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ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་གི་ནད་དང་སེེམསེ་
འིཚབ་(PNDA)ཅེེསེ་པ་ག་རེེ་རེེད།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་གི་ནད་དང་སེེམསེ་འིཚབ། (PNDA)ཟེེརེ་བ་དེ། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་
སྔནོ་དང་རེྗེསེ་གཉིིསེ་ཀརེ་ཡིངོ་གི་རེེད།

ཨིིན་སྐད་ Perinatal ཟེེརེ་བ་དེ། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་དུསེ་ཚདོ་ཀིྱི་སྔ་ཕིྱི་ལ་ཟེེརེ་བ་དང་། དེ་ཉིིད་ཨིིན་སྐད་ 
postnatal ལའིང་འིཇུག་པ་སེྟེ། དེ་ནི་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཟེེརེ་བ་རེེད། གང་ཡིིན་ཟེེརེ་ན་མི་ཁ་ཤསེ་ལ་
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་རྒྱུ་ཡིདོ་དུསེ་དང་། ཁ་ཤསེ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་ཚརེ་རེྗེསེ་སུའིང་ནད་རྟགསེ་ཡིངོ་གི་ཡིདོ་པསེ་རེེད།

སིྤྱིརེ་བཏང་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་སྐབསེ་ཀིྱི་ཡིིད་མུག་དང་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་ནད་གཉིིསེ་ཀའིམ་གང་རུང་ཕྲུ་གུ་
འིཁརོེ་བ་ཤེསེ་རྟགོསེ་བྱུང་བ་ནསེ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་ལ་ོགཅིེག་བརེ་འིབྱུང་གི་ཡིདོ། དུསེ་ཡུན་འིདིརེ་
འིགེྲེལ་བརྗེདོ་ཆེེད་བེད་སྤྱིདོ་བེྱེད་ངེསེ་པའིི་ཨིིན་ཚིག་གཞན་ནི། “ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ” (postpartum) 
དང་། “ཕྲུ་གུ་མ་སེྐྱེསེ་གངོ་” (antenatal) ཡིང་ན་“ཕྲུ་གུ་འིཁརོེ་བ་དང་སེྐྱེསེ་མ་ཐག་གི་སྐབསེ་” 
(puerperal) བཅེསེ་ཡིིན།

སུ་ལ་ PNDA འིབྱུང་གི་རེེད།
PNDA ནི་ཨི་མ་གསེརེ་པརེ་འིབྱུང་བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པརེ། ཕ་མའིི་རིེགསེ་ཚང་མརེ་ཡིངོ་བ་སེྟེ། དེ་
ཡིང་ཕ་དང་། མ་སེྐྱེསེ་ཕ་མ། (non-birth parents) མ་ནིང་།(trans) ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་མཁན་རྟགསེ་
སྣ་མང་ཅེན་གིྱི་ཕ་མ།(gender diverse birth parents) སེྐྱེ་བ་ོགཞན་གིྱི་ཚབ་ཏུ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་
མཁན་(gestational surrogates)བཅེསེ་ཚུད། དེ་བཞིན་གནསེ་སྐབསེ་ཀིྱི་ལྟ་སྐྱེངོ་བ་དང་
། གསེསོེ་ཕྲུག་ཉིརེ་མཁན་ཕ་མ། དེ་དག་གི་ནང་མི་བཅེསེ་ལ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་གཡིསེ་གཡིནོ་དུ་ཡིིད་མུག་
དང་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་དཀའི་ངལ་འིདི་འིཕྲད་སིྲིད།



ག་དུསེ་དཀའི་ངལ་ཆེགསེ་ཀིྱི་རེེད།
ནང་མིའིི་ནང་གསེརེ་སེྐྱེསེ་ཕྲུ་གུ་བྱུང་དུསེ། དངངསེ་འིཚབ་ཆེེན་པ་ོདང་འིཇིིགསེ་སྣང་ཕྲན་བུ་ཡིང་སེྐྱེ་
དགསོེ་པ་ཞིག་ཡིིན་པསེ་ཕ་མ་གསེརེ་པ་དང་ལྟ་སྐྱེངོ་བ་མང་ཆེེ་བརེ་གནསེ་སྟེངསེ་འིཕརེ་འིབུབ་སྣ་
ཚགོསེ་ཡིངོ་གི་རེེད། ཕྲུ་གུ་བྱུང་རེྗེསེ། གནནོ་ཤུགསེ་ཆེེན་པ་ོཡིངོ་སིྲིད་པསེ་ཕ་མ་དང་ལྟ་སྐྱེངོ་བ་མང་
པརོེ་གཉིིད་མེད་པ་དང་། འིགྲེ་ོསྟེངསེ་གསེརེ་པརེ་བསྟུན་དགསོེ་པ་སེགོསེ་ཀིྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་ལ་
བརེྟན་ནསེ་དུསེ་ཡུན་དེརེ། སེེམསེ་ཚརོེ་དྲག་པ་ོཡིངོ་བ་ཞིག་ཡིིན། འིནོ་ཀྱིང་ PNDA ནི་དེ་དང་ཅུང་
མ་འིདྲ་བ་ཞིག་རེེད།

གལ་ཏེ་རེང་གི་སེེམསེ་ཀིྱི་རྡོགོ་ཁེྲེསེ་དང་། སེེམསེ་ཁྲེལ། སྐྱེ་ོསྣང་བཅེསེ་པ་གཟེའི་འིཁརོེ་གཉིིསེ་ལསེ་
མང་བ་གནསེ་ཚེ། གཞན་གིྱི་རེགོསེ་རེམ་ཐབོ་ཐབསེ་བྱེ་དགསོེ་པའིི་དུསེ་ཡིིན་ངེསེ། PNDA ཡིིསེ་
རེང་གི་ཕྲུ་གུརེ་བརྡོ་ལན་དང་བདག་སྐྱེངོ་བེྱེད་རྒྱུརེ་དཀའི་ངལ་བཟེ་ོགི་རེེད། གཏམ་བཟེང་ནི་རེགོསེ་
སྐྱེརོེ་ཡིང་དག་པ་ཐབོ་ན་ PNDA ཡིི་དྲག་སེྐྱེད་ཀིྱི་ཚད་གཞི་མཐ་ོཔ་ོརེེད། PNDA ཕགོ་པའིི་མི་
རྣམསེ་ཀིྱིསེ་མུ་མཐུད་དེ་འིགན་ཁུརེ་དང་སེེམསེ་ཚརོེ་ལྡན་པའིི་ལྟ་སྐྱེངོ་བ་བེྱེད་ཐུབ་ཅིེང་། ལྷག་པརེ་
དུ་རེང་གི་བརེྩེ་བའིི་མི་དང་། ཡིིད་ཆེེསེ་རུང་བའིི་འིཕྲདོ་བསེྟེན་ཆེེད་ལསེ་མི་སྣསེ་རྒྱབ་སྐྱེརོེ་བྱེསེ་ཚེ་དེ་
བསེ་ཀྱིང་མུ་མཐུད་ཕྲུ་གུརེ་ལྟ་སྐྱེངོ་ལེགསེ་པ་ོཐུབ་ངེསེ་རེེད།
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PNDA ཡིདོ་པའིི་རྟགསེ་ག་རེེ་བལྟ་འིཚལོ་བེྱེད་དགསོེ་
རེེད།
གལ་ཏེ་རེང་ཉིིད་ལ་ PNDA ཡིདོ་སེ་རེེད་དྲན་ན། མངནོ་རྟགསེ་མང་པ་ོཞིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་
གཤམ་གསེལ།

 • ནམ་རྒྱུན་ལསེ་མང་བའིི་སེེམསེ་ཁྲེལ་ལངསེ་པ།
 • གདངོ་ལེན་ཐུབ་སེ་མ་རེེད་སྙམ་པའིི་སྣང་བ་འིབྱུང་བ།
 • ནམ་རྒྱུན་ལསེ་སྐྱེ་ོསྣང་ཆེེ་བ།
 • རིེན་ཐང་མེད་པརེ་ཚརོེ་བ།
 • རེང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་སྡོདོ་རེགོསེ། གྲེགོསེ་པ་ོབཅེསེ་ལ་དབིྱེངསེ་སེམ་དགའི་སྣང་མེད་པ།
 • ཉིིན་རེེའིི་ལསེ་ཀ་བེྱེད་རྒྱུརེ་དཀའི་ཚེགསེ་ཆེེ་བ།
 • རྒྱུན་མཐུད་ནསེ་སེེམསེ་ཁྲེལ་ལངསེ་པ།
 • ཟེསེ་ཀིྱི་དང་ཁ་འིགྱུརེ་བ།
 • རིེག་པ་སིྒྲིམ་མི་ཐུབ་པ།
 • འིཁིྲེག་སྤྱིདོ་དང་མཛའི་གཅུགསེ་ཀིྱི་འིབེྲེལ་བརེ་དབིྱེངསེ་སེམ་དགའི་སྣང་མེད་པ།
 • རླུང་དང་ཁངོ་ཁྲེ་ོལངསེ་པའིི་དུསེ་ཡུན་རིེང་བ།

རེང་དང་རེང་གིསེ་ལྟ་སྐྱེངོ་བེྱེད་སེའིི་མིརེ་གངོ་གསེལ་གིྱི་རྟགསེ་གང་རུང་ཡིངོ་གི་ཡིདོ་པ་དང་། ལྷག་པརེ་
དེ་དག་གཟེའི་འིཁརོེ་གཉིིསེ་ལསེ་རིེང་བ་གནསེ་ཀིྱི་ཡིདོ་ན། རེང་གི་སེ་གནསེ་ཀིྱི་སྨན་པ་GP དང་། ཕྲུ་
གུ་དང་ནང་མིའིི་འིཕྲདོ་བསེྟེན་སྨན་ཞབསེ་ལ་འིབེྲེལ་བ་བེྱེད་པའིམ། ཡིང་ན་ཨིང་ 1300 726 306 
བརྒྱུད་ PNDA རེགོསེ་སྐྱེརོེ་ཁང་ལ་ཁ་པརེ་གཏངོ་རྒྱུ་ནི་གམོ་པ་ཆེེན་པ་ོདང་པ་ོཞིག་རེེད།
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དེ་ཁྱབ་ཆེེ་ཆུང་ཇིི་ཙམ་རེེད།
ཨི་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡིའིི་ནང་དུ། ལ་ོརེེརེ་ཁིྱམ་ཚང་ཆིེག་འིབུམ་(100,000)ལ་ཕྲུ་གུ་འིཁརོེ་བ་ནསེ་ཕྲུ་གུའིི་
སེྐྱེ་སྐརེ་དང་པ་ོབརེ་གིྱི་དུསེ་ཡུན་ནང་། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་གི་ནད་དང་སེེམསེ་འིཚབ་
ཀིྱི་རིེགསེ་འིགའི་ཡིངོ་གི་ཡིདོ།

ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་མཁན་ཕ་མ་(birth parents) ༥ ནང་གི་ ༡ དང་། མ་སེྐྱེསེ་ཕ་མ་(non-birth 
parents) ༡༠ ནང་ནསེ་ ༡ ལ། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་དུསེ་ཡུན་ནང་དཀའི་ངལ་ཅེན་གིྱི་
སེེམསེ་འིཚབ་དང་ཡིིད་མུག་ནད་ཀིྱི་ནད་རྟགསེ་ཡིངོ་གི་ཡིདོ།

ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ནད།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ནད་ནི། རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་ནསེ་གཟེའི་འིཁརོེ་གསུམ་ནང་ཚུད་ཡིངོ་གི་རེེད། 
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་དང་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་ནད་དང་འིདྲ་བརེ། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་
སེེམསེ་ནད་ཀྱིང་སྨན་བཅེསོེ་ཀིྱིསེ་དྲག་སེྐྱེད་ཡིག་པ་ོཡིངོ་གི་ཡིདོ། ལྷག་པརེ་སྔ་ཙམ་ནད་ང་ོའིཕྲདོ་ན་
དྲག་སེྐྱེད་ཡིག་པ་ོཡིངོ་གི་རེེད།

ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་མཁན་ཕ་མ་ ༡༠༠༠ ནང་གི་ཕ་མ་ ༡ ནསེ་ ༢ བརེ་ལ་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ནད་ཡིངོ་
གི་ཡིདོ། མ་གཞི་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་རུང་། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ནད་དེ་ཚབསེ་ཆེེན་ཆེགསེ་ཏེ། ཕ་མ་
དང་ཕྲུ་གུ་གཉིིསེ་ཀ་ལ་ཉེིན་ཁ་འིཕྲད་སིྲིད།

གལ་ཏེ་རེང་ངམ་རེང་གིསེ་ལྟ་སྐྱེངོ་བེྱེད་སེའིི་མི་ལ་གཤམ་གསེལ་གིྱི་ནད་རྟགསེ་གང་རུང་བྱུང་ན། ལམ་
སེང་སྨན་པརེ་འིབེྲེལ་བ་གནང་གལ།
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 • གསེལ་བཤད་བེྱེད་དཀའི་བའིི་སྤྱིདོ་ལམ་དང་བསེམ་བློ།ོ དེའིི་ཁངོསེ་སུ་ཕྲུ་གུརེ་གཅིེག་གིསེ་
གནདོ་པ་བེྱེད་ཀིྱི་རེེད་སྙམ་པ་ལྟ་བུའིི་འིཁྲུལ་སྣང་བྱུང་བ་ཚུད།

 • དངསོེ་ཡིདོ་དང་ཁ་བྲེལ་བའིམ། དངསོེ་ཡིདོ་དང་འིབེྲེལ་བའིི་འིདུ་ཤེསེ་ངེསེ་བརྟན་མེད་པ། 
འིདིའིི་ཁངོསེ་སུ་དངསོེ་སུ་མེད་པའིི་གཟུགསེ་དང་སྒྲི་མཐངོ་ཐསོེ་བྱུང་བ་ཚུད།

 • དངསོེ་ཡིདོ་མ་ཡིིན་པ་དངསོེ་ཡིདོ་དུ་འིཛིན་པ་ཚུད་པའིི་འིདུ་ཤེསེ་འིཛིན་སྟེངསེ་ལ་གསེལ་
བཤད་བེྱེད་དཀའི་བའིི་འིགྱུརེ་ལྡགོ་མངནོ་གསེལ་བྱུང་བ།

 • རེང་ངམ་ཕྲུ་གུརེ་འིཚེ་བའིི་བསེམ་བློ།ོ

ནད་རྟགསེ་འིདི་དག་དུསེ་རྟག་ཏུ་མ་མངནོ་པ་སིྲིད་པ་མ་ཟེད།  ཚབསེ་ཆུང་དུ་སེངོ་བརེ་སྣང་སིྲིད་
ནའིང་དུསེ་ནམ་ཡིང་སྣང་མེད་དུ་གཏངོ་མི་རུང་།

འིདི་དག་ག་ོདུསེ་སེེམསེ་འིཚབ་ལངསེ་ངེསེ་ཀྱིང་། དྲན་དགསོེ་པ་ཞིག་ལ། ཡིང་དག་པའིི་བཅེསོེ་ཐབསེ་
དང་རྒྱབ་སྐྱེརོེ་ཐབོ་ན། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེསེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ནད་ལསེ་དྲག་སེྐྱེད་བྱུང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརེེད།

ནུསེ་ལྡན་གིྱི་སྨན་བཅེསོེ།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་དང་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་ནད་ལ་སྔ་ཙམ་ནསེ་རེགོསེ་རེམ་ཐབོ་
ཐབསེ་བྱེསེ་ན། སྔ་ཙམ་དྲག་སེྐྱེད་ཡིངོ་བརེ་ཕན་པ་མ་ཟེད། རེང་དང་རེང་གི་ཕྲུ་གུ། རྒྱབ་སྐྱེརོེ་བེྱེད་
མཁན་(སྡོདོ་རེགོསེ་དང་ནང་མི། གྲེགོསེ་པ)ོབཅེསེ་ཀིྱི་ཐགོ་འིབྱུང་ངེསེ་ཀིྱི་ཤུགསེ་རེྐྱེན་ཡིང་ཉུང་དུ་
གཏངོ་ཐུབ།
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རེགོསེ་སྐྱེརོེ་གིྱི་ཞབསེ་ཞུ་མང་པ་ོཡིདོ་ཀྱིང་། གམོ་པ་དང་པ་ོདེ་རེང་གི་སྨན་པ་ GP འིམ། ཕྲུ་གུ་དང་
ནང་མིའིི་འིཕྲདོ་བསེྟེན་སྨན་ཞབསེ་ལ་རེང་གི་སེེམསེ་ཁམསེ་འིཕྲདོ་བསེྟེན་དང་འིབེྲེལ་བའིི་སེེམསེ་
འིཚབ་སྐརོེ་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་དེ་རེེད། ཁངོ་ཚསོེ་རེགོསེ་སྐྱེརོེ་གིྱི་ཞབསེ་ཞུ་གང་དང་གང་ཡིདོ་པ་དང་
། བཅེསོེ་ཐབསེ་ཀིྱི་འིདམ་ག་འིསོེ་འིཚམསེ་གང་དང་གང་ཡིདོ་པའིི་སྐརོེ་གནསེ་ཚུལ་ཞིབ་པ་མཁ་ོསྤྲོདོ་
གནང་གི་རེེད།

རེང་གི་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་སྐརོེ་དེ། སེ་ོསེའིོི་སྡོདོ་རེགོསེ་དང་། གྲེགོསེ་པ།ོ ནང་མི་ལ་བཤད་ན། ཁངོ་ཚསོེ་
ཁེྱད་ཀིྱི་བསེམ་བློ་ོདང་སེེམསེ་ཚརོེ་ཤེསེ་རྟགོསེ་ཀིྱིསེ་དཀའི་ངལ་གིྱི་དུསེ་སྐབསེ་འིདིརེ་རྒྱབ་སྐྱེརོེ་གནང་
ངེསེ་རེེད། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེ་བའིི་སྔ་གཞུག་གི་ཡིིད་མུག་དང་སེེམསེ་འིཚབ་ཀིྱི་ནད་ན་མྱོངོ་མཁན་
གཞན་ལའིང་སྐད་ཆེ་ན། ཁངོ་ཚའིོི་ཉིམསེ་མྱོངོ་ཤེསེ་ཐུབ་ལ། ཁངོ་ཚའིོི་དྲག་སེྐྱེད་ཀིྱི་གནསེ་སྟེངསེ་དེ་སེ་ོ
སེའིོི་སེེམསེ་ཤུགསེ་ཀིྱི་འིབྱུང་ཁུངསེ་ལ་བརིྩེསེ་ཆེགོ་པསེ་ཕན་ཐགོསེ་ཡིདོ་པ་ཞིག་རེེད།

གལ་ཏེ་རེང་ཉིིད་ལ་ཐབོ་འིདདོ་ཡིདོ་པའིི་ལྟ་སྐྱེངོ་གི་རིེམ་པ་མ་ཐབོ་པའིམ། དྲག་སེྐྱེད་ཡིངོ་གི་མི་འིདུག་
ན། ཕྱིགོསེ་གཉིིསེ་པ་ཞིག་ནསེ་བསེམ་ཚུལ་བསྡུ་དགསོེ། 

མི་གཞན་ཞིག་གི་ཐད་ལ་སེེམསེ་ཁྲེལ་ལང་གི་འིདུག་
གམ།
རེང་གི་སྡོདོ་རེགོསེ་དང་། གྲེགོསེ་པ།ོ ནང་མི་བཅེསེ་ཀིྱི་བསེམ་བློ་ོདང་ཚརོེ་བ། སྤྱིདོ་ལམ་བཅེསེ་ཀིྱི་ཐད་
འིགྱུརེ་ལྡགོ་སེངོ་བ་ད་ོསྣང་བྱུང་ངམ། ཁངོ་ཚ་ོསེེམསེ་ངལ་གིྱི་རྡོགོ་ཁེྲེསེ་ཀིྱིསེ་མནན་པའིམ། གནནོ་
ཤུགསེ་ཆེེ་བ། ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འིདྲ་བརེ་སྡོདོ་ཁང་འིཛརོེ་པ་ོཆེགསེ་པ། གྲེགོསེ་པ་ོདང་ནང་མིརེ་ཐུག་
འིདདོ་མེད་པའིམ། སྡོདོ་རེགོསེ་དང་མཉིམ་དུ་དུསེ་ཚདོ་སེྐྱེལ་འིདདོ་མེད་པ། ཕིྱི་ལ་མི་འིགྲེ་ོབའིམ། 
དགའི་སྡུག་གི་འིགྱུརེ་ལྡགོ་ཆེེ་བ། དནོ་དག་ཆུང་ངུ་ལའིང་རླུང་ལངསེ་དྲག་པ་འིབྱུང་གི་འིདུག་གམ།

10



11

PNDA ཡིདོ་པའིི་མི་ཚརོེ་མཁ་ོབ་ནི། རྒྱུན་དུ་བསེམ་བློའིོི་རྒྱབ་སྐྱེརོེ་དང་དངསོེ་ཡིདོ་ལག་ལེན་གིྱི་རྒྱབ་
སྐྱེརོེ་རེེད། ཁེྱད་ཀིྱིསེ་གཤམ་གསེལ་ལྟརེ་དེ་མཁ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད་ཐུབ།

 • ཉིན་མཁན་ཡིག་པ་ོཞིག་བེྱེད་པ་སེྟེ། ཕ་རེལོ་པསོེ་རེང་ཉིིད་ལ་མྱོངོ་ཚརོེ་ཇིི་བྱུང་བཤད་པརེ་
ཡིག་པ་ོབྱེསེ་ནསེ་ཉིནོ།

 • རྒྱུན་དུ་བརྟག་པ་སེྟེ། ཉིན་མཁན་ཡིག་པ་ོཞིག་བེྱེད་པའིི་ཐགོ་ཏུ། ཕ་རེལོ་པརོེ་བདེ་སྡུག་མྱོངོ་
ཚརོེ་ཇིི་བྱུང་འིདིྲ་བ་དང་མཉིམ་དུ། མྱོངོ་ཚརོེ་དེ་ཚ་ོངེསེ་བརྟན་བཟེ་ོདགསོེ།

 • རེགོསེ་རེམ་བེྱེད་པ་སེྟེ། ཕ་རེལོ་པ་ོགྲེགོསེ་པ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཕིྱི་ལ་འིགྲེ་ོབའིམ། ངལ་གསེ་ོབ། 
སྡོདོ་རེགོསེ་དང་མཉིམ་དུ་གཅིེག་པུརེ་དུསེ་ཚདོ་སེྐྱེལ་ཆེེད། ནང་ལསེ་བེྱེད་རེགོསེ་སེམ་ཕྲུ་
གུརེ་ལྟ་སྐྱེངོ་བེྱེད་རེགོསེ་བེྱེད་དགསོེ།

 • གཉིིད་ཁུག་རྒྱུརེ་རེགོསེ་བེྱེད་པ་སེྟེ། མཚན་མ་ོགཉིིད་ཡིག་པ་ོཁུག་ན་འིཚ་ོབརེ་ཁྱད་པརེ་ཆེེན་
པ་ོབཟེ་ོབསེ། མཚན་མ་ོཕྲུ་གུརེ་འི་ོམ་སེྟེརེ་བའིི་ལསེ་ཀ་ཆེ་ཚང་ངམ་ཆེ་ཤསེ་འིགན་ལེན་བྱེསེ་
ན། ཕན་ཁྱད་ཧ་ཅེང་ཆེེ།

དེ་བཞིན་རེང་གི་སྡོདོ་རེགོསེ་དང་། གྲེགོསེ་པ།ོ ནང་མི་བཅེསེ་ལ་ཁངོ་ཚ་ོགྲེགོསེ་མེད་ཁེརེ་རྐྱེང་མ་ཡིིན་
པརེ། སེེམསེ་ཀིྱི་དཀའི་ངལ་དེརེ་རེགོསེ་རེམ་གིྱི་ཞབསེ་ཞུ་མང་པ་ོཡིདོ་པ་བསྐྱེརེ་ནན་བྱེསེ་ན་ཡིག་པ་ོ
ཡིདོ། 

གནསེ་ཚུལ་འིདི་ནི་ WayAhead’s PNDA ཡིི་དྲ་རྒྱ་ནསེ་རེེད།  
http://pnda.wayahead.org.au/what-is-pnda/

གནསེ་ཚུལ་རྒྱསེ་པ་དགསོེ་ཚེ་གངོ་གསེལ་དྲ་རྒྱརེ་ཕེབསེ་རེགོསེ།

http://pnda.wayahead.org.au/what-is-pnda/


སྐད་སྒྱུརེ་ཞབསེ་ཞུ།
ཁེྱད་ལ་སྐད་སྒྱུརེ་དགསོེ་ན། ཨིང་ 131 450 བརྒྱུད་ཁ་པརེ་སྐད་སྒྱུརེ་ཞབསེ་ཞུ་ཁང་ལ་འིབེྲེལ་བ་གནང་།

བེད་སྤྱིདོ་ཆེེ་བའིི་ཁ་པརེ་ཨིང་གྲེངསེ་དང་དྲ་རྒྱ།
The PANDA རྒྱལ་ཡིངོསེ་རེགོསེ་སྐྱེརོེ་ཁ་པརེ་ཨིང་།  
1300 726 306  
https://www.panda.org.au/
WayAhead བྱེ་ར། འིདི་ནསེ་ནིའིི་སེའོི་ོརྡོ་ཝེེལ་
མངའི་སེྡོའིི་ནང་གི་སེེམསེ་ཁམསེ་འིཕྲདོ་བསེྟེན་དང་
འིབེྲེལ་ཡིདོ་ཀིྱི་རྒྱུ་ཆེ་ཞིབ་རྒྱསེ་རེྙེད་ཐུབ།  
www.directory.wayahead.org.au/  
སེེམསེ་ཁམསེ་འིཕྲདོ་བསེྟེན་གིྱི་ཆེ་འིཕིྲན་ཁ་པརེ་ཨིང་། 
1300 794 991  
www.wayahead.org.au/ 

MumMoodBooster  
www.mummoodbooster.com/public/
Beyond Blue - 1300 22 4636  
https://www.beyondblue.org.au/ 
ཨི་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡིའིི་སེེམསེ་ཁམསེ་རིེག་པའིི་ཚགོསེ་པ། 
1800 333 497  
https://www.psychology.org.au/ 

https://www.panda.org.au/
http://www.directory.wayahead.org.au/
http://www.wayahead.org.au/ 
http://www.mummoodbooster.com/public/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.psychology.org.au/


འིགན་འིཁིྲེ་མེད་པའིི་གསེལ་བསྒྲིགསེ།
འིདིརེ་བཀདོ་པའིི་གནསེ་ཚུལ་རྣམསེ་ཤེསེ་ཡིནོ་སློབོ་གསེའིོི་དགསོེ་དནོ་ཆེེད་ཡིིན། ལེྟབསེ་དེབ་དང་དྲ་རྒྱ་གཉིིསེ་
ཀསེ་མིའིི་ནད་ང་ོའིཕྲདོ་མི་ཐུབ་པའིི་ཆེ་ནསེ། དགསོེ་མཁ་ོཡིདོ་དུསེ་ག་དུསེ་ཡིིན་རུང་ཆེེད་ལསེ་པའིི་སེ་ནསེ་སློབོ་
སྟེནོ་དང་རེགོསེ་རེམ་ཞུ་གལ། WayAhead ཡིིསེ་གངོ་ཞུསེ་གནསེ་ཚུལ་ཁག་གི་ཐགོ་མང་ཚགོསེ་ཀིྱི་ལེགསེ་སེྤེལ་
ཉེིསེ་འིགགོ་གི་བསེམ་འིཆེརེ་གསུང་རྒྱུརེ་སྐུལ་མ་ཞུ། གནད་བསྡུསེ་འིདི་ WayAhead – Mental Health 
Association NSW ཡིིསེ་སེྤེལ་བ་གསེལ་ཁ་བཏདོ་ན། བསྐྱེརེ་པརེ་བྱེསེ་ན་འིགིྲེག

WayAhead - Mental Health Association NSW
Suite 2.01, Building C, 33 Saunders St,  
Pyrmont, NSW 2009
info@wayahead.org.au
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