ཁས་ལེན
ལས་མ�ོན་�་གསལ་བ�གས: �ོད་དང་ �ོད་རའི་ ཟ་ཚང་�་ངོ་ཤེས་མི་གི་ ལས་�ེ་དང་མཁས་མཆོག་�་ཨིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་�ེ་དང་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་�ངས་ (DSHS) �ིས་�ཱ་འབད་�གས་པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་�ེ་ འབད་�གས། བཀང་ཤོག་འདི་ནང་�ོད་�ིས་ས་ཡིག་�བ་པ་ཅིན་
DSHS དང་ལས་�ེ་དང་ མར་གཤམ་གསལ་�་བཀོད་པའི་མི་ངོ་�་�་ �ོད་རའི་གསང་�འི་བ�་དོན་�་�ིན་ནིའི་ གནང་བ་�ིནམ་ཨིན། DSHS འདི་གིས་�ོད་རའི་ཐོབ་ཐངས་�ི་འོས་འབབ་བ�་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་�་ �ོད་�ིས་གནང་བ་�ིན་པའི་�ལ་ལས་མ་གཏོགས་
ཐོབ་ཐངས་འདི་ཁས་ལེན་འབད་མི་�གས། ཡང་ཅིན་�ོད་�ིས་བཀང་ཤོག་འདི་�་ ས་ཡིག་མ་�བ་དེ་འབད་�ང་ DSHS གིས་�ིམས་�གས་�ར་�་�ོད་�ི་བ�་དོན་�་�ིན་འོང་། �ོད་�་ DSHS གི་ལས་མ�ོན་�ི་བ�་དོན་�་ག་དེ་�ེ་བགོ་�ོད་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་
�ོད་རའི་�ེར་གསང་གི་དབང་ཆའི་�ོར་ལས་ཤེས་དགོ་པ་ཅིན་ DSHS གི་�ེར་གསང་ལག་ལེན་གསལ་བ�གས་�ི་�ེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་དང་ ཡང་ན་ འ་ནི་འ�ི་ཤོག་�ིན་མི་དང་མཉམ་འ�ི་བ�ན་འབད་གནང་།

ལས་མ�ོན་ངོས་འཛ�ན་བ�་དོན:
མིང་

�ེས་ཚ�ས

ཁ་�ང

ངོས་འཛ�ན་ཨང་�ངས
�ོམ

བ�ད་འ�ིན་ཨང་�ངས (ས་གནས་�ི་ད�ེ་ཨང་དང་བཅས)

མངའ་�ེ

ཟིབ་ད�ེ་ཨང་

བ�་དོན་གཞན

གནང་བ:

ང་རང་གི་�ོར་ལས་བ�་དོན་�་ DSHS གི་ཞབས་ཏོག་�་འཆར་གཞི་བ�མ་ནི་ �ོད་ནི་དང་འགོ་འ�ེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་གཞན་�ན་བཅོས་ ད�ལ་�ོད་དང་ ང་རའི་ཐོབ་ཐངས་ ཡང་ན་ གཞན་�ིམས་�གས་�ར་ཆོག་ཡིག་�ོད་མི་�་�་ བགོ་�ོད་འབད་བ�ག་པའི་གནང་བ་�ིན་དོ། དེ་མ་ཚད་ ང་གིས་
DSHS དང་མ་གཤམ་གསལ་�་བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་�ེ་�་ ཞབས་ཏོག་�ིན་མི་ ཡང་ན་ འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་�་�་ གོང་�་བཀོད་པའི་དགོས་དོན་�་གི་དོན་�་ ཁོང་རའི་བར་ནང་ ང་རའི་བ�་དོན་བགོ་�ོད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་�ིན་དོ། བ�་དོན་འདི་ ངག་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་
�ོག་རིག་གནས་�ད་གནས་�ོར་ �ོག་འ�ིན་ དང་དེ་ལས་ལག་ཐོག་�ེལ་�ོད་ཐོག་ལས་ བགོ་�ོད་འབད་འོང་།
DSHS དང་གཅིག་ཁར་ གནང་བ་�ོད་ཡོད་མི་གེ་ར་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་བ�་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གི་�ོར་ལས་མི་དང་བཅས་ཁ་�ང་ཐོག་ངོས་འཛ�ན་འབད།:
གསོ་བའི་གཅེས་�ོང་�ོད་མི་�:
སེམས་ཁང་གསོ་བའི་གཅེས་�ོང་�ོད་མི་�:
�ོ་�ས་ལོག་�ོད་ཟིང་འ�ག་ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་�:
གཞན་DSHS ཁག་འབག་གི་ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་�:
�ོད་�ིམ་ལས་རིམ་�:
མངའ་�ེའི་�ོབ་�་དང་མཐོ་རིམ་�ོབ་�:
དག་བཅོས་ལས་�ངས:
ལས་གཡོག་ཉེན་�ང་ལས་�ངས་དང་ འ�ེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ལས་གཡོག་ཚ�ང་རོགས་�:
མི་�ེའི་ཉེན་�ང་བདག་�ོང་དང་གཞན་�ི་ག�ང་ལས་�ེ་�:
�ར་�གས་�ི་ཐོ་ནང་བ�་གནང་
གཞན:
ང་གིས་མར་གཤམ་གསལ་�ི་ཡིག་ཐོ་དང་བ�་དོན་�་ བགོ་�ོད་འབད་ནི་གི་གནང་བ་དང་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན (འ�ག་མི་གེ་ར་�་ཨིན་�གས་བཀལ):
ངེ་གི་ལས་མ�ོན་གེ་ར་གི་ཐོ

ཐོ་འདི་�ར་�གས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད

གཤམ་གསལ་�ི་ཐོ་�ངམ་ཅིག་ཨིན
ཟ་ཚང་ མི་�ེ་དང་ལས་གཡོག་གི་ཐོ

གསོ་བའི་གཅེས་�ོང་གི་བ�་དོན

�ན་བཅོས་དང་གཅེས་�ོང་ལས་རིམ

ད�ལ་�ོད་�ི་ཐོ

རང་སོའི་�ིས་བཏོན

�ོབ་�་ ཤེས་ཡོན་དང་�ོང་བ�ར

གཞན (ཐེ):
�ན་གསོ: �ོད་རའི་ལས་མ�ོན་�ི་ཐོ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་�ི་བ�་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐོ་དེ་�་གེ་ར་བཀོད་ནི་གི་དོན་�་ འ་ནི་ད�ེ་ཚན་འདི་ཡང་བཀང་དགོ
གཤམ་གསལ་�ི་ཐོ་དེ་�་མ་གསང་པར་�བ་ནི་གི་དོན་�་ ང་གིས་གནང་བ་�ིན་དོ (འ�ག་མི་གེ་ར་�་ཨིན་�གས་བཀལ):
སེམས་ཁམས་འ�ེད་བ�ེན

-

འ་ནི་ཁས་ལེན་འདི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་�་

ཨེཆ་ཨའི་ཝི/ཨེཌིསི དང་�ས་འ�ེལ་ལས་�ེལ་བའི་ནད་གཞི་�་བ�ག་ད�ད་�ི་�བ་འ�ས་ དེ་ལས ནད་ངོས་བ�ང་འབད་མི་དང་�ན་བཅོས
ཆ་འཇོག་ཡོད་པ་གི་མ་ཚད

DSHS ནམ་དགོ་�ང་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་

�ོ་�ས་ལོག་�ོད་ཟིང་འ�ག།
(�ི་ཚ�ས་དང་ལས་དོན་འདི་�ན).

ཡང་ན་

ང་གིས་འབད་མིའ་ི ཁས་ལེན་འདི་ ཡིག་ཐོག་ལས་ནམ་རང་འབད་�ང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་�ང་བགོ་�ོད་འབད་ཡོད་པའི་བ�་དོན་�་�་ ཕན་གནོད་ག་ནི་ཡང་མི་�ང་།
�ར་ལས་བགོ་�ོད་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་�ང་DSHS དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་�ིམས་�གས་�ི་�ང་བ�བ་མི་འབད།
འ་ནི་བཀང་ཤོག་གི་འ�་བ�ས་འདི་གིས་ ང་རའི་བ�་དོན་ཐོ་བགོ་�ོད་ནི་�་གནང་བ་ཡོདཔ་�ེ་ཆ་འཇོང་འབདཝ་ཨིན།

ས་ཡིག

�ི་ཚ�ས

ཕམ་ ཡང་ན་ གཞན་ངོ་ཚབ་�ི་ས་ཡིག (འ�ག་�ངན)

དཔང་པོ / དཔང་བཞག (ས་ཡིག་དང་ འ�ག་�ངན་མིང་ཡང་བཀོད)

�ི་ཚ�ས

བ�ད་འ�ིན་ཨང་�ངས (ས་གནས་�ི་ད�ེ་ཨང་དང་བཅས)

�ི་ཚ�ས

ང་རང་ཐོ་ཡིག་གི་མི་ངོ་མེན་པ་ང་�་ས་ཡིག་�བ་ནི་གིས་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ང་: (དབང་ཚད་ཡོད་པའི་བདེན་�ངས་�ར་�གས་ནང་བཀོད་ཡོད)
ཕམ

�ིམས་�ན་ཡོད་པའི་བདག་འཛ�ན་པ (�ིམས་�ི་འ�ན་སའི་བཀའ་�)

རང་དོན་ངོ་ཚབ

གཞན:

བ�་དོན་ཐོབ་མིའི་ མི་ངོ་�་�ན་�: འ་ནི་ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་�་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ �ས་འ�ེལ་ལས་�ེལ་བའི་ནད་གཞི་ ཡང་ཨེཌསི ་ི གི་�ོར་ལས་ བ�་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་མ�ོན་�ི་དམིགས་བསལ་གནང་བ་མ་�ིནམ་ལས་ བ�་དོན་འདི་བགོ་�ོད་འབད་མི་ཆོག �ོད་�ི་ཐོབ་ཡོད་པའི་བ�་དོན་དེ་� �ོ་�ས་དང་ ཆང་ལོག་�ོད་
གི་�ོར་ལས་མ�ོན་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ བ�་དོན་འདི་མ་གསང་བར་བགོ་�ོད་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ བཅའ་�ིམས་ཡན་ལག་ 42 CFR 2.32 �ར་�་ གཤམ་གསལ་�ི་ངག་བ�ོད་འདི་ཡང་བ�གས་དགོ:
འ་ནི་བ�་དོན་འདི་མ་གསང་བར་ �ོད་�་བགོ་�ོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་མངའ་�ེ་གསང་�འི་བཅའ་ཡིག་ (42 CFR part 2) གི་�ང་ཡོདཔ་ཨིན། མངའ་�ེ་གི་�ིམས་�གས་�ར་�་ འ་ནི་བ�་དོན་འདི་འདི་ལས་�ག་ཏེ་ བགོ་�ོད་འབད་མི་ཆོག་ནི་ཨིན་�ང་ འདི་ལས་�ག་ཏེ་ བགོ་�ོད་འབད་ནི་གིས་དོན་�་
མི་ངོ་ཁོང་རང་ལས་ཁས་ལེན་གི་ཡིག་ཐོག་�་ཡོད་ ཡང་ན་ 42 CFR དོན་ཚན་ 2 པ་དང་འ�ིལ་�ངམ་ཅིག་བགོ་�ོད་འབད་ཆོག། གསོ་བ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་མི་དང་གཞན་བ�་དོན་�་ བགོ་�ོད་འབད་ནི་གི་དོན་ འ་ནི་�ིར་བཏང་ཆོག་ཡིག་འདི་གིས་ དགོས་དོན་འདི་�་མི་བ�བ།
མངའ་�ེ་གི་�ིམས་�གས་འདི་གིས་ བ�་དོན་འདི་ �ིམས་འགལ་�ི་ཞིབ་ད�ད་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཆང་དང་�ོ་�ས་ལོག་�ོད་�ི་ནདཔ་ཉེས་འ�གས་�ེལ་ནི་�་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བ�བ།
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ཁས་ལེན་�ི་བཀང་ཤོག་འདི་ཆ་ཚང་ ག་དེ་�ེ་འ�ག་བ�་ནི་གི་བཀོད་�།
དགོས་དོན: �ོད་རང་ DSHS གི་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ལས་མ�ོན་�་གི་�ོར་ གསང་བའི་བ�་དོན་�་ ལས་འ�ོ་བ�ང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ འ་ནི་བཀང་ཤོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ལས་�ེ་�་�་
ཁོང་ཞབས་ཏོག་�་འགོ་འ�ེན་འཐབ་ཡངན་�ན་བཅོས་�ི་�བས་ ད�ལ་�ོད་དང་ ལས་�ེ་གི་བཀོལ་�ོད་འབད་བའི་�བས་དང་ གཞན་�ིམས་�གས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་དགོས་དོན་�་གི་དོན་�་ཡང་ བཀང་ཤོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ལས་མ�ོན་འདི་ DSHS
ལས་ཐོབ་ཐངས་དང་ ཞབས་ཏོག་�་ཐོབ་མི་ མི་ངོ་ཨིན།
ལག་ལེན: �ག་ནིའི་འཇམ་ནི་གི་དོན་�་ འབད་�གས་པ་ཅིན་ འ་ནི་བཀང་ཤོག་འདི་�ོག་རིག་ཐོག་ལས་བཀང་གནང་ ཨ་�་དང་བཅས་ མི་ངོ་རེ་�་ བཀང་ཤོག་འདི་སོ་སོ་�ེ་ བཀང་དགོ། བཀོད་�་ནང་ཡོད་པའི་“�ོད” འདི་ DSHS ལས་གཡོགཔ་�་�བ་ཨིནམ་དང་
བཀང་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ སོ་སོར་ “�ོད” �ང་�་འདི་ལས་མ�ོན་�་�བ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་བགོ་�ོད་འབད་ནི་འདི་ ལས་མ�ོན་གི་གསང་བའི་བ�་དོན་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་མ་གསང་བར་བགོ་�ོད་འབད་ནི་ གཉིས་ཆ་རང་�དཔ་ཨིན།
བཀང་ཤོག་གི་ཡན་ལག:
ལས་མ�ོན་ངོས་འཛ�ན་བ�་དོན:

- མིང་: བཀང་ཤོག་རེ་�་ ལས་མ�ོན་རེ་གི་མིང་�ངམ་ཅིག་བཀོད། ཞབས་ཏོག་འདི་ལེན་པའི་�བས་ ལས་མ�ོན་�ི་�ོན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཡང་བཀོད་གནང་།
- �ེས་ཚ�ས: མིང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་མ�ོན་ངོས་འཛ�ན་འབད་ནི་གི་དོན་�་དགོཔ་ཨིན
- ངོས་འཛ�ན་ཨང་�ངས: ལས་མ�ོན་�ི་ངོས་འཛ�ན་ཨང་�ངས་བཀོད་ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་ངོས་འཛ�ན་གི་དོན་�་ ཆ་རོགས་འབད་ཐབས་�་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཐོབ་མི་དང་ �ོན་མའི་བ�་དོན་�་ཤེས་འཐབ་�་ གཞན་མི་�ེའ་ི ཉེན་�ང་གི་ཨང་�ངས་ (དགོས་མཁོ་མེན)
བཀོད་གནང་།

- ཁ་�ང་དང་བ�ད་འ�ིན་ཨང་: ལས་མ�ོན་འདི་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ངོས་འཛ�ན་འབད་�གསཔ་ཡང་ན་ ལས་མ�ོན་�་འ�ེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོན་�་ གཞན་བ�་དོན་�་ཨིན།
- གཞན: DSHS དང་གཅིག་ཁར་འ�ེལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ མིང་དང་ཟ་ཚང་འ�ས་མི་ ཡང་ན་ གཞན་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་བ�་དོན་�་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་འཐོབ་ནིའི་ཕན་བཏགས་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཡིག་�ོམ་འདི་ནང་ ཁ་�ོང་གི་བ�་དོན་བཀོད་གནང་།
ཁས་ལེན (ཆོག་ཡིག):

- ཐོ་ཡིག་བ�ེ་སོར་འབད་མིའ་ི ལས་�ེ་དང་མི་ངོ་�: འ་ནི་བཀང་ཤོག་འདི་ ལས་མ�ོན་�ི་འ�ག་བ�་བ་ཅིན་ DSHS ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་གསང་བའི་བ�་དོན་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་བགོ་�ོད་འབད་ཆོག། DSHS
འདི་གིས་གཤམ་གསལ་�་བཀོད་པའི་ལས་�ེ་དང་མི་ངོ་�་�་ གསང་བའི་བ�་དོན་ མ་གསང་པར་བཤད་ནི་དང་ཐོབ་�གས། ལས་�ེ་དང་ཞབས་ཏོག་�ིན་མི་�་གི་ ངོས་འཛ�ན་འབད་�གས་པའི་བ�་དོན་ མིང་ ཁ་�ང་ཡངན་ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་�་བཀོད་གནང་། དེ་མ་ཚད་
�ོད་�ི་ལས་མ�ོན་�ི་ས་ཡིག་�བ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ བ�་དོན་�་�ོད་ཆོག་པའི་ ལས་�ེ་�་གི་ཐོ་ཡང་བཀོད་གནང་།

- བ�་དོན་བཀོད་མི་�: ལས་མ�ོད་འདི་གིས་ ཁས་ལེན་ལས་ ཐོ་ཡིག་ག་ཅི་རང་�དཔ་ཨིན་ན་�ོན་དགོ། ལས་མ�ོན་�ི་ ཐོ་ཡིག་�་གེ་ར་ཐོབ་�གས་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ �ད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་�་ �ི་ཚ�ས་ ད�ེ་བ་དང་ཐོ་ཡིག་གི་�་�ངས་ཐོགས་
ཐོབས་�གས་ཚད་བཟོ་�ང་བ�བ། ཁས་ལེན་འདི་ནང་ལས་མ�ོན་གི་ས་ཡིག་མ་�བ་ ཡང་ན་ �ེ་�ག་གི་ཐོ་ཡིག་གསལ་བཀོད་མ་འབད་ཡོད་�ང་རང་ �ིམས་�གས་ལས་ཆོག་པ་ཅིན་ ཐོ་ཡི་བགོ་�ོད་དེ་འབད་འོང་། �ོད་�ི་ ལས་མ�ོན་འདི་གིས་
ས་ཡིག་�བ་དགོ་པའི་འ�ེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་�་ཡང་ �ར་�གས་འབད་བ�གས་གནང་། ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ སེམས་ཁམས་དང་འ�ོད་བ�ེན་དང་འ�ེལ་བའི་བ�་དོན་ (RCW 71.05.620), ཨེཆ་ཨའི་ཝི/ཨེཌིསི
ཡང་ན་�ས་འ�ེལ་ལས་�ེལ་བའི་ནད་གཞི་གི་བ�ག་ད�ད་དང་�ན་བཅོས (RCW 70.02.220), དེ་ལས་�ོ་�ས་དང་ཆང་གི་ཞབས་ཏོག་�་གི་�ོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ (42 CFR 2.31(a)(5)) ཐོ་ཡིག་དེ་�་གི་གནང་བ་�ིན་ནི་གིས་དོན་�་
ལས་མ�ོན་གི་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་�་�་�གས་བཀལ་གནང་། 45 CFR 164.508(b)(3)(ii) �ར་ འ་ནི་བཀང་ཤོག་འདི་ �ས་�ོང་�ན་བཅོས་�ི་�ན་ཐོ་འདི་ཆ་གནས་མེདཔ་དང་ ཐོ་ཡིག་དེ་�་�དཔ་�ེ་ འབད་ནིའི་དོན་�་
བཀང་ཤོག་སོ་སོར་འདི་བཀང་དགོ།

- �ས་�ན: �ོད་རའི་ལས་རིམ་དགོས་དོན་འབད་�ང་�ན་གི་ �ན་ཚང་ཚ�ས་�ངས་བ�གས་ནི་དང་ ཡང་ན་�ིམས་�གས་�ར་བཀའ་�་ཡོདཔ་ཞིན།
- ཤེས་དགོཔ: ལས་མ�ོན་གི་གནང་བ་ག་ཅི་རང་�ིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ག་དེ་�ེ་དང་ག་ཅི་�ེ་བ�་དོན་�་བགོ་�ོད་འབདཝ་ཨིན་ན་ཡང་ཤེས་དགོ། དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ �ད་འ�ར་འབད་ཡོད་པའི་བཀང་ཤོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
ཡང་ན་�ད་འ�ར་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ དེ་མེན་བཀང་ཤོག་འདི་�གས་�ེ་�ག། ལས་མ�ོན་�་ཁ་�ོང་གི་ བ�་དོན་རེ་དགོ་པ་ཅིན་ DSHS གི་�ེར་གསང་ལག་ལེན་གསལ་བ�གས་�ི་�གས་�ོལ་འདི་ཁ་�ོང་�ིན་ནི་དང་ ལས་མ�ོན་འདི་
�ོད་རའི་�ེ་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་མི་མང་གསང་བ་�ིར་བཤད་འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་འ�ེལ་ག�ག་འབད་གནང་།
ས་ཡིག:

- ལས་མ�ོན: ལས་མ�ོན་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཨ་�འི་ལོ་འདི་ཁས་ལེན་�ི་ལོ་ལས་�ག་ (སེམས་ཁམས་འ�ོད་�ེན་དང་ ཆང་དང་�ོ་�ས་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་�་13 ; ཨེཆ་ཨའི་ཝི་/ཨེཌིས་ི དང་གཞན་�ས་འ�ེལ་ལས་�ེལ་བའི་ནད་གཞི་�་གི་དོན་�་14 ;
ཨ་�་ཆགས་ནི་བཀག་ནི་དང་མངལ་བཤལ་གི་དོན་�་ ལོ་ག་ཅི་འབད་�ང་; གསོ་བའི་གཅེས་�ོངས་དང་གཞན་ཐོ་ཡིག་གི་དོན་�18 ) �ོམ་ཡིག་འདི་ས་ཡིག་�བ་ཏེ་ ས་ཡིག་�བ་པའི་ཚ�ས་�ངས་བཀོད། ལས་མ�ོན་གི་�ོད་�ི་མཐོང་མི་�ོམ་ཡིག་འདི་ནང་
�གས་ཚབས་མ་བ�གས་འོང་།

- དཔང་པོ/དཔང་བཞག: �ོད་�ི་འ་ནི་བཀང་ཤོག་འདི་ མི་ངོ་�་མ་�ོད་པར་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ལས་ བདེན་ད�ད་འབད་དགོ་པའི་�་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ �ོད་�ི་ངོས་འཛ�ན་བདེན་ད�ད་བཟོ་ནིའི་དོན་�་ དཔང་པོ་དང་དཔང་བཞག་དགོཔ་ཨིན། མི་ངོ་གི་ས་ཡིག་�བ་ཞིནམ་ལས་
ཁོ་ཡང་ན་མོ་གི་མིང་བཀོད་དགོ།

- ཕམ་དང་གཞན་ངོ་ཚབ: ལས་མ�ོན་འདི་ཨ་�་ ཁས་ལེན་མ་�གས་པའི་ལོ་�ངས་ནང་�ད་པ་ཅིན་ ཕམ་དང་བདག་འཛ�ན་པ་གིས་ས་ཡིག་�བ་དགོ ཐོ་ཡིག་གེ་ར་་བགོ་�ོད་འབད་ནི་གི་དོན་�་ ཨ་�་འདི་ཁས་ལེན་�ི་ལོ་�ངས་ནང་མེན་པ་ཅིན་
ཨ་�་དང་ཕམ་གཉིས་ཆ་རང་གི་ས་ཡིག་�བ་དགོ། ལས་མ�ོན་འདི་�ིམས་�ན་�ར་འཇོན་ཐང་མེད་པ་ཅིན་ �ིམས་�ི་འ�ན་ས་ལས་བཀལ་མིའི་ངོ་ཚབ་�ི་ས་ཡིག་�བ་ནི་དང་ �ིམས་�ི་འ�ན་ས་ལས་ངོ་ཚབ་འབད་བཀལ་མི་གི་བཀའ་�་�ིན་དགོ། ག་དེམ་ཅི་�ེ་
མི་སོ་སོ་གཅིག་གིས་ འགན་གནས་སོ་སོ་གཅིག་�་ཆ་བཞག་ཏེ་ (དཔེར་ན་ �ིམས་ཞིབ་པ་ལས་གནང་བ་ཡོདཔ་ཡང་ན་ �ིམས་�ན་ངོ་ཚབ) ས་ཡིག་�བ་པ་ཅིན་ "གཞན"ཟེར་མི་ནང་�གས་བཀལ་ནི་དང་ ས་ཡིག་�བ་ཆོག་པའི་�ིམས་�ན་�ི་ཆོག་ཡིག་ཡང་ལེན་དགོ།
མི་ང་ག་ཨིན་�ང་ འདི་ནང་ས་ཡིག་�བ་མི་འདི་གི་ �ི་ཚ�ས་དང་བཅས་ས་ཡིག་ དེ་ལས་ བ�ད་འ�ིན་ཨང་�ངས་དང་ འ�ེལ་བ་འཐབ་ནིའི་བ�་དོན་�་བཀོད་དགོ།
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