དགའ་བ�འི་�ིད་�ས།
ཡོང་འབབ་�ོ་བ་ཡིན་མཁན་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་དཔལ་འ�ོར་རོགས་རམ།
ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཐོག་ནས་ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་གོ་�ིག་འོག་ཡོད་པའི་�ོ་སེང་ལས་རིམ་ཁོང
ས་�་ཡོང་འབབ་�ོ་བ་ཡིན་མཁན་དོ་བདག་�ེར་དང་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་ཕན་�ོགས་ཆེད་རོགས་ད�ལ་མ�ན་འ�ར་འ�
ལ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་�ེད་རང་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ནང་ངོས་ལེན་�ང་ཚ�་�ེད་རང་ལ་ལོ་�ིལ་པོའི་ནང་�ོང་�ེར་
�ིས་�ལ་པའི་�ས་ཚད་མཐོ་པོའི་�ོ་སེང་ལས་རིམ་འ�་མིན་ཆེད་འ�ོ་སོང་གཏོང་�བ་པའི་ལོ་རེའི་རོགས་ད�ལ་
ཐོབ་�ི་རེད།
༢༠༡༦ �ི་�་༡ ཚ�ས་༡ ནས་དངོས་གཞི་ད�་འ�གས་�ིས་�ེར་�ེ་སོ་སོའི་ལོ་རེའི་�ོད་འབབ་དེ་�ིས་པ་དང་གཞོན
་�་ཚ�ར་ཨ་�ོར་༥༠༤ དང་། དར་མ་དང་�ན་པོ་ཚ�ར་ཨ་�ོར་༢༣༥ བར་�ར་�་ཡིན། དགའ་བ�་�ིད་�ས་ཐོབ་
མཁན་ནས་ སོ་སོའི་ད�ལ་�ག་ཇི་ཡོད་�་ཐོག་ནས་�་�བ།
�་ཡིག་འ�ལ་མཁན་ (འགེངས་ཤོག་�ེང་གི་འ�ེལ་ཡོད་གཙ�་བོ།) �ང་མཐར་ལོ་ན་༡༨ དམ་དེའི་ཡན་ལོན་པ་དགོས།
གང་འ�་�ེད་ནས་ངའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ད�ལ་�ག་ཤེས་�ོགས་�བ་�་ཡིན་ནམ།
�ེད་རང་ལ་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཆེད་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་�ང་ཚ�་�ེད་ལ་གསང་�་ཡོད་པའི་�ིམ་ཚང་ཨང་�ངས་
དང་�ོང་མི་རེ་རེར་ཚ�ང་ཤག་ཨང་�ངས་བཅས་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་འ�ོར་�ི་རེད། �ེད་ལ་སོ་སོའི་དགའ་བ�འི་
�ིད་�ས་ད�ལ་�ག་ཞིབ་འ�ག་ཆེད་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་ཨང་�ངས་དང་ཚ�ང་ཤག་ཨང་�ངས་དགོས་�ི་ཡོད།
�ེད་ལ་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་ཨང་�ངས་དང་ཚ�ང་ཤག་ཨང་�ངས་བཅས་ཁ་པར་ 416-338-4386
ཐོག་འ�ེལ་བ་གནང་ན་ཡང་ རག་གི་རེད།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཆེད་འོས་ཆོས་�་ལ་�ན་ནམ།
�་ཡིག་འ�ལ་མཁན་ཞིག་ཆགས་པ་ལ་(འགེངས་ཤོག་�ེང་གི་འ�ེལ་ཡོད་གཙ�་བོ།)
�ེད་རང་ངེས་པར་�་�ང་མཐར་ལོ་ན་༡༨ དམ་དེའི་ཡན་ལོན་པ་དགོས།
�་ཡིག་འ�ལ་མཁན་�མས་དང་ཁོ་ཚ�འི་ནང་མི་ཚ�ས་�ར་ཡང་ངེས་པར་�།
• ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་ནང་གནས་�ོད་�ེད་དགོས།
• ད�་�ལ་མ་�ད་གོང་གི་�ིམ་ཚང་ཡོང་འབབ་དེ་གཤམ་�་གསལ་བའི་རེ�་མིག་ནང་ཁེ་ཎ་ཌའི་ཡོང་འབབ་
དམའ་པོ་གཅོག་ འ�ིའི་�ིས་གནས་ཚད་གཞི་ལས་�ང་བ་ཡོད་པ། རེ�་མིག་དེ་༢༠༡༥ �ི་�་བ�ན་པར་ཁེ་
ཎ་ཌའི་�ིས་གནས་�ིས་�ས་བ�ན་�ར་ཆ་གནང་པ་ཞིག་ཡིན།
o
o
o
o
o
o

མི་1 ལ། - $24,328
མི་2 ལ། - $30,286
མི་3 ལ། - $37,234
མི་4 ལ། - $45,206
མི་5 ལ། - $51,272
མི་6 ལ། - $57,826
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o

མི་7 ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་ལ། - $64,381

ཨོན་�་རི་ཡོ་ལས་ཀ་(OWཨོ་ཌབ་�།)ཐོབ་མཁན་ཚ�ར་ཡོང་འབབ་ཆ་�ེན་རང་འ�ལ་ཚང་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དང་དག
འ་བ�འི་�ིད་�ས་�ོར་ཁོ་ཚ�འི་�ོད་གཞི་ལས་�ེད་པར་ལ་�ད་ཆ་ཤོད་དགོས། ཨོ་ཌབ་�་ (OW) ཐོབ་མཁན་ཚ�ར་
འགེངས་ཤོག་དགོས་�ི་མེད། ODSP དང་ ACSD ཐོབ་མཁན་ཚ�ར་ཡོང་འབབ་ཆ་�ེན་ཚང་གི་ཡོད་�ང་�བ་
གཉེར་ཡིག་ཆ་(ངོ་�ོད་ལག་�ེར་དང་�ོད་གནས་ཁ་�ང་དང་ཡོང་འབབ་བཅས་�ངས་�ེལ་ཆེད་�།)�མས་�ན་�འི་
འགེངས་ཤོག་མཉམ་�་འ�ལ་དགོས།
ང་ལ་གང་འ�་�ེད་ནས་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་འགེངས་ཤོག་ལག་�་རག་གི་རེད་དམ།
1.

2.
3.

དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�འི་ཁ་པར་ཨང་�ངས་ 416-338-2000 (TTY ཐོག་འ�ེལ་བ་གནང་
རོགས། (416-338-3195) དང་�ེད་རང་ལ་འགེངས་ཤོག་ཅིག་བ�ར་གནང་གི་རེད།
ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་�ི་�ོ་སེང་�ེ་གནས་གང་�ང་ཞིག་ལ་འདེམས།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�་�ང་
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a048a4bd35341410VgnVCM10000071d60f
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འདི་ནས་ཕབ་ལེན་གནང་རོགས།

ངས་གང་འ�་�ེད་ནས་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ི་�ན་�འི་འགེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་འགེང་དགོས་སམ།
1.

2.
3.

4.

5.

6.

རང་དང་རང་མཉམ་�ོད་མཁན་ནང་མི་སོ་སོའི་ལོ་�ས་འགོད་དགོས། (�་�ན་པ། བཟའ་�།
�་�་དང་�་�ག་ཚ�།)
"ཡོང་འབབ་�ངས་�ེལ།"�ེ་ཚན་ནང་གི་འོས་�མ་གང་�ང་ལ་འ�ིག་�གས་འཐེན།
ནང་མི་རེ་རེ་བཞིན་རང་ལོ་༡༨དང་དེ་ཡན་ཡིན་མཁན་ཚ�འི་ཡོང་འབབ་�ི་�ངས་�མས་ཚང་མ་ཐོ་བ�ོན་ད
གོས།
ལོ་�ིལ་པོའི་ད�་�ལ་མ་�ལ་གོང་གི་ཡོང་འབབ་�མས་ཐོ་ག�ང་ནང་འཁོད་པའི་ཡོང་འབབ་�ི་�ང་�ངས་
སོ་སོར་འགོད་དགོས། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་�ེད་རང་གི་ད�་�ལ་གོང་གི་ཡོང་འབབ་དེ་ཨ་�ོར་ 20,000
དང་�ེད་�ི་བཟའ་�འི་ད�་�ལ་གོངགི་ཡོང་འབབ་ ཨ་�ོར་ 17,000 བབ་�ི་ཡོད་ཚ�་�ེད་ནས་ནང་མིའི་ཡོང་
འབབ་�ོན་བ�ོམས་ནང་ཨ་�ོར་ 37,000 འགོད་དགོས་�ི་ཡོད།|
�ེད་ནས་�ན་�འི་འགེངས་ཤོག་ནང་�ིས་པའི་གནས་�ལ་�མས་ངེས་པར་�་སོ་སོས་�ལ་པའི་ངོ་�ོད་ལག་
�ེར་�ོད་གནས་ཁ་�ང་དང་ཡོད་འབབ་ཡིག་ཆ་�ེང་གི་གནས་�ལ་དག་དང་མ�ན་པ་ཞིག་དགོས།
�ན་�འི་�ེང་མཚན་�གས་འགོད་དགོས།

ངའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�འི་�བ་གཉེར་ཆེད་ང་ལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གང་དགོས་སམ།
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ངོ་འ�ོད་ཆེད་�། ནང་མི་རེ་རེ་ལ་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནས་གང་�ང་གཅིག་ངེས་འ�ལ་གནང་རོགས།*
ངོ་�ོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚང་མར་ངེས་པར་�་མིང་ཆ་ཚང་དང་�ེས་ལོ་�ེས་ཚ�ས་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་དགོས། *,
*�ི་ཚ�གས་ཉེན་�ང་མ་འཇོག་འཛ�ན་�ང་ངོས་ལེན་�ེད་�ི་མེད། *
•
•
•
•
•
•

•
•

�ེས་ཚ�ས་ལག་�ེར།
ཁེ་ཎ་ཌའི་མི་སེར་ལག་དེབ་བམ་གཏན་�ོད་འཛ�ན་�ང་།
�་གར་གནས་བབས་ལག་�ེར།
�ི་�ོད་ལག་�ེར།
ཨོན་�་རི་ཡོ་ཁ་ལོ་པའི་ལག་�ེར།
ཁེ་ཎ་ཌའི་མི་སེར་དང་�ི་མི་གནས་�ོ་བའི་ལས་�ངས་ནས་གནང་བའི་�ི་མི་གནས་�ོས་དང་�བས་བཅོལ་བ
འི་ཡིག་ཆ།
འ�་པར་འ�ོད་བ�ེན་འཛ�ན་�ང་།
ཨོན་�་རི་ཡོ་འ�་པར་འཛ�ན་�ང་།

ཊོ་རོན་ཊོ་གནས་�ོད་ཁ་�ང་�ངས་�ེལ་ཆེད་�། གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནས་གང་�ང་ཞིག་ (1)
མཁོ་�བ་གནང་རོགས། *ད་�འི་ཁ་�ང་དང་མཉམ་ངེས་པར་�་མིང་ཆ་ཚང་བ་དགོས།*
•
•
•
•
•
•
•
•

བོགས་མ་དང་ཁང་�འི་ཆོད་གན།
ད་�འི་བེད་�ོད་�ང་འཛ�ན།
ད་�འི་�ིས་པའི་�ལ་�ི་ཁེ་བཟང་�ིས་བཤད།
ད་�འི་ད�ལ་ཁང་�ིས་བ�ོད།
གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ།
མཁར་དབང་�ལ་�ི་�ང་འཛ�ན།
ཨོན་�་རི་ཡོ་ཁ་ལོ་པའི་ལག་�ེར།
ཨོན་�་རི་ཡོ་འ�་པར་འཛ�ན་�ང་།

ཡོང་འབབ་�ངས་�ེལ་ཆེད་ རང་ལོ་༡༨ དམ་དེའ་ི ཡན་ཆོད་�ི་ནང་མི་རེ་རེ་བཞིན་ཡོང་འབབ་ཚང་མ་
གསལ་པོ་འགོད་རོགས།
•

ཁེ་ཎ་ཌའི་�ལ་འབབ་ངོ་ཚབ་ལས་�ངས་�ི་ ཡིག་�ེང་༡༥༠་དང་འ�ེལ་བའི་ད་ལོའ་ི ད�ད་
ཞིབ་གསལ་བ�གས།

གལ་ཏེ་�ེད་རང་གི་ད�ད་ཞིབ་གསལ་བ�གས་མཁོ་�བ་གནང་མ་�བ་ཚ�་�ེད་�ི་ནང་མི་ཚང་མའི་ཉེ་བའི་�ས་�ི་ལོ་
�ས་�མས་འ�ལ་དགོས། དཔེར་ན།
•

ཨོན་�་རི་ཡོ་�ས་མེད་ཉམ་ཐག་རོགས་རམ་ལས་གཞི། (ODSP)
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•

•
•

ཁེ་ཎ་ཌའི་ལས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ལས་འཆར། (CPP), �ས་གཅོང་ཉེན་�ང་། (OAS),
ཡོང་འབབ་འཕར་མའི་ཁག་ཐེག (GIS) དང་ནང་མིའི་ཡོང་འབབ་�ོན་བ�ོམས་�ི་ �ངས་�ེལ་མཉམ་
ཨོན་�་རི་ཡོ་འགན་ལེན་ཐོབ་པའི་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་ལམ་�གས། (GAINS)
ལས་ཀའི་ཉེན་�ང་མ་འཇོག (EIB): ངའི་ཞབས་�་ཁེ་ན་ཌའི་�་�ང་ ནས་ལས་ཀ་�ེད་པའི་ཡིག་ཚགས་
དང་ངའི་ད་�འི་ཐོབ་ཆ་ཤོག་�ེ།

•

ཉེ་བའི་ཆར་ཉིན་ཞག་�མ་�འི་རིང་ཡོང་འབབ་གསལ་བའི་བཅད་ཤོག

གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་ཡོང་འབབ་�ི་�ངས་�ེལ་�ལ་མ་�བ་ཚ�་�ེད་ནས་�ི་ཚ�གས་ལས་�ངས་སམ་ཆོས་ཚ�གས་�ི་�་ཚབ་
ནས་ ནང་མིའ་ི མིང་ཆ་ཚང་། ནང་མིའི་ ཡོང་འབབ་�ོན་བ�ོམས། དང་སོ་སོའི་ ཁ་�ང་ བཅས་ས་�གས་�ར་མའི་
ངོས་�ོར་འ�ལ་ན་འ�ིག་གི་རེད།
དགོས་ངེས་�ི་�བ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚང་མ་ངེས་པར་�་ངོ་བ�ས་རེ་བཟོ་དགོས། ངོ་མ་�མས་མ་བ�ར་རོགས།
ངས་གང་འ�་�ེད་ནས་ངའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�འི་འགེངས་ཤོག་འ�ལ་དགོས་�ི་ཡོད་དམ།
�ེད་རང་གི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་གཏོང་�ངས།
�ེད་རང་གི་�ན་�་མ་གཏང་གོང་�། འ�ས་ཚང་འ�ིག་ངེས་གནང་རོགས།
•
•
•
•

�ེད་�ིས་�ེ་ཚན་ཚང་མར་བ�བས་ཟིན་ཡོད་པ།
�ེད་�ིས་�ལ་པའི་གནས་�ལ་�མས་ཏག་ཏག་ཡོད་པ།
འགེངས་ཤོག་�ེང་�ེད་རང་གི་མཚན་�གས་ཡོད་པ།
�ེད་རང་གིས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་འ�་བ�ས་�མས་བ�ག་གནང་ཡོད་པ།

�ན་�་�མས་ངེས་པར་�་གཤམ་གསལ་དེར་གཏོང་དགོས།
City of Toronto
Welcome Policy Application
55 John Street - Mail Room
Toronto, Ontario
M5V 3C6

�ེད་རང་གི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་འ�ལ་�ེལ་�ེད་�ངས།
བཀང་ཟིན་པའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་དང་�བ་གཉེར་ཡིག་ཆ་�མས་ཊོ་རོན་ཊོ་ལས་ཀ་དང་�ི་ཚ�གས་ཞབས་
�འི་ལས་�ངས་སམ་�ི་�ེའི་�ེ་གནས་གང་�ང་�་འ�ལ་གནང་འ�ས།

�ེད་རང་གི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་�ར་འ�ིན་བ�ད་གཏོང་བ།
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�ེད་རང་གིས་སོ་སོའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་དང་�བ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཁག་དེ་�ར་འ�ིན་416-338-5046
ཐོག་གཏོང་ཆོག་གི་རེད། �ར་འ�ིན་ནི་གནས་�ལ་བ�ད་གཏོང་ཐབས་ལམ་བ�ན་པོ་མིན་པ་མ�ེན་དགོས།
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ངའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ན་�་དེ་�ད་རིམ་གང་འ�་�ེད་ནས་འ�ོ་ཡི་རེད་དམ།
•

•

•

•

•

•

�ེད་རང་གི་�ན་�་གང་མ�ོགས་�ད་རིམ་ཐོག་འ�ོ་བའི་ངེས་བ�ན་ཆེད་�ེད་ནས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་
མ་གཏོང་དགོས་�་མ་ཟད་�ན་�འི་འགེངས་ཤོག་གི་�ེ་ཚན་ཇི་ཡོད་�མས་བཀང་ནས་བ�ར་དགོས་�་ཡིད་གཟབ
་གནང་རོགས།
�ེད་�ི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ (WP) �ན་�་དེ་འ�ོར་བ་དང་�ད་རིམ་ཐོག་ནས་་བ�བས་ཟིན་མཚམས་
�ེད་རང་ལ་མ�ག་འ�ས་གང་ཡིན་�ོག་འ�ིན་བ�ད་བ�་ལན་གནང་གི་རེད།
ཊོ་རོན་ཊོ་�ོང་�ེར་ནས་གཅིག་�ས་ན་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་འོས་ཆོས་ཐག་གཅོད་ཆེད་�བ་གཉེར་ཡིག་ཆ་
ཁ་�ོན་འབོད་�ལ་གནང་དགོས་�ིད་པ་རེད། �ེད་རང་ལ་གལ་�ིད་�ན་�་�ད་རིམ་ཡོངས་�་ཚང་
བར་ཡིག་ཆ་ཁ་�ོན་དགོས་པ་�ང་ན་�ོག་འ�ིན་བ�ད་བ�་ལན་གནང་གི་རེད།
ཆ་�ེན་ཚང་མ་ཚང་ཚ�་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ WP གཏན་འབེབས་ཡི་གེ་ཞིག་�ེད་རང་ལ་�ོག་འ�ིན་
བ�ད་གཏང་གི་རེད།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་དེ་�ེད་རང་གི་�ན་�་བཀའ་འ�ོལ་�ང་ཉིན་དེར་�ེད་རང་གི་བ�ག་
�་ནང་�ག་གི་རེད། གལ་�ིད་�ེད་རང་ལ་ཨོན་�་རི་ཡོ་ལས་ ཀ་ (OW)ཐོབ་མེད་ཚ�་�ེད་ནས་ངེས་པར་�་སོ་
སོའི་ དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་ལོ་�ག་པར་བ�ར་གསོ་ཆེད་ངེས་པར་�་�ན་�་འ�ལ་དགོས།
གལ་�ིད་�ེད་རང་ལ་ཨོན་�་རི་ཡོ་ལས་ཀ་ (OW)ཐོབ་ཡོད་ཚ�་�ེད་རང་གི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་
ད�ལ་དེ་རང་འ�ལ་�ིས་བ�ར་གསོ་ཆགས་འ�ོ་གི་རེད།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་དེ་ངོས་ལེན་�ིས་གནང་འགོ་བ�གས་ནས་བ�ང་�་བ་༡༢
རིང་གོ་ཆོད་�ི་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་�ིད་འདི་�ི་�་�ག་པའི་ཚ�ས་༡ ལ་ངོས་ལེན་�ིས་གནང་འགོ་བ�གས་
ཚ�་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་དེ་འདི་ལོའི་�ི་�་�ག་པའི་ཚ�ས་༡ ནས་�ེས་ལོའི་�ི་�་�་པའི་ཚ�ས་༣༡
བར་བེད་�ོད་ཡོང་�་རེད།

དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཆེད་ངོས་ནས་ཡང་བ�ར་�ན་�་ག་�ས་འ�ལ་དགོས་སམ།
�ེད་ལ་ཨོན་�་རི་ཡོ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་བར་�ེད་ནས་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཆེད་ལོ་�ར་�ན་�་བ�ར་�་འ�ལ་ད
གོས་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད་གང་�བ་�་ས་ནས་�ན་�་འ�ལ་དགོས་�ི་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོ་སེང་ལས་གཞི་ཆེད་དེབ་
�ེལ་མ་གནང་གོང་སོ་སོའི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་བཀའ་འ�ོལ་ལེགས་ཐོབ་ཡོང་བར་བ�ར་གསོ་ཚ�ས་
�ངས་�ི་�་གཉིས་གོང་ནས་�ན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་འ�ལ་�ི་ཡོད།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ིས་ལས་ཀ་གང་འ�་�ེད་�ི་ཡོད་དམ།
•

•

གལ་ཏེ་�ེད་རང་ལ་ཨོན་�་རི་ཡོ་ལས་ཀ་ཐོབ་�ི་ཡོད་ཚ�་�ེད་རང་གི་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་དེ་རང་འ�ལ་
བ�ར་གསོ་དང་�ེད་ལ་�ང་ད�ལ་གསར་པ་ཐོབ་�ི་རེད།
གལ་ཏེ་�ེད་རང་ལ་ཨོན་�་རི་ཡོ་�ེད་ལས་ཐོབ་�ི་མེད་ཚ�་�ེད་�ིས་�བ་གཉེར་ཡིག་ཆ་(དོ་བདག་གི་ངོ་�ོད།
�ོད་གནས་ཁ་�ང་་དང་ཡོང་འབབ་བཅས་�ི་�ངས་�ེལ།) དང་བཅས་པའི་�ན་�་འགེངས་ཤོག་འ�ལ་དགོས་�ི་
ཡོད།
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•

•

•

•

•

•

དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་དེ་རོགས་ད�ལ་བཀའ་འ�ོལ་�ང་ནས་བ�ང་�་བ་༡༢ རིང་བེད་
�ོད་�ན་ཡོད།
དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཐོབ་བཞིན་པའི་མི་�ེར་དང་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་ལོ་�ིལ་པོར་�ོ་སེང་ལས་རིམ་ནང་ཕེབས་
�བ་པའི་ཆེད་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་རམ་ལོ་གང་པོར་འ�ལ་�ི་ཡོད།
གལ་ཏེ་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་�ི་འཆར་ད�ལ་ཚད་གཞི་�ས་�བས་ནང་ཟིན་སོང་ན་དགའ་བ�འི་�ིད་
�ས་ཐོབ་མཁན་�ིས་�ས་�བས་�ེས་མའི་བར་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་རོགས་ད�ལ་བཞེས་ཆོག་�་མིན།
�ེ་ཚན་དེས་�ོ་སེང་རོགས་ད�ལ་གཞན་ཡང་གནང་གི་རེད། འདིའི་ནང་�ོང་�ེར་�་ཡོད་པའི་འ�ོ་སོང་
�ང་ �ང་ཅན་�ི་སོས་དལ་བག་ཕེབས་ལས་རིམ་�་ཚ�གས་དང་རིན་མེད་�གས་འ�ད་ལས་རིམ་བཅས་�ད་ཡོད།
རིན་མེད་ཅན་�ི་ལས་རིམ་ཡོད་པའི་�ར་བཏོན་ས་ཚ�གས་�ི་ཐོ་ག�ང་འདི་�་རག་གི་རེད།
�ེད་དང་�ེད་�ི་ནང་མི་ཚ�འི་ཆེད་འ�ོ་སོང་�ང་བ་དང་རིན་མེད་�ོ་སེང་གདམ་གའི་�ོར་གནས་�ལ་ཐོབ་་
པའི་ཆེད་�ེད་རང་གི་ས་གནས་�ོ་སེང་ལས་�ེད་ལ་ 416-338-4386 ཐོག་འ�ེལ་བ་གནང་རོགས།
ལས་རིམ་དེ་དག་ལ་�ན་པོ་ལོ་ན་༦༠ དང་དེའི་ཡན་ལ་བ�་ཆ་༥༠ ཆག་ཡང་ཡང་ཡོད།

རོགས་ད�ལ་�་དོད་གསར་པའི་ལས་རིམ་ཕལ་ཆེ་བ་བཟོ་བའི་ཆེད་ལམ་�ོན་འགའ།
•

•

�ིམ་ཚང་ཚ�ར་སོ་སོའི་�ོ་སེང་ཉེར་མཁོ་དང་རོགས་ད�ལ་�ལ་མ�ན་བེད་�ོད་གང་འ�་�ེད་ནས་གཏོང་མི
ན་ཐག་གཅོད་�ེད་�འི་�་ཡངས་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་�་�ར་ད�ར་ཚ�གས་ལ་འ�ོ་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚ�་
རོགས་ད�ལ་ཚང་མ་ཁོ་བོའམ་ཁོ་མོའི་ད�ར་ཚ�གས་ཆེད་བེད་�ོད་གཏོང་ཆོག་གི་རེད། �ན་དགོས་པའི་གནས་
�ལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་ལོ་རེའི་རོགས་ད�ལ་དེ་ངེས་པར་�་�་བ་༡༢ རིང་འདང་བ་�ེད་དགོས།
�ེད་ནས་ཁ་པར་416-338-4386 ཐོག་དང་ཡང་ན་�་ཐོག་ ནས་འ�ེལ་བ་གནང་�ེ་སོ་སོའི་རོགས་
ད�ལ་�ག་ཡོད་མེད་�་ན་འ�ིག་།

ངས་�ོ་སེང་ལས་རིམ་ཆེད་དེབ་�ེལ་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་སམ།
�ེད་རང་དགའ་བ�འི་�ིད་�ས་ཆེད་བཀའ་འ�ོལ་ཐོབ་པ་�ང་མཚམས་�ེད་རང་ལ་�ིམ་ཚང་ཨང་དང་�ེད་�ི་ནང་
མི་རེ་རེའི་གསང་�འི་ཚ�ང་ཤག་ཨང་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་འ�ོར་�ི་རེད། �ེད་རང་ལ་ཊོ་རོན་ཊོ་�ི་ཚ�གས་�ེ་
གནས་ཁག་ལ་�ལ་པའི་ལས་རིམ་ནང་དེབ་�ེལ་ཆེད་�ིམ་ཚང་ཨང་དང་ཚ�ང་ཤག་ཨང་དགོས་�ི་རེད།
ཊོ་རོན་ཊོ་�ེད་ཚལ་ཁག ནགས་གསེབ་དང་�ོ་འཆམ་ལས་རིམ་ཁག་ཚང་མ་�་ཐོག་དང་ལོ་རེར་ཐེངས་གཉིས་(�ི་�་༢
དང་�་༨ ) པར་�ན་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཊོ་རོན་ཊོ་�ེད་འཇོའི་ལམ་�ོན་དེབ་ནང་�འང་བཀོད་ཡོད་པ་དང་ལམ་
�ོན་དེབ་དེ་བཞིན་�ོ་སེང་�ེ་གནས་ཁག ཊོ་རོན་ཊོ་མི་མང་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཁག་དང་གཞན་ཡང་
�ི་�ེའི་ལས་�ངས་བཅས་ནས་རག་གི་རེད། སོས་དལ་ལས་རིམ་ཆེད་དེབ་�ེལ་ནི་ལོ་རེར་ཐེངས་བཞི་གནང་གི་ཡོད།
�ི་�་ད�་པ། བ�་གཉིས། ག�མ་པ། དང་�ག་པ་བཅས་�ི་གཟའ་འཁོར་དང་པོའི་�ས་�ན་རིང་གནང་གི་ཡོད།
• �་ཐོག་དེབ་�ེལ་ནི་ལས་རིམ་འ�ལ་བ�གས་ཐབས་ལམ་ལས་�་ཤོས་དེ་ཡིན།
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=04badada600f0410VgnVCM10000071
d60f89RCRD
•
•

�ག་རེག་སིལ་�འི་དེབ་�ེལ་(TTR) 416-338-0000བེད་�ོད་�ེད་ནས་ཁ་པར་བ�ད་དེབ་�ེལ་�ོས།
ས་དམིགས་ཚད་ཅན་ཡིན་པས་དེབ་�ེལ་�་ས་ནས་གནང་དགོས།
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•

�ེད་ཚལ། ནགས་གསེབ་དང་སོས་དལ་ ལས་�ེད་�ིས་�ེད་རང་གསལས་རིམ་གདམ་�ོགས་ཕན་
�ོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་གལ་ཏེ་�ེད་རང་ལ་དགོས་པའི་ལས་རིམ་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་གདམ་ག་གཞན་ག
ནང་གི་རེད། �ེད་རང་གི་ས་གནས་�ི་�ེའི་�ེ་གནས་�ི་ལས་�ེད་མཉམ་བཀའ་མོལ་དང་ཡང་
ན་ཁ་པར་416-338-4386ཐོག་འ�ེལ་བ་གནང་དགོས།
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