༄༅། །ལས་བྱེད་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་ཀི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་ས་ྱེ ར་ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕུག་དམི གས་བསལ་དགོ ས་

མཁོ ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ནང་ཆོ ད་གན་ཐོག་ས་ོ སུང་དང་ལྡུམ་ར་ཁོ ར་ཡུག་སོང་མཁན་གཅི ག་ལག
ོ ས་ཀི ་ས་མི ག་གཅི ག་སོང་པ་ཡོ ད་ན།
རང་རི གས་སི ་ཚོ གས་ཁོད་གོ ང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞྡུ གས་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྱེ ན་ཐོག་འཚང་སྙ ན་འབུལ་
དགོ ས།

དགོ ས་མཁོའི་ཆ་རྱེན་ཁག

༡། དབང་པོ་སོན་ཅན་ཕུ་གྡུ ་རྣམས་ལ་བམས་བརྱེ་དང་ལན་པའི ་ཐོག་ཞབས་ཞྡུ འི་ཆོ ད་སྱེ མས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པ།

༢། དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ཤོ ག་ངོས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༩།༣ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞྡུ ས་པའི ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ངོ་བཤྡུ ས་མཉམ་འབུལ་ཞྡུ ས་དགོ ས།

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏྡུ ་ཁི མས་མཐུ ན་གནས་སད
ོ ་ཆོ ག་པའི ་སབས་བཅོ ལ་ལག་འཁྱྱེར་གི ་ངོ་བཤྡུ ས།

༤། སྨན་པ་ཚད་ལན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདྱེ་ཐང་ལས་འཕྱེར་ཡི ན་པའི ་ངོས་སོར་སྱེང་རང་ཉིད་ཀི ་ཕྱེད་པར་མཉམ་སར་ཐོག་
སྨན་པའི ་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོ ད་པའི ་ངོས་སོར་ངོ་མ།

༤། རང་ཉིད་གཏན་སད
ོ ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནས་བ་སོད་ཉྱེས་སོན་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

༥། ད་ལྟ་སི ་སར
ྱེ ་གང་དྡུའང་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚྱེ ་ལས་ཡུལ་དྱེ་ནས་དགག་བ་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

མཐུ ན་རྱེན།
ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི ་སྒྲི ག་གཞི ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱྒྱུ།
གོ ང་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙན་ཞྡུ ་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚྱེ ས་ ༡༥ ཕི ་དོ་ཚྒྱོུ ད་ ༥།༠༠ གོ ང་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་

ཐོག་འབུལ་དགོ སརྒྱྒྱུ ། དོ་བདག་སོ ་སོ ར་འབྱེལ་བ་ཞྡུ ་བདྱེའི་སད་ཁ་བང་དང་། ག ོག་འཕི ན་ Email དྱེ་བཞི ན་ཁ་པར་
ཨང་གངས་སོ གས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ ས།

གོ ང་གསལ་ལག་འཁྱྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ངོ ་བཤྡུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནམ། བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀི ་
ཟུ ང་དུ ང་གནས་རི མ་ཡན་སུ ་རུ ང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོ ད ་དགོ ས་པ་བཅས། མངོ ན་ས བ
ོ ་བོད ་ཕུ ག ་དམི གས་
བསལ་དགོ ས་མཁོ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚྱེ ས་ ༦ ལ།།
འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།
Director,
Ngoenga School for Tibetan Children with Special Needs
Sahastradhara road, P.O Kulhan-248001
Distt. Dehradun, Uttarakhand, INDIA.
Email: ngoenga@tibet.net
www.ngoengaschool.org
Ph: (0135) 2607688/ 9902106044/9739497700

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་ཀི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་ས་ྱེ ར་ལན
ྡུ ་མངོན་དགའ་བོད་ཕུག་དམི གས་བསལ་དགོ ས་
མཁོ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ནང་དགྱེ ་རྒན་ས་མི ག་གཉིས་སོང་པ་ཡོ ད་ན། རང་རྱེ འི་སི ་ཚོ ཌ་ཁོད་གོ ང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞྡུ གས་འདོད་
ཡོ ད་རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོ ས།
࿋དགོས་མཁོའི་ཆ་རྱེན་ཁག
༡།

༢།
༣།
༤།
༥།
༦།
༧།

ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི ་མཐོ་རི མ་གཙྒྱུ ག་ལག་སབ
ོ ་ཁང་གང་རུང་ནས་སབ
ོ ་ཐོན་ལག་འཁྱྱེར་ཡོ ད་པ། ཡང་ན་ TGT ལག་
འཁྱྱེར་ཐོག་ཉྡུ ང་མཐར་ཉམས་མོང་ལོ ་ ༡ དགོ ས་པ། ཡང་ན་ (Diploma/Certificate course in special
education)

ྡུ ་མྱེ ད་ཐོག་སབ
དབང་པོ་ནས
ོ ་ཐོན་ཟི ན་པའི ་ལག་འཁྱྱེར། ཡང་ན་ མཐོ་སབ
ོ ་ཐོན་ཟི ན་པའི ་ལག་འཁྱྱེར།

དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ཤོ ག་ངོས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༩།༣ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞྡུ ས་པའི ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ངོ་བཤྡུ ས་མཉམ་འབུལ་ཞྡུ ས་དགོ ས།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏྡུ ་ཁི མས་མཐུ ན་གནས་སད
ོ ་ཆོ ག་པའི ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྱེར་ (ID Proof) ངོ་བཤྡུ ས།

སྨན་པ་ཚད་ལན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདྱེ་ཐང་ལས་འཕྱེར་ཡི ན་པའི ་ངོས་སོར་སྱེང་རང་ཉིད་ཀི ་ཕྱེད་པར་མཉམ་སར་ཐོག་
སྨན་པའི ་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོ ད་པའི ་ངོས་སོར་ངོ་མ།

ད་ལྟ་སི ་སར
ྱེ ་གང་རུང་དྡུ་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚྱེ ་ལས་ཡུལ་དྱེ་ནས་དགག་བ་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

རང་ཉིད་གཏན་སད
ོ ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནས་རྒྱྒྱུན་དྡུ་བ་སོད་ཉྱེས་སོན་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

རང་ལོ ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྱེས་ཚྱེ ས་ལག་འཁྱྱེར་ཡོ ད་ན་དང་དྱེ་མི ན་ཁུངས་སྱེལ་ཡི ག་ཆ་གཞན་གི ་ངོ་བཤྡུ ས།

མཐུ ན་རྱེན།
ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི ་སྒྲི ག་གཞི ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱྒྱུ།

གོ ང་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙན་ཞྡུ ་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚྱེ ས་ ༡༥ ཕི ་དོ་ཚྒྱོུ ད་ ༥།༠༠ གོ ང་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་

ཐོག་འབུལ་དགོ སརྒྱྒྱུ ། དོ་བདག་སོ ་སོ ར་འབྱེལ་བ་ཞྡུ ་བདྱེའི་སད་ཁ་བང་དང་། ག ོག་འཕི ན་ Email དྱེ་བཞི ན་ཁ་པར་
ཨང་གངས་སོ གས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོ ད་དགོ ས།

གོ ང་གསལ་ལག་འཁྱྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ངོ ་བཤྡུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནམ། བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀི ་
ཟུ ང་དུ ང་གནས་རི མ་ཡན་སུ ་རུ ང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོ ད ་དགོ ས་པ་བཅས། མངོ ན་ས བ
ོ ་བོད ་ཕུ ག ་དམི གས་
བསལ་དགོ ས་མཁོ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚྱེ ས་ ༦ ལ།།
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
Director,
Ngoenga School for Tibetan Children with Special Needs
Sahastradhara road, P.O Kulhan-248001
Distt. Dehradun, Uttarakhand, INDIA.
Email: ngoenga@tibet.net
www.ngoengaschool.org
Ph: (0135) 2607688/ 9902106044/9739497700

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་ཀི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་ས་ྱེ ར་ལན
ྡུ ་མངོན་དགའ་བོད་ཕུག་དམི གས་བསལ་དགོ ས་
མཁོ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ནང་ཆོ ད་གན་ཐོག་ཕི ་བཅོ ས་གསོ ་ཐབས་པའི ་ (Physio-Assistant) ས་མི ག་གཅི ག་སོང་པ་ཡོ ད་ན། རང་

རྱེ འི་སི ་ཚོ ཌ་ཁོད་གོ ང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞྡུ གས་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོ ས།
࿋དགོས་མཁོའི་ཆ་རྱེན་ཁག
༡།

དམའ་མཐར་སྨན་ཞབས་སམ་འཕོད་ལས་ ( Massage Therapy Course) ཐོན་པའི ་ལག་འཁྱྱེར། ཡང་ན་འཛི ན་

༢།

དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ཤོ ག་ངོས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། དྭ ང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༩།༣ བར་གཙང་

༣།
༤།
༥།
༦།
༧།

རི མ་ ༡༢ ཚན་རི ག་སབ
ོ ་ཚན་ཐོན་པ། ཡང་ན་ འཕོད་ལས་པའི ་ལག་འཁྱྱེར་ཡོ ད་པ་བཅས་དགོ ས།
ཕུལ་ཞྡུ ས་པའི ་ལག་དྱེབ་ཀི ་ངོ་བཤྡུ ས་མཉམ་འབུལ་ཞྡུ ས་དགོ ས།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏྡུ ་ཁི མས་མཐུ ན་གནས་སད
ོ ་ཆོ ག་པའི ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྱེར་ (ID Proof) ངོ་བཤྡུ ས།

སྨན་པ་ཚད་ལན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདྱེ་ཐང་ལས་འཕྱེར་ཡི ན་པའི ་ངོས་སོར་སྱེང་རང་ཉིད་ཀི ་ཕྱེད་པར་མཉམ་སར་ཐོག་
སྨན་པའི ་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོ ད་པའི ་ངོས་སོར་ངོ་མ།

ད་ལྟ་སི ་སར
ྱེ ་གང་རུང་དྡུ་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚྱེ ་ལས་ཡུལ་དྱེ་ནས་དགག་བ་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

རང་ཉིད་གཏན་སད
ོ ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནས་རྒྱྒྱུན་དྡུ་བ་སོད་ཉྱེས་སོན་མྱེ ད་པའི ་ངོས་སོར།

རང་ལོ ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྱེས་ཚྱེ ས་ལག་འཁྱྱེར་ཡོ ད་ན་དང་དྱེ་མི ན་ཁུངས་སྱེལ་ཡི ག་ཆ་གཞན་གི ་ངོ་བཤྡུ ས།

མཐུ ན་རྱེན།
ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི ་སྒྲི ག་གཞི ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱྒྱུ།

གོ ང་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙན་ཞྡུ ་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚྱེ ས་ ༡༥ ཕི ་དོ་ཚྒྱོུ ད་ ༥།༠༠ གོ ང་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་

ཐོག་འབུལ་དགོ སརྒྱྒྱུ ། དོ་བདག་སོ ་སོ ར་འབྱེལ་བ་ཞྡུ ་བདྱེའི་སད་ཁ་བང་དང་། ག ོག་འཕི ན་ Email དྱེ་བཞི ན་ཁ་པར་
ཨང་གངས་སོ གས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོ ད་དགོ ས།

གོ ང་གསལ་ལག་འཁྱྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ངོ ་བཤྡུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན་ནམ། བོད་མི འི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀི ་
ཟུ ང་དུ ང་གནས་རི མ་ཡན་སུ ་རུ ང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོ ད ་དགོ ས་པ་བཅས། མངོ ན་ས བ
ོ ་བོད ་ཕུ ག ་དམི གས་
བསལ་དགོ ས་མཁོ་ཅན་གི ་སབ
ོ ་གྲྭ འི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚྱེ ས་ ༦ ལ།།
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
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