རིང་�ང་འདི་ �ོད་རའི་ ཉོག་བཤད་�ི་ རང་གཤིས་དང་འཇོན་�ངས། གནད་དོན་�ོག་�གས་ཡོད་ མེད། �ེ་ཚན་ག་རའི་ཁ་�གས་ལས་ མཉམ་འ�ེལ་ཡོད་ 

མེད། ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཚང་། ལ་སོགས་པ་�་རག་ལསཔ་ ཨིན།  
 

• �ོད་རའི་ཉོག་བཤད་�ི་ རང་གཤིས་�རོ་ ག�ང་འ�ེལ་ �་�ན་�ལ་ཐོབ་དགོཔ།  
 
 
 
� ོད ་�སི་ག་ཅ་ིར་ེཆ་ི�དེ་ན་ིམ་ིའངོ་?  

• �ོད་རའི་ �ིམས་མ�ན་གནད་དོན་�ི་�རོ་ �ིགས་�ིམས་ བཀོད་ཚ�གས་ལས་ �བ་�ོར་དང་ བ�བ་�་ར་ེཆི་བ�ེད་ ནི་མི་འོང་།  
 

• �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་ལས་ �ོད་�ི་�ིམས་�ོདཔ་�་ དམིགས་བསལ་�ི་�ེད་ལས་�་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ འཛ�མ་དགོཔ་ལ་སགོས་པའི་ ལམ་�ོན་ འབད་བའི་དགོ་
པ་ བསགས་ནི་མི་འོང་།  
 

• �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་�ིས་ �ོད་རའི་ �ིམས་མ�ན་ གནད་དོན་�ི་ ངོ་ཚབ་འབད་ནི་རེ་ཆི་བ�ེད་ནི་མ་ིའོང་།  
 

• �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་�ིས་ �ོད་�ི་བ�ོད་ཉོག་འདི་ �ིམས་བ�ོདཔ་གཞན་ཞིག་གིས་ བ�ོད་གཞི་�ེད་ནི་�ེ་ �ིར་བཏོན་འབད་ནི་རེ་ཆ་ིབ�དེ་ན་ིམི་འངོ་།  
 

• �་རིམ་འདི་བ�ད་དེ་ ཟད་ཚབ་ལོག་�ོད་དང་ གཞན་ད�ལ་ འ�ེལ་�ས་འ�ས་�་ ཐོབ་པའི་རེ་ཆ་ིབ�དེ་ནི་མི་འོང་།  
 
 
� ིམས་འ�ས། 

�ིམས་འ�ས་�ོད་ལནེ་�ི་ བ�ོད་ཉོག་�་ �ིམས་བ�ོདཔ་ �ིགས་�ིམས་ �་རིམ་ནང་�ར་�དོ་འབད་ན་ིམེད། �ིམས་འ�ས་�ོད་ལེན་�ི་ བ�ོད་ཉོག་�་ མི་ངོམ་རང་�ང་ 
གིས་ �ལ་ཁབ་�ི་ �ིམས་བ�ོདཔ་མ�ན་ཚ�གས་དང་ འ�ེལ་བ་འཐབ་དགོ།  

 
 
 
 
 
 
*�ོད་�ི་�ིམས་བ�ོདཔ་�ི་ གཡོ་�་�་བ�ེན་ མ་ད�ལ་�ོང་ �ད་ཕོག་པ་ཅིན་ པེན་སིལ་བི་ནི་ཡའི་ �ིམས་བ�ོདཔ་ ལས་ མ�ོན་ཉེན་�ང་མ་ད�ལ་ལས་ དགོས་བ�ོད་བཀོད་དགོ།  ཐོབ་བ�ི་བཀང་ཤོག་
དང་བ�་དོན་ཁ་�ོང་�་ པེན་སིལ་བི་ནི་ ཡའི་ �ིམས་བ�ོདཔ་ ལས་མ�ོན་ཉེན་�ང་མ་ད�ལ་�ི་ ཡོངས་འ�ེལ་ཁ་�ང་ www.palawfund.com ནང་ལས་ཐོབ་�གས། 

http://www.palawfund.com/


བཀང་ཤོག། �་ིབི་-༢ (Dzongkha)
བ�ར་ཞིབ། ༡༢/༡༣/༢༠༡༧  

པེན་སལི་བ་ིན་ིཡའ་ི མངནོ་མཐའོ་ི�མིས་འ�ན་�་ི �གིས་�མིས་བཀདོ་ཚ�གས།

ཉོག་བཤད་བཀང་ཤོག

 (མ�བ་གནོན་བ�བ་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་པར་བཏབ) �ི་ཚ�ས: __________________ 

� ོད ་རའ་ིབ�་དནོ:  

ཨཔ/ཨམ 
མིང་: ཨཔ/ཨམ. �ལ་མིང་: _______________________ ཐོག་མིང་: __________________________ �ག་མིང: ______�ེས་འ�ག: __________ 

ཁ་�ང་: �ོམ་ལམ: __________________________ �ོམ་�ེ: _______________________ མངའ་�ེ: _______ འ�ེམ་འ�ེལ་ཨང་: ___________ 

བ�ད་འ�ིན་ཨང་:___________________________________�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་: __________________________________________  

ཉ ོག ་བཤད་ཁ་ཐད་�་ི�མིས་བ�དོཔ:  

མིང་: �ལ་མིང་: _______________________ ཐོག་མིང་: __________________________ �ག་མིང: _______�ེས་འ�ག: ______________ 

ཁ་�ང་: �ོམ་ལམ: __________________________ �ོམ་�ེ: _______________________ མངའ་�ེ: _______ འ�ེམ་འ�ེལ་ཨང་: ___________ 

བ�ད་འ�ིན་ཨང་: ___________________________________ �ལ་ཁབ: ______________________________________________  

� ིམས་ག�ག:  

ཉོག་བཤད་བཀོད་པའི་�ིམས་བ�ོདཔ་དང་ �ོད་�ི་�ིམས་ག�ག་ (གཞི་བ�ོད་ཡང་ཅིན་ཉེས་བ�ོད) ཨིན་པ་ཅིན་ ཁ་ཡིག་བཏག། �ིམས་ཁང་གི་མིང་། དེ་ལས་བ�ོད་གཞིའི་ ཐོ་བཀོད་ཨང་�་བཀོད་དགོ། 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

� ིམས་བ�དོཔ་འད་ིག་ི�རོ་ཡང་ཅནི་ གནད་དནོ་འད་ིག་ི�རོ་ ཧ་ེམ་ལས་ ཉ ོག་བཤད་བཀདོ་ཡདོ་མདེ:  

�ིམས་བ�ོདཔ་འདི་གི་�ོར་ཡང་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་གི་�ོར་ ཧེ་མ་ལས་ ཉོག་བཤད་�་ �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས། �ིམས་བ�ོདཔ་མ�ན་ཚ�གས། �ིམས་བ�ོདཔ་ ལས་ མ�ོན་ཉེན་�ང་མ་ད�ལ། �ོང་ཁག་�ིམས་འ�ན། �ོང་ཁག་�ིམས་
བ�ོདཔ་ཡིག་ཚང་དང་ འ�ེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་གཞན་�་�་ �ན་�་འབད་ཡི་ག?  

འབད་ཡི། _ _   མ་འབད། _ _.  �ན་�་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་གི་ལས་�ེ་�? �ི་ཚ�ས་ནམ? ཉོག་བཤད་�ི་རང་གཤིས། དང་ལས་�ེའི་ཧོང་ལས་ དང་ལེན་ག་ཅི་འབད་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་བཀོད། 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



བཀ ོད་�།:  
 
�ོད་རའི་ཉོག་བཤད་ ཆ་འཇོགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མཚན་བ�གས་བཀོད་ཡོད་པའི་ བདེན་པའི་གནས་�ངས་�ི་ ཡིག་ཐོག་ངག་བ�ོད་འདི་ �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་�་ འ�ལ་དགོ།  དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཉོག་བཤད་ངག་བ�ོད་
ཐོག་�་ བདེན་པའི་གནས་�ངས། འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཚ�ས། �ིམས་བ�ོདཔ་དང་བཟོ་བའི་ཁག་འབག་འགན་�། �་འ�ས་རིམ་�ིག། ད�ལ་འབོར་དང་ད�ལ་�ོད་པའི་�ི་ཚ�ས། ཞབས་ཏོག་ལེན་དགོཔ། གནད་དོན་འདི་གི་དོན་�་ འ�ེལ་ཡོད་མི་
གཞན་�ི་མིང་དང་ཁ་�ང་དང་ ངེས་ཏིག་�ེ་ �ན་�ོད་ག་ཅི་འདི་ �ལ་མིན་དང་�ིམས་འགལ་ འ� ོ་བའ་ིདགོས་པ་ཡདོཔ་�་ོ�་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགོ།  
 
� ོད ་རའ་ིབ�དོ་གཞ་ིདང་འ�ལེ་བའ་ིཡགི་ཆ་�་དང་ ཡིག་འ�ལེ་ཆ་ཚང་ག་ིའ�་བ�ས་ �ར་�ག་འ�ལ། �ོད་�ིས་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་བ�ེལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཡིག་ཆ་�་ལོག་མཁོ་འདོད་བ�ེད་པ་ཅིན་ ན་�་འཚ�ལ_______།  �ོད་�ིས་
�བ་�ེན་ཡིག་ཆ་�་ ག་ནི་ཡང་མ་བ�གས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་�ེ་མ་བ�གསཔ་ཨིན་ �་མཚན་བཀོད:  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
ཉ ོག ་བཤད་ངག་བ�དོ: (ཟིན་ཐོ: �ོད་རའི་ཉོག་བཤད་�་མཁོ་བའི་ འ�ེལ་ཡོད་བདེན་ པའི་ གནས་�ངས་ཡོད་ཚད་བ�གས་ཏི་ ཤོག་ལེབ་ཁ་�ོང་ བཟོ།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསང་བའ་ིཐགོ་བཞག་དགཔོ།:  
 
�ིགས་�ིམས་�ོད་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་�ེད་པ་དང་�ིགས་ �ིམས་བཀོད་ཚ�གས་�ིས་ ཉོག་བཤད་དང་འ�ེལ་བའི་ཞིབ་ ད�ད་�ི་�་རིམ་ �་ བཅའ་ཡིག་ལག་ལེན་༤༠༢ ཅན་མའི་ ནང་དོན་ལས་འགལ་ན་མ་གཏོགས་ གསང་�་འབད་
བཞག་ དགོཔ་ཨིན། �ིགས་�ིམས་�ོད་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་�ེད་པ་གིས་འགན་ འ�ི་ཕོག་མི་�ིམས་བ�ོདཔ་དང་ �ོད་�ི་ཉོག་བཤད་དང་ འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ བ�་དོན་ཧ་གོ་མི་ མི་�་�་ འ�ི་ད�ད་ འབད་དེ་ �ིམས་ཡང་ཅིན་ བཀོད་
ཚ�གས་�ི་བཅའ་�ིམས་ དང་བ�ན་ དགོས་མཁོ་དང་འ�ིལ་ མ་གསང་པ་�བ་འོང་།  
 
 
 
�བ་�ས བཀང་�ང་:  
 
�ར་�ོད་བཅའ་ཡིག་༢༠༩ ཅན་མའི་ནང་གསལ་�ར་ མི་ག་འབད་�ང་ �ིགས་�ིམས་བ�ོད་ཚབ་ཡང་ཅིན་ �ིགས་�ིམས་བཀོད་ཚ�གས་དང་གཅིག་ཁར་འགན་འ�ི་ཕོག་མ་ི �ིམས་བ�ོདཔ་གི་�ོར་ལས་ བ�་དོན་�ོད་མི་གཅིག་ 
གིས་�ན་གསན་འགོ་འ�ེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་བདེན་�ངས་ 
འདི་�བ་ད་པ་ཅིན་ མི་དེ་�་ཉེས་པ་ཡང་�འི་ཉེས་བ�ོད་ཕགོ།  
 
 

_________________________      ___________________________________ 
(�ི་ཚ�ས)                   (བ�གས)  
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