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ཚོོགས་ཀྱིི་ཆ་ཤས་ཆགས་པ་རེེད། འདིི་དག་ནིི་ཁོོ་ཚོོས་བེེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པའིི་སྐད་ཡིིག ཡོོང་ཁུངས་ཡུལ་དང་གོོམས་སྲོོལ་ཁྱད་
པར་ཙམ་མིིན་པ་རང་གིི་ལོོ་དང་། འཚོོ་ལས། དགའ་མོོས་དང་གཞན་མང་པོོ་ཡོོད། དེེར་བརྟེེན་སྣ་མང་རང་བཞིིན་དེེ་ནིི་
Graubünden ནང་འཆར་ཅན་འཚོོ་བའིི་ཆ་ཤས་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་དེེས་གོོ་སྐབས་དང་དཀའ་ངལ་གདོོང་ལེེན་མཁོོ་སྤྲོོད་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
Graubünden ནིི་སྣ་མང་རང་བཞིིན་ཡིིན་པས་ཡོོན་ཏན་ལེེན་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་མང་པོོ ་ཡོོད། ང་ཚོོའིི་ཡུལ་བཀོོད་ཁྱད་ཆོོས་

སུ་ལུང་གཤོོངས་གྲངས་༡༥༠ མཚོོ་གྲངས་༦༡༥ དང་གངས་རིི་མཐོོན་པོོ་གྲངས་༩༣༧ གྲུབ་ཡོོད། ང་ཚོོའིི་གཞུང་འབྲེེལ་
སྐད་ཡིིག་དེེ་འཇར་མན། རོོ་མན་ (Rhaeto-Romanic) དང་ཨིི་ཊ་ལིི་ཡིིན། ཁྱེེད་ཀྱིིས་སུད་སིི་ནང་རོོ་མན་སྐད་དེེ་
Graubünden ནང་ཁྡོོ� ་ ནར་བེེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པ་དང་དེེ་ཡང་སྐད་རིིགས་གཅིིག་ཙམ་མིིན་པར་ཡུལ་སྐད་ལྔའིི་ཁྱིིམ་ཚང་
ཞིིག་ཡིིན། Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter དང Vallader ང་ཚོོ་དུས་རབས་མང་པོོ་སོོང་པའིི་རིིག་
གཞུང་དང་གོོམས་སྲོོལ་དེེའི་ི དགའ་སྤོོབས་ཡོོད། ཡིིན་ནའང་དེེ་དང་ཆབས་ཅིིག་ང་ཚོོ་ད་ལྟ་རྐང་པ་བརྟན་པོོ་ཚུགས་ཡོོད་པ་
མ་ཟད་ཁྱེེད་ཀྱིི་རོོགས་བྱེེད་པའིི་ཐོོག་ནས་མ་འོོངས་པའིི་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་དེེ་ཡར་རྒྱས་གཏོོང་འདོོད་པ་ཡིིན།
མངའ་སྡེེའི་ི སྣེེ་ཁྲིིད་ལས་དོོན་དང་(མཉམ་སྒྲིིལ་ལ་ཕན་པའིི་ལས་གཞིི་མང་པོོ་ཚུད་པའིི་ལས་འཆར་མང་པོོ་ཞིིག་ནིི་སྤྱིི་
ཚོོགས་མཐུན་འབྲེེལ་ཡར་རྒྱས་ལ་དམིིགས་ཕུགས་བཏོོད་ཡོོད་པ་ཡིིན། ཆིིག་སྒྲིིལ་བྱེེད་ན་ང་ཚོོ་སྟོོབས་ལྡན་ཆགས་ཀྱིི་ཡོོད་
པ་སེེམས་ལ་བཞག་ནས་ཁྱེེད་ལ་ང་ཚོོའི་ི སྤྱིི་ཚོོགས། དཔལ་འབྱོོར་དང་རིིག་གཞུང་གིི་འཚོོ་བའིི་ནང་ཆ་ཤས་བཞེེས་པར་
དགའ་བསུ་ཞུ་འདོོད་པ་ཡིིན།
ཁྱེེད་རང་བཞུགས་སའིི་གྲོོང་སྡེེའི་ི ལས་ཁུངས་ནས་སམ་མངའ་སྡེེའི་ི མཉམ་སྒྲིིལ་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་དང་
། བསླབ་བྱའིི་ལས་དོོན་དང་། ཁྱེེད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་སློོབ་ཁྲིིད་སྐོོར་འཚོོལ་སྒྲུབ་གནང་དགོོས། ང་ཚོོའིི་ངོོས་ནས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཁོོ་ ཚོོས་
ཕུལ་པའིི་གོོ་སྐབས་རྣམས་བེེད་སྤྱོོད་གང་ནུས་ཀྱིིས་ཕན་ཐོོགས་ཡོོང་བའིི་རེེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
ཁྱེེད་རང་ཁང་ཁྱིིམ་གསར་པའིི་ནང་བདེེ་ལྷོོད་ངང་གནས་པ་ང་ཚོོས་རེེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
Peter Peyer

འགན་འཛིིན་ལྷན་ཚོོགས།
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སུད་སིིའི་ི གནས་ཚུལ།

Deutschland

France
Liechtenstein
Österreich

Italia

ཨང་གྲངས་ནང། (༢༠༡༩)
མིི་འབོོར།
ཕྱིི་རྒྱལ་བ།
ས་ཁྱོོན།
མངའ་སྡེེ།
10

༨་ ༦༠༦་༠༠༠
༢༥.༣ %
༤༡༣༠༠ སྤྱིི་ལེེ་གྲུ་བཞིི་མ།
༢༦

2

རྒྱལ་རབས་སྙིིང་བསྡུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ལམ་ལུགས།

སྐད་ཡིིག་གཙོོ་བྡོོ་� (ཁག)

་༦༡.༢
འཇར་མན།
༢༢.༣
ཧྥྥ་རན་ཆིི།
༨.༠
ཨིིཊལིི།
༠.༥
རོོ་མན།
༢༣.༨

ཕྱིི་ལོོ་༡༢༩༡ ཕྱིི་ཟླ་༨པའིི་ཚེེས་༡ ཉིིན་ཨུ་རིི། (Uri) ཤིི་ཝིིཛ།
(Schwyz) ཨན་ཊར་ཝལ་ཌེེན་(Unterwalden)
བཅས་ཀྱིི་གྲོོང་སྡེེའི་ི ལས་ཁུངས་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་ལས་ཁུངས་
ཁག་གིི་ཚབ་མཚོོན་མཐུན་ཚོོགས་རྙིིང་པ་དེེ་འགོོ་བཙུགས་
པ་རེེད། གྲོོང་སྡེེའི་ི ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་གཞན་རྣམས་
ཕྱིིས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིིས་ཕྱིི་ལོོ་༡༨༤༨ ལོོའི་ི ནང་དེེང་
རབས་ཀྱིི་སུད་སིི་སྤྱིི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དེེ་ཆགས་པ་རེེད། ཕྱིི་
ཟླ་བརྒྱད་པའིི་ཚེེས་ ༡ ནིི་སུད་སིི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དུས་
ཆེེན་རེེད།
སུད་སིི་ནིི་མང་གཙོོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡིིན་པར་འོོས་བསྡུའིི་ཐོོབ་
ཐང་ཡོོད་པའིི་སྐྱེེད་པ་དང་བེུུད་ནས་འོོས་ཤོོག་ཁེེར་རྐྱང་
བརྒྱུད་ནས་མིིན་པ་མ་ཟད་ཁྲིིམས་དང་གནད་དོོན་རིིགས་
ལ་ཡང་ཡང་མང་མོོས་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཆབ་སྲིིད་ལ་
ཤུགས་རྐྱེེན་ཐད་ཀར་སྤྲོོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། ཐུན་མོོང་གིི་ཐག་
གཅོོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐང་དེེ་དབུས་དང་མངའ་སྡེེ། གྲོོང་སྡེེའི་ི
ལས་ཁུངས་བཅས་རིིམ་བཞིིན་ཡོོད། སུད་སིི་མིི་མང་ལོོ་ན་
༡༨ ཡན་འོོས་ཤོོག་བླུག་པའིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད།

སྐད་ཡིིག་གཞན།
(BFS 2017)

ཁྱེེད་ནས་སུད་སིི་རྒྱལ་ཁབ་ལམ་ལུགས་སྐོོར་དེེབ་ཆུང་
ཨེེ་ཁོོ་ («Echo») ཞེེས་པའིི་ནང་གནས་ཚུལ་གཞན་
ལེེན་རྒྱུ་ཡོོད། དེེབ་ཆུང་དེེ་ནིི་དེེབ་ཁང་ཚང་མར་
མངགས་ཉོོ་གནང་ཆོོག་གིི་རེེད། ཡང་ན་གཤམ་གསལ་
ཁ་བྱང་ནས་ཡང་རེེག་གིི་རེེད།།

HEKS, Regionalstelle Ostschweiz
071 410 16 84
www.echo-ch.ch
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༣༽ གྷ་རའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི གནས་ཚུལ།།

St. Gallen

Liechtenstein
Österreich

Schwyz
Glarus

Landquart
Imboden

Uri

Plessur

Prättigau/
Davos
Engiadina Bassa/
Val Müstair

Surselva
Albula
Viamala
Maloja

Ticino
Bernina

Moesa

Italia
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དང་གྲངས་འབོོར་དང་བདེེན་གཏམ། (༢༠༡༩)
Graubünden ས་གནས་སུ་མིི་གྲངས་ ༡༩༩༠༠༠ ལས་

༣༥༤༠༠ ལྷག་ཙམ་སུཛིིལེནེ ཏྲའིིས་གནས་རྙིིང་ཤོསོ ་རྒྱལ་ས་
Chur ལ་གནས་སྡོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

མང་བ་གནས་སྡོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ནས་མིི་མང༣༧༣༠༠
ཙམ་ཕྱིི་རྒྱལ་མིི་རིིགས་ཡིིན། ས་ཆའིི་རྒྱ་ཁྱོོན་ཀིི་ལོོ་མིི་ཏྲར་
༧༡༠༦ ནང་ཁུལ་ལ་ Graubünden ནིི་སུཛིིལེནེ ཏྲའིི་
ནང་ནས་མངའ་སྡེེ་ཆེེ་ཤོོས་ཤིིག་ཡིིན་ཞིིང་། རྒྱལ་ཁབ་
མངའ་ཁོོངས་ཀྱིི་གྲངས་ཚད་དྲུག་པ་དེེ་ཡིིན། མིི་གྲངས་

མངའ་སྡེེ་དེེ་ས་གནས་ཁག་༡༡ དང་གྲོོང་སྡེེ་ཁག་༡༡༤
ནང་བགོོས་ཡོོད།

m ü. M
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གངས་རིི་མཐོོ་ཤོོས།
པིིཛ་བྷར་ནིི་ན།
(རྒྱ་མཚོོ་ནས་མཐོོ་ཚད་མིི་ཊར་༤༠༤༩)
ས་བབ་དམའ་ཤོོས།
ཊིི་སིི་ནོོ་ས་མཚམས།
(རྒྱ་མཚོོ་ནས་མཐོོ་ཚད་མིི་ཊར་༢༦༠)

0

ཡུལ་ལྗོོངས་གྲངས།
མཚེེའུ་གྲངས།
གངས་རིི་གྲངས།

༡༥༠
༦༡༥
༩༣༧

ཞིིབ་གསལ་གནས་ཚུལ་ www.gr.ch ཐོོག་གཟིིགས་རྒྱུ།
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གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་གིི་སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས།

St. Gallen

Liechtenstein
Österreich

Schwyz

Maienfeld

Glarus

Uri

Samnaun
Trins

Chur

Ilanz

Davos
Zernez
Thusis

Disentis/Mustér

Splügen
Samedan

Ticino

Vicosoprano

Poschiavo

Roveredo

Italia

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི སྐད་ཡིིག་ཁག
འཇར་མན།
རོོ་མན།
ཨིིཊལིིཡན།
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གྷ་རའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་གཞུང་སྐད་
གསུམ་ཡོོད།འཇར་མན། རོོ་མན་དང་ཨིིཊལིིཡན།
འཇར་མན།
འཇར་མན་ནིི་མངའ་སྡེེའི་ི ཡུལ་མིི་ཕལ་ཆེེ་བའིི་ཡུལ་སྐད་
དེེ་རེེད། ཁོོང་ཚོོའིི་འབྲིི་ཡིིག་ནིི་འཇར་མན་གྱིི་ཡིི་གེེ་དང་
རྒྱག་སྐད་ནིི་སུད་སིི་འཇར་མན་ཡིིན།
རོོ་མན།
ཨེེན་ག་ཌིིན་ (Engadin) ནང་དང་། མུན་སིི་ཊར་
(Münstertal) ལྗོོངས། གྷིིརསིིན་ (Mittelbünden)
དབུས་དང་སུར་སེེལ་ཝའིི་ (Surselva) ནང་རོོ་མན་
སྐད་ནིི་གཅིིག་གྱུར་བེེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་ཡིིན། རོོ་
མན་སྐད་ནིི་སྐད་ཡིིག་གཅིིག་པུ་མིིན་པར་སྐད་ལུགས་
ལྔའིི་ཁྱིིམ་ཚང་ཞིིག་ཡིིན། Sursilvan, Sutsilvan,
Surmiran, Puter དང་ Vallader.
ཨིི་ཊ་ལཡན།
ཨིིཊལིིཡན་སྐད་དེེ་ནིི་ཡུལ་ལྗོོངས་བཞིིའི་ི ནང་བེེད་སྤྱོོད་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། Puschlav, Bergell, Misox དང་
Calanca.
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5
མཉམ་སྦྲེེལ།
མཉམ་སྦྲེེལ་ནིི་མིི་རིིགས་ཀྱིི་སྡེེ་ཚན་ཁག་ཚང་མའིི་དཔལ་ • ས་གནས་ནང་དུ་འབུལ་པའིི་ཆིིག་སྒྲིིལ་ཞབས་ཞུ་དང་
སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་སྤྱི་ཡོངས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ།
འབྱོོར་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་སྟངས་ནང་ཞུགས་པར་
མཐུན་འགྱུར་དུ་ཐོོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་དམིིགས་ཡུལ་ • དོོ་བདག་དང་སྒེེར་གྱིི་སྐད་ཡིིག་སློོབ་སྟོོན་མཉམ་དུ་
སྐད་ཡིིག་ཚད་ལོོན་རྒྱུགས་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས།
དབར་ཕན་ཚུན་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟབ་ལ་གཞིི་རྟེེན་བཅོོལ་
བའིི་སྒུལ་ཤུགས་ལྡན་པའིི་སྤྱིི་སྒེེར་གྱིི་ལམ་ཕྱོོགས་ཤིིག་
ཡིིན། ཟུང་འབྲེེལ་གོོང་སྤེེལ་ནིི་གདོོང་ལེེན་དང་བཟོོད་
Informationszentrum Integration
Graubünden
བསྲན་སྙིིང་སྟོོབས་ཀྱིི་བགྲོོད་ལམ་ལ་གཞིི་རྟེེན་བཅོོལ་ཡོོད་
Graubünden ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།
པ་དང་དམིིགས་བསལ་གྱིི་སྐད་ཡིིག་སྦྱོོང་རྒྱུ། ཆེེད་ལས་
ཡར་རྒྱས་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་མཉམ་ཞུགས་བཅས་ལ་རྒྱབ་
081 257 36 83
འགོོ་འཛུགས་དུས་ཚོོད་ཀྱིི་ཞིིབ་ཕྲ་
གཉེེར་གནང་གིི་ཡོོད།
www.integration.gr.ch ནང་ལྟ་ཞིིབ་ཡོོང་བ་ཞུ།
མཉམ་སྦྲེེལ་སྡེེ་ཚན་གྱིིས་མངའ་སྡེེ་དང་གྲོོང་སྡེེའི་ི ཐོོག་ནས་
མཉམ་སྦྲེེལ་ལམ་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིིས་དམིིགས་བཀར་གོོང་
སྐད་རིིགས་མང་པའིི་དྲ་ཚིིགས་ www.hallo.gr.ch
སྤེེལ་ཆེེད་མཐུན་སྦྱོོར་དང་སྟངས་འཛིིན་གནང་གིི་ཡོོད།
དེེས་སྐད་རིིགས་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་གཅིིག་སྡུད་ཀྱིི་ལས་འཆར་ ཀྱིིས་གལ་ཆེེའི་ི བརྗོོད་གཞིི་དཔེེར་ན་གྷིི་རིི་སོོན་ནང་གིི་མིི་
ཁག་གོོང་སྤེེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོོར་རོོགས་རམ་གནང་སྟེེ་ཟུང་ ཚེེ། ལས་ཀ སློོབ་གྲྭ འཕྲོོད་བསྟེེན་དང་སྡོོད་གནས་བཅས་
འབྲེེལ་ལམ་མཉམ་སྦྲེེལ་སྐོོར་གནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་གནང་ ཀྱིི་སྐོོར་ཕན་ཐོོགས་ཅན་གྱིི་གནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་བྱེེད་
ཀྱིི་ཡོོད།།
རྒྱུ་འགན་ལེེན་གནང་གིི་ཡོོད།
Fachstelle Integration Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མཉམ་སྦྲེེལ་སྡེེ་ཚན།

081 257 36 83
www.integration.gr.ch

www.hallo.gr.ch

Graubünden ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།

ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་ནིི་ Chur རྒྱལ་ས་ཡིི་
Grabenstrasse 1 ནང་ཆིིག་སྒྲིིལ་ཆེེད་ལས་སྡེེ་ཚན་གྱིི་

ཁང་མཚམས་སུ་་ཡོོད། དེེ་ནས་གཤམ་གསལ་ཞབས་ཞུ་
དག་གནང་གིི་ཡོོད།
• ཆིིག་སྒྲིིལ་དང་འབྲེེལ་བའིི་གནས་ཚུལ་དང་དོོན་ཚན་
སོགས་མཁོ་སྤྲོད་དང་ཉེ་བའི་དུས་བཀག་ཏུ་སློབ་སྟོན་
བྱེད་རྒྱུ།
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6
འབྲེེལ་ལམ།
སྐད་ཡིིག་ནིི་འབྲེེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཡོོང་བའིི་ལྡེེ་མིིག་ཡིིན།
ཁྱེེད་ལ་རང་ཉིིད་སྡོོད་ཡུལ་གསར་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཐོོག་ཆོོས་
ལུགས་དང་དཔལ་འབྱོོར་ཤེེས་ཡོོན་སོོགས་འདྲ་མཉམ་
ངང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིིབས་བྱ་འདོོད་ཡོོད་དམ། གནས་
ཡུལ་སོོ་སོོ་འིི་ཤེེས་ཡོོན་ནིི་མེེད་དང་མིི་རུང་བའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་
དང་རང་ཉིིད་ཡར་རྒྱས་ཡོོང་བའིི་རྩ་བའིི་རྨང་གཞིི་དང་
གལ་ཆེེའི་ི སྒོོ་མོོ་ཆེེ་བའིི་ལྡེེ་མིིག་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་།
རང་ཉིིད་སྡོོད་ཡུལ་གསར་པའིི་སྐད་ཡིིག་ཡར་ཐོོན་ཡོོང་
བར་ཁྱེེད་ཀྱིི་སྐད་ཡིིག་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་སློོབ་ཁྲིིད་ལ་ཕེེབས་
པ་དང་སྐད་ཡིིག་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོ་ཆས་བཀོོལ་སྤྱོོད་བེེད་སྦྱོོད་
གང་མང་བྱེེད་དགོོ ས །

ལས་ཕན་ཚུན་གོོ་བརྡ་མ་འཕྲོོད་ཚེེ་གལ་ཆེེའི་ི གྲོོས་མོོལ་ལམ་
ཚོོགས་འདུ་ལ་སྡོོགས་ཕན་ཚུན་དོོགས་སེེལ་སྐབས་ངེེས་
པར་དུ་ཁྱེེད་ལ་སྐད་སྒྱུར་ཡང་དགོོས་སྲིིད་པ་རེེད།
Arge Verdi – Interkulturelles Dolmetschen
in der Ostschweiz (སུད་སིི་ཤརཕྱོོགས་ནང་མིི་རིིགས་

དང་རིིག་གཞུང་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ལས་གྲུབ་པའིི་སྐད་
སྒྱུར་) གྱིིས་སྐད་རིིགས་འདྲ་མིིན་ ༦༠ ཙམ་གྱིི་ནང་སྐད་
སྒྱུར་ཆེེད་ལས་པའིི་མཐུན་འགྱུར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིིན་
ཡོོད་། འོོན་ཀྱང་ཞབས་ཞུ་དེེར་ལས་གླ་འབུལ་དགོོས།
Arge Verdi – Interkulturelles

Dolmetschen in der Ostschweiz
ཟུར་ཡོོད་དྲ་ཚིིགས་ www.integration.gr.ch ནང་
རང་ཉིིད་སྡོོད་ཡུལ་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་གིི་སྐད་ཡིིག་སློོབ་
སུད་སིི་ཤརཕྱོོགས་ནང་མིི་རིིགས་དང་རིིག་གཞུང་
གྲྭའིི་མིིང་གཞུང་དང་དགེེ་ཕན་ཆེེ་བའིི་འབྲེེལ་གཏུག་ཁ་
འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོགས་ལས་གྲུབ་པའིི་སྐད་སྒྱུར་།
བྱང་རྣམས་གསལ་ཡོོད་ལ་མ་ཟད་སྐབས་མཚམས་ད་
0848 28 33 90
www.arge.ch/verdi
ཡོོད་སྐད་ཡིིག་སློོབ་ཁྲིིད་རྣམས་ཀྱང་གསལ་ཡོོད །་ ཞིིབ་
ཕྲའིི་ཁྱེེད་ལ་སྐད་ཡིིག་སྦྱོོང་བརྡར་དང་འཚོོ་བའིི་ལམ་སྟོོན་
དགོོས་གལ་ཡོོད་ན་འཕྲལ་དུ་སྡོོད་ཡུལ་མངའ་སྡེེའི་ི ཉམ་ ཁ་པར་བརྒྱུད་ཀྱིི་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ལས་ཁང་ནས་དུས་
ཡུན་སྐར་ཆ་ཉུང་ཤས་ནང་ཁྱེེད་ལ་ཚད་ལྡན་སྐད་སྒྱུར་
སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་ན་ཆོོག
ཆེེད་ལས་པའིི་མཐུན་འགྱུར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིིན་ཡོོད་།
Informationszentrum Integration
ཁ་པར་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཞབས་ཞུ་ནིི་ལོོ་གཅིིག་ཞག་མ་༣༦༥
Graubünden
ནང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིིན་ཡྡོོ� ད།་ འོོན་ཀྱང་ཞབས་ཞུ་དེེར་
ལས་གླ་འབུལ་དགོོས།
Graubünden ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།
081 257 36 83

འགོོ་འཛུགས་དུས་ཚོོད་ཀྱིི་ཞིིབ་ཕྲའིི་གནས་ཚུལ་
www.integration.gr.ch ནང་ལྟ་ཞིིབ་ཡོོང་བ་ཞུ།

ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་སྒྱུར་འབྲེེལ་གཏུགས་ཞབས་ཞུ །

0842 442 442
www.0842-442-442.ch

སྐད་བསྒྱུར་བྱེེད་པོོ།
སྐད་ཡིིག་ནིི་རང་ཉིིད་སྡོོད་ཡུལ་གསར་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ནང་
ཕན་ཚུན་མེེད་དུ་མིི་རུང་བའིི་ཉིིན་རེེའི་ི འཚོོ་བའིི་རྩ་བའིི་
རྨང་གཞིི་དང་གལ་ཆའིི་སྒོོ་མོོ་ཆེེ་བའིི་ལྡེེ་མིིག་ལྟ་བུ་ཞིིག་
ཡིིན། གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་ལ་གནས་ཡུལ་གསར་པའིི་སྐད་རིིགས་
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ལས་ཀ
མིི་གཞན་གུང་སེེང་གཏོོང་སར་ལས་ཀ་བྱེེད་པ།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་རང་ཉིིད་ནིི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་ི སྤྱོོད་ཚུལ་ལམ་
ལུགས་སྲོོལ་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཡུལ་སྐོོར་སྤྲོོ་འཆམ་འདིི་
བཞིིན་དཔལ་འབྱོོར་སྡེེ་ཚན་གལ་ཆེེ་བ། འཕྲོོད་བསྟེེན་སྡེེ་
ཚན། བཟོོ་སྐྲུན་ཁང་འབྲིིང་བ་དང་ཆུང་བ། རྒྱལ་སྤྱིི་དང་
རྒྱལ་ནང་གིི་བཟོོ་གྲྭ་མང་པོོ་དེེ་བཞིིན་མངའ་སྡེེའི་ི འཛིིན་
སྐྱོོང་གིིས་འཚོོ་ལས་སྣ་ཚོོགས་ཁྱོོན་ནང་ཡིིད་འཕྲོོག་པའིི་
ལས་ཀའིི་གོོ་་སྐབས་མང་པོོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གིི་ཡོོད།

ཡོོང་འབབ་སུད་སྒོོར་ ༢༠་༠༠༠།༠༠ ནས་འཚོོ་ལས་ཁེེ་
ཕན་ལས་འཆར་ཆེེད་(ཀ་བ་གཉིིས་པ་ཟེེར་བ་) དུ་ཨ་ཧ་
ཕྷྷའུ་ (AHV) འཕར་སྣོོན་ལྟ་བུ་འཐེེན་གནང་གིི་ཡོོད།
ཁྱོོན་ཡོོངས་ནས་བརྗོོད་ན། ཡོོང་བབ་ཀྱིི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥
ཙམ་ཁྲིིམས་མཐུན་སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཆེེད་བསྡུ་
ཆ་བྱ་དགོོས།
ལས་ཀ་འཚོོལ་བ།
ལས་ཀ་འཚོོལ་སའིི་ཁ་བྱང་ནིི་ས་གནས་ལས་ཀ་བཀོོད་
འདེེམས་ལྟེེ་གནས་ཁང་ (རའཝ། RAV) ལ་གཟིིགས་ན་
ཆོོག་པ་དང་ཉིིན་རེེའི་ི གསར་ཤོོག ས་གནས་སམ་གྲོོང་སྡེེའི་ི
གཞུང་འབྲེེལ་གསར་ཤོོག འཕྲལ་སེེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་དྲ་རྒྱའིི་སྟེེང་རྙེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། དྲ་གནས་དཔེེར་ན།

འཚོོ་ལས་མཉམ་སྦྲེེལ།
ལས་ཀས་སྤྱིི་ཚོོགས་ནང་མིི་མང་གིི་འཚོོ་ཐབས་དང་ཟུང་
འབྲེེལ་གོོང་སྤེེལ་ཆེེད་ངེེས་ཤེེས་སྦྱིིན་གྱིི་ཡོོད། ལས་འཚོོལ་
གྱིི་ཆ་རྐྱེེན་ནིི་ལས་ཀའིི་ཆོོག་མཆན་དང་ཡུལ་སྐད་ཀྱིི་སློོབ་
སྦྱོོང་ཤེེས་རྟོོགས་ཡག་པོོ་དགོོས་རྒྱུ་ཡིིན། གཤམ་གསལ་
དྲ་རྒྱའིི་ནང་ཁྱེེད་རང་ལ་ལས་འཚོོལ་སྐོོར་དང་དགོོས་ངེེས་
ཀྱིི་གནས་ཁང་ཆོོག་མཆན་ཁག་གིི་སྐོོར་གནས་ཚུལ་ཤེེས་
ཀྱིི་རེེད།

www.arbeit.swiss
www.suedostschweizjobs.ch
www.jobs.ch

www.kiga.gr.ch
www.afm.gr.ch
www.sem.admin.ch
www.swissuni.ch
www.berufsberatung.ch
www.migraweb.ch

ལས་མེེད། གང་བྱ།
སུད་སིིའི་ི ནང་གནས་སྡོོད་མིི་མང་དང་ལས་མེེད་ཆགས་
ཟིིན་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེེ་དགོོས་ངེེས་ཀྱིི་ཆ་རྐྱེེན་རྣམས་
ཚང་ཡོོད་ན་ལས་མེེད་སྐྱོོབ་གསོོའི་ི ཐོོབ་ཐང་ཐོོབ་ཀྱིི་ཡོོད།
དེེའི་ི གཞིི་རྩའིི་ཆ་རྐྱེེན་རྣམས་ནིི་གནས་ཁང་གིི་ཆོོག་མཆན་
ཚད་ལྡན་དང་ལས་མེེད་མ་ཆགས་གོོང་གིི་ལོོ་གཉིིས་ནང་
ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་ལས་ཀ་བྱས་མྱོོང་པ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།

ལས་གླ་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་བདེེ་འཇགས་བསྡུ་ཅ།
རྒན་འཁོོགས་དང་ཤུལ་ལུས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཨ་ཧ་
ལས་མེེད་དང་འབྲེེལ་བའིི་དྲིི་བ་ཁག་གིི་ཆེེད་དུ། ལས་མེེད་
ཕྷྷའུ་ཀ་བ་དང་པོོ། (AHV – 1. Säule) ནད་གཅོོང་གིི་ ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་དང་ས་གནས་ལས་ཀ་བཀོོད་འདེེམས་
ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག (ཨིི་ཕྷྷའུ། IV ) ལས་མེེད་ཉེེན་སྲུང་
ལྟེེ་གནས་ཁང་། (རའཝ།RAV) ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་རོོགས་
མ་འཇོོག (ཨ་ཨེེལ་ཕྷྷའུ། ALV) རྐྱེེན་ངན་ཆག་སྒོོའི་ི ཉེེན་ གནང་།
སྲུང་མ་འཇོོག་ (ཡུ་ཝིི། UV ) བཅས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་ཁྱེེད་ཀྱིི་
གླ་ཕོོགས་ནས་ཁྲིིམས་མཐུན་འཐེེན་གནང་གིི་རེེད། ལོོ་རེེའི་ི གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་རང་ལས་མེེད་ཆགས་ཟིིན་པའམ་ལས་མེེད་
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ཆགས་ཉེེན་ཡོོད་ན་གཤམ་གསལ་རྣམས་གལ་ཆེེན་པོོ་ཡིིན།
• ལས་ཀ་གསར་པ་ཞིིག་འཚོོལ་རྒྱུ་འགོོ་འཛུགས་ཟིིན་མེེད་
ན་ལམ་སེེང་འགོོ་འཛུགས་དགོོས། ལས་མེེད་སྐྱོོབ་གསོོའི་ི
ཐོོབ་ཐང་རྩོོད་ལེེན་གནང་སྐབས་ལས་འཚོོལ་གྱིི་ཐབས་
ཤེེས་མིི་ཉུང་བ་ཞིིག་གནང་པའིི་དཔང་རྟགས་མིིག་སྟོོན་
དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཤོོག་འཛིིན་ཡིིག་ཆ་ཁག་དང་ཡིིག་ཐོོག་
ཞུ་སྙན་ཁག་གིི་འདྲ་བཤུས་དང་ངོོ་ལྡོོག་ཡིི་གེེ་བཅས་
ཉར་ཚགས་གནང་དགོོས་པ་ཡིིན།
• 	ཁྱེེད་སྡོོད་སའིི་ཡུལ་གྱིི་ལས་འཚོོལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་ལ་
ལམ་སེེང་སྙན་སེེང་གནང་དགོོས།

གཞིི་རིིམ་དང་སྦྱོོང་བརྡར་འཕར་མ།
ལག་ཤེེས་སློོབ་སྦྱོོང་གིི་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་(བྷེེ་ཨིི་
ཛེེཊ། BIZ) ནང་གཞིི་རིིམ་དང་གོོང་མའིི་སྦྱོོང་བརྡར་སྐོོར་
གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོོགས་ཡོོད། གནས་ཚུལ་དང་དུས་ཡུན་
ཐུང་ཐུང་གིི་བགྲོོ་གླེེང་ཆེེད་ཆེེད་ལས་པ་ཡོོད་པ་ཡིིན། ལས་
ཁུངས་མཇལ་བཅར་ལས་ཁུངས་དུས་ཚོོད་སྐབས་སུ་སྔོོན་
ཚུད་དུས་ར་མེེད་ཀྱང་མཇལ་བཅར་ཐོོབ་སྲིིད་པ་དང་
མཇལ་བཅར་རིིན་མེེད་རེེད། སྒེེར་གྱིི་མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན་
བསླབ་བྱ་ནིི་སློོབ་ཡོོན་འབུལ་དགོོས་ཤིིང་སྔོོན་ཚུད་ནས་
མཇལ་བཅར་གྱིི་དུས་ར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། འཚོོ་ལས་དང་།
སློོབ་སྦྱོོང་ཁག མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན།

ཞ བི ་གསལ་གནས་ཚ ལུ ་ www.kiga.gr.ch
ཡང་ན། www.arbeit.swiss གཟ གི ས་ལམ་
ཡ ངོ ་བར་ཞ །ུ

ས་གནས་ཀྱིི་སློོབ་སྟོོན་དང་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་(བྷེེ་
ཨིི་ཛེེཊ། BIZ) བཅས་ཀྱིི་སྐོོར་ཞིིབ་ཁྲ་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་
འདིིར་འབྲེེལ་བ་གནང་རོོགས།

ཚུལ་མིིན་ནམ་ཁྲིིམས་འགལ་གྱིི་ལས་ཀ །
གང་ཟག་གང་ཞིིག་ལ་གད་ཕྱིིས་གཙང་མ་བཟོོ་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་
གཅེེས་སྐྱོོང་། ཁང་ཁྱིིམ་དང་ལྡུམ་ར་བཅས་ཀྱིི་སྡེེ་ཚན་ནང་
འཕྲལ་སེེལ་ལས་ཀ་བྱེེད་ནས་གླ་སྤྲོོད་པ་དེེ་ཡང་ལས་ཀ་
བྱེེད་པ་རྩིིས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་དང་། དང་ཐོོག་ཕྱིི་མིིའི་ི ཉེེན་རྟོོག་
པའིི་ས་ནས་ཆོོག་མཆན་ཡིི་གེེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཡིིན་པ་དང་
གཉིིས་པ་དེེར་སྤྱིི་ཚོོགས་བདེེ་འཇགས་མིི་སྣ་ལ་ཕོོ་མོོ་སུ་ཡིིན་
རུང་རང་སོོར་དེེབ་འགོོད་ཞུ་དགོོས། འདིི་མ་བྱུང་ཚེེ་འདིི་
ནིི་ཚུལ་མིིན་གྱིི་ལས་ཀ་ཡིིན་པ་དང་འབྲེེལ་ཡོོད་དོོ་ བདག་
ཁོོ་ རང་ལས་མེེད། རྐྱེེན་ངན་ཡང་ན་ནད་གཅོོང་བཅས་ཀྱིི་
ལས་རིིམ་ནང་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ལག་བསྟར་བྱུང་མེེད།

Amt für Berufsbildung Graubünden

ཆེེད་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་གིི་ལས་ཁུངས།

081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch

Staatssekretariat für Wirtschaft
SECO

དཔལ་འབྱོོར་ལས་དོོན་ཆེེད་མངའ་སྡེེའི་ི ཟུང་དྲུང་།

058 462 56 56
www.keine-schwarzarbeit.ch
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ཕྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཤེེས་ཚད་ལག་འཁྱེེར་ལ་ངོོས་འཛིིན།
གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་ལ་ངོོ་ཤེེ ས་གནང་བའིི་ཕྱིི་མིི་གནས་སྡོོད་ཀྱིི་
ཤེེས་ཡོོན་སྐོོར་ལ་འདྲིི་བ་ཡོོད་ན་སུད་སིི་མངའ་སྡེེའི་ི ཤེེས་
ཡོོན་དྲུང་ཆེེ་ལས་ཁང་། ཉམས་ཞིིབ་དང་གསར་གཏོོད་ཀྱིི་
རྒྱལ་ནང་འབྲེེལ་ཡུལ་ལྟེེ་གནས་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་ན་
འཐུས།

ཤེེས་ཚད་ཀྱིི་ངོོས་འཛིིན་གནང་ཆེེད་དུ།
Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen swissuniversities

སུད་སིི་གཙུག་ལག་སློོབ་གྲྭ་ཁག་གིི་དབུ་འཛིིན་ལྷན་
ཚོོགས།

031 335 07 40
www.swissuniversities.ch

Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

སློོབ་སྦྱོོང་དང་། ཉམས་ཞིིབ། ལེེགས་བཅོོས་ཆེེད་སྲིིད་
འཛིིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཚན་ཁག

058 462 28 26
www.sbfi.admin.ch

གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་ལ་ལོོ་མང་པོོའི་ི ཆེེད་ལས་ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་ན།
ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཆ་རྐྱེེན་ངེེས་ཅན་ཞིིག་སྒྲུབ་སྟེེ་སུད་སིི་ན་ངོོས་
ལེེན་ཡོོད་པའིི་ཆེེད་ལས་ཤེེས་ཚད་ཀྱིི་ལག་ཁྱེེར་བླངས་ཏེེ་
ཁྱེེད་རང་གིི་ཉམས་མྱོོང་འཐད་ལྡན་བཟོོ་ཆོོག་པ་ཡིིན།
Amt für Berufsbildung Graubünden

ཆེེད་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་་གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ལས་ཁུངས།

081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch
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གནས་སྡོོད་ཆོོག་མཆན་དང་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཟླ་སྒྲིིལ།
Amt für Migration und Zivilrecht
Graubünden AFM

ཁྱད་ལས་ཨེེ་ཨུ། ཨེེཕ་ཏ། (EU/EFTA) མིི་སེེར་གྱིི་གནས་
ཁང་ཆོོག་མཆན་དེེ་ནིི་སུད་སིི་ནང་མ་འཛུལ་གོོང་དང་
འཛུལ་བའིི་རྗེེས་ལ་ཞུ་ལེེན་ཆོོག་པ་ཡིིན། ལས་ཀ་ཡོོད་
བཞིིན་པའིི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པའིི་མིི་སེེར་(ཨིི་ཨུ །ཨེེཕ་ཏ།
EU/EFTA ཁོོངས་མ་ཡིིན་པའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་མིི་སེེར།) གྱིི་
གནས་ཁང་ཆོོག་མཆན་ནིི་དོོན་ཚན་དམིིགས་བསལ་འོོག་
མཁོོ་སྤྲོོད་གནང་གིི་རེེད། ཚིིག་འགྲེེལ་གཞན་དུ། གལ་ཏེེ་
ཁོོང་ཚོོ་ཚད་ལྡན་ལས་བྱེེད་ཡིིན་པའམ་དམིིགས་བསལ་
ཡིིན་པའིི་བདེེན་རྟགས་སུ་དམིིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོོད་པ།

ཕྱི་བསྐྱོད་དང་བདེ་འཇགས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གྷི་རི་
སོན་སིའ་ི (Graubünden) ལས་ཁུངས། (ཨེ་ཨེ་ཇི་
ཨེམ།

081 257 30 01
www.afm.gr.ch

ཡོོ་རོོབ་རྒྱལ་ཚོོགས་ཁོོངས་ (EU/EFTA) ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་
མིི་སེེར་ནས་སོོ་སོོའི་ི ཡུལ་སྡོོད་ཆོོག་མཆན་ལག་འཁྱེེར་ཇིི་
ཡིིན་མ་ལྟོོས་པར་སྤྱིིར་བཏང་སོོ་སོོའི་ི ནང་མིི་ཚོོར་
གཏོོང་ཆོོག་པ་ཡིིན། ནང་མིི་ཟེེར་བ་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་
ལ་གོོ་དགོོས། ཡུལ་སྡོོད་ལག་འཁྱེེར་ཡོོད་མཁན་རྒྱལ་
ཁབ་གསུམ་པའིི་མིི་སེེར་ཚོོས་ནང་མིི་ཟླ་སྒྲིིལ་ (བཟའ་ཟླ་
དང་བུ་ཕྲུག་ལ་གོོ) ཆེེད་ཕྱིི་བསྐྱོོད་དང་བདེེ་འཇགས་
ཁྲིིམས་སྲུང་ལས་ཁུངས་ (Amt für Migration und
Zivilrecht) ལ་བཅའ་ཁྲིིམས་ནང་དོོན་ཆ་རྐྱེེན་ཁག་
བསྟར་སྲུང་གིིས་ཞུ་སྙན་འབུལ་ན་ཆོོག་པ་ཡིིན། ནང་མིི་
ཟླ་སྒྲིིལ་ཆེེད་དུ་ཞུ་སྙན་དེེ་ལོོ་ལྔའིི་ནང་ཚུན་བཏང་ཟིིན་པ་
དགོོས་པ་དང་གལ་ཏེེ་བུ་ཕྲུག་རང་ལོོ་བཅུ་གཉིིས་ཡན་
ཆོོད་ཡིིན་ན་ལོོ་གཅིིག་ནང་ཚུན་ཕུལ་ཐུབ་པ་དགོོས།
ཕྱིི་བསྐྱོོད་དང་བདེེ་འཇགས་ཁྲིིམས་སྲུང་གིི་གྷིི་རིི་སོོན་སིིའི་ི
(Graubünden) ལས་ཁུངས། (Amt für Migration
und Zivilrecht) ཡང་ན་དེེའི་ི དྲ་ཚིིགས་ནང་དུ་གནས་
ཁང་སྒྲིིག་གཞིི་དང་ནང་མིི་ཟླ་སྒྲིིལ་སྐོོར་འཇར་མན་དང་
ཨིི་ཊ་ལིིའི་ི གལ་ཆེེའི་ི གནས་ཚུལ་ཁག་མཉམ་སྡེེབ་ཀྱིིས་
གནས་ཚུལ་ཤོོག་ལྷེེ་ཁག་བཀོོད་ཡོོད་པ་ཡིིན།
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གཉེེན་སྒྲིིག་ཆང་ས་དང་ཁྱིིམ་ཚང།
གཉེེན་སྒྲིིག
Fachstelle Zwangsheirat
སུད་སིི་ནང་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱེེད་པར་ཁྱེེད་རང་ལོོ་ན་ ༡༨
བཙན་ཤེེད་གཉེེན་སྒྲིིག་ལས་ཁུངས།
སླེེབས་པ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེེབ་འགོོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
0800 800 007
གཉེེན་སྒྲིིག་གནང་པ་ཁོོ་ནར་ངོོས་འཛིིན་གནང་གིི་ཡོོད།
རིིན་མེེད་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
ཁྱེེད་ཀྱིི་གནས་སྡོོད་ས་ཁུལ་ལ་ཡོོད་པའིི་འགན་ཡོོད་དེེབ་
www.zwangsheirat.ch
འགོོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིིས་ཆ་རྐྱེེན་དང་ཡིིག་ཆ་ཇིི་དགོོས་ཁྱེེད་
ལ་གསལ་བཤད་གནང་གིི་རེེད།
ཕྲུ་གུ་སྐྱེེ་བ།
ཁྱེེད་ཀྱིི་གནས་སྡོོད་ས་ཁུལ་ལ་ཡོོད་པའིི་འགན་ཡོོད་དེེབ་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིིས་ལྡན་བཟའ་མིི་དང་ཁྱིིམ་ཚང་།
འགོོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་རིིམ་བཞིིན་སྙན་སེེང་ཞུ་
སུད་སིིའི་ི ནང་གཉེེན་སྒྲིིག་གསུམ་ཆ་གཅིིག་རྒྱལ་ཁབ་
དགོོས་པ་ཡིིན། ཕྲུ་གུ་དེེ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེེས་པ་ཞིིག་ཡིིན་
གཉིིས་ལྡན་བྱེེད་པ་རིིགས་ཡིིན། དྲ་ཐོོག་
ཚེེ་སྐྱེེས་པའིི་ཕྲུ་གུ་དེེ་སྨན་ཁང་གིིས་དེེབ་འགོོད་གནང་
www.binational.ch གིིས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིིས་ལྡན་
གིི་རེེད། ཕྲུ་གུ་ཁྱིིམ་ནང་སྐྱེེས་པ་དེེའི་ི དེེབ་འགོོད་གནང་རྒྱུ་
བཟའ་ཚང་དང་ཁྱིིམ་ཚང་དང་འབྲེེལ་བའིི་དོོགས་གནད་ དེེ་གཙང་མ་བཟོོ་མཁན་མ་མའམ་སྐྱེེ་རོོགས་དེེར་འགན་
རྣམས་ལ་ལན་འདེེབས་གནང་གིི་ཡོོད།
www.binational.ch

ཟླ་གྲོོགས་སྒྲིིག་རྒྱུ།
སུད་སིི་ནང་རང་དབང་སྒོོ་ནས་ཟླ་གྲོོགས་གདམ་ག་གཏོོང་
རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོོད། ཕྱོོགས་མཚུངས་ནང་མིི་ཁྱིིམ་
ཚང་ངམ་གཞན་སུས་ཀྱང་སྐྱེེས་པའམ་སྐྱེེ་དམན་རང་རང་
གིི་འདོོད་པ་དང་འགལ་བའིི་གཉེེན་སྒྲིིག་བྱ་རྒྱུར་བཙན་
དབང་གཏོོང་རྒྱུ་ཐོོབ་ཐང་མེེད།
བཙན་ཤེེད་གཉེེན་སྒྲིིག
Iམཚན་མ་གཅིིག་པའིི་བཟའ་ཚང་རྣམས་ལ་སོོ་སོོའི་ི ཟླ་
གྲོོགས་སྒྲིིག་རྒྱུ་དེེབ་འགོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་རང་དབང་ཡོོད། ཁྱེེད་
ཀྱིི་གནས་སྡོོད་ས་ཁུལ་ལ་ཡོོད་པའིི་འགན་ཡོོད་དེེབ་འགོོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིིས་ཐབས་ཤེེས་གང་འདྲ་གནང་དགོོས་མིིན་
གསལ་བཤད་གནང་གིི་རེེད།
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ཆགས་ཡོོད།
ཨ་མའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་གུང་སེེང་དང་གུན་གསབ།
བུད་མེེད་གང་ཞིིག་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་ལས་ཀ་ཡོོད་
བཞིིན་པ་ཡིིན་ན་ཨ་མའིི་ཕོོགས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད། དེེར་
མཁོོ་བའིི་ཆ་རྐྱེེན་ནིི་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེེས་བར་ཟླ་བ་དགུའིི་རིིང་
ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་གནང་ཡོོད་པ་དང་དུས་ཡུན་དེེའི་ི རིིང་
ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་ལྔ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིིན་དགོོས། ཐོོབ་ཐང་
དེེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེེས་ཉིིན་ནས་འགོོ་བཙུགས་ཏེེ་རིིང་ན་བདུན་
ཕྲག་ ༡༤ མཚམས་ནས་མཇུག་བསྒྲིིལ་གྱིི་ཡོོད། དུས་ཡུན་
དེེའི་ི སྐབས་གསོོལ་ཕོོགས་ཀྱིི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཁྱེེད་ལ་ཕྱིིར་
སྤྲོོད་ཀྱིིས་མང་མཐར་ཉིིན་རེེར་སུད་སིི་སྒོོར་ ༡༩༦ གནང་
གིི་ཡོོད།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སྡོོད་སྒར་གྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་
འཇོོག་ཚོོགས་སྡེེ།
081 257 41 11
www.sva.gr.ch
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གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སྡོོད་སྒར་གྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་
འཇོོག་ཚོོགས་སྡེེ།
081 257 41 11
www.sva.gr.ch

ཁྱིིམ་ཚང་ཟུར་ཕོོགས་སམ་འཚོོ་དོོད།
ལས་བཅར་བཞིིན་པའིི་མིི་ཚོོར་ཁྱིིམ་ཚང་ཟུར་ཕོོགས་སམ་
འཚོོ་དོོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐང་ཡོོད། ཕྲུ་གུ་ལོོ་ན་༡༦ མན་ལ་ཟླ་
རེེར་ཕྲུ་གུའིི་ཟུར་ཕོོགས་སུད་སྒོོར་ ༢༢༠ ཡིིན། སློོབ་སྦྱོོང་
དང་འོོས་སྦྱོོང་གནང་བཞིིན་པ་མང་མཐར་ལོོ་ན་ ༢༥
སོོན་པའིི་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་འོོས་སྦྱོོང་དང་སློོབ་སྦྱོོང་གིི་ཟུར་
ཕོོགས་ཟླ་རེེར་སུད་སྒོོར་ ༢༧༠ ཡིིན། ལས་ཀའིི་སྦྱིིན་བདག་
གིིས་འཆར་ཅན་གླ་ཆ་དང་ཕྲུ་གུའིི་ཟུར་ཕོོགས་མཉམ་དུ་
གནང་གིི་རེེད། གནས་ཚུལ་ངེེས་ཅན་འགའིི་འོོག་ལས་ཀ་
མེེད་པའིི་ཕ་མ་ལ་ཕྲུ་གུའིི་ཟུར་ཕོོགས་ཐོོབ་སྲིིད་པ་རེེད།
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བུ་ཕྲུག
སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་འཕེེལ་རྒྱས་ཁང་།
ཕྲུ་གུས་སྐྱེེས་ཙམ་ཉིིད་ནས་སྐད་རིིགས་གཉིིས་སམ་མང་
བ་ལས་སླ་པོོའི་ི ངང་ཤེེས་ཐུབ་པ་ཡིིན། ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་
དེེབ་ «Sprich mit mir und hör mir zu!»
(ང་དང་སྐད་ཆ་ཤོོད་དང་ང་ལ་ཉོོན།) ཞེེས་པས་ཁྱེེད་ཀྱིི་
ཕྲུ་གུའིིསྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་ཡར་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོོར་གང་
འདྲ་བྱེེད་དགོོས་མིིན་བསླབ་བྱ་འབུལ་གྱིི་ཡོོད། ངོོ་སྤྲོོད་དེེབ་
ཆུང་དེེ་སྐད་ཡིིག་མིི་འདྲ་བ་༡༤ ནང་ཡོོད། དེེབ་ཆུང་དེེ་
རིིན་མེེད་ཐོོག་བཀོོད་མངགས་ཐུབ་པ་ཡིིན།

ཚུལ་ཁ་གསལ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་
ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་དགོོས།
ཁྱིིམ་ཚང་དང་ཕ་མར་ཕན་པའིི་བཀོོལ་སྤྱོོད་མཉེེན་ཆས།
ཉིིན་རེེའི་ི ནང་མའིི་འཚོོ་བའིི་ནང་ཕན་ཐོོགས་ཆེེ་བའིི་
སྟབས་བདེེའི་ི བཀོོལ་སྤྱོོད་མཉེེན་ཆས་མང་པོོ་ཡོོད། དེེ་ཚོོ་རེེ་
འགའ་ནིི་སྐད་ཡིིག་འདྲ་མིིན་ནང་རིིན་མེེད་ཐོོག་ཡོོད །
Parentu – ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལོོ་ན་ ༠ ནས་ ༡༦

བར་གྱིི་ཕ་མ་ཚོོར་མཁོོ་བའིི་ལམ་སྟོོན་
Kleine Weltentdecker (འཚོོལ་ཞིིབ་པ་ཆུང་
ཆུང་།) – བྱིིས་པ་དང་ཕ་མ་ཚོོར་མཁོོ་བའིི་ལམ་སྟོོན་
Erste Hilfe (SRK) – ཛ་དྲག་སྐབས་ཐོོག་མའིི་
མྱུར་མགྱོོགས་རོོགས་རམ །

Fachstelle Integration Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མཉམ་སྦྲེེལ་སྡེེ་ཚན།

081 257 26 38
www.integration.gr.ch

ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་ཁང །
བྱིིས་པ་ཆུང་ཆུང་དང་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱིི་ཕ་མ་ཚོོར་
མཁོོ་བའིི་ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་དགོོས་གལ་ནམ་འབྱུང་ལ་ཕ་
མའིི་ལམ་སྟོོན་ཁང་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་རོོགས་། ཕ་མའིི་
ལམ་སྟོོན་ཁང་ནས་ཁྱེེད་ལ་གཤམ་འོོག་གནད་དོོན་ཁག་
ལ་བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོོན་ཞབས་ཞུ་གང་ལེེགས་ཕུལ་
བཞིིན་ཡོོད ། གཤམ་གསལ། བྱིིས་པ་གསོོ་སྐྱོོང་དང་ཟས་
སྤྱོོད་དང་བྱིིས་པའིི་བདེེ་ཐང་སོོགས་ལ་དགོོས་ངེེས་ལམ་
སྟོོན་ཕུལ་བཞིིན་ཡོོད ། གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ངུ་
བ་དང་བཟོོད་མ་བདེེ་བ་ཆགས་པར་ལ་སོོགས་པ་འབྱུང་
ན་། འདིིའི་ི ཆེེད་དུ་རང་ཉིིད་ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་ཁང་ལ་
ཕེེབས་ཆོོག་ལ་མ་ཟད་ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་ལས་མིི་ནས་ཁྱེེད་
ཀྱིི་འདོོད་པ་ལྟར་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཁང་ཁྱིིམ་དུ་སློོབ་སྟོོན་ལ་ཕེེབས་
པའམ་ཡང་ན་ཁ་པར་དང་དྲ་ཐོོག་བརྒྱུད་རོོགས་རམ་
ལམ་སྟོོན་ཕུལ་བཞིིན་ཡོོད །

དེེབ་དང་རྩེེད་ཆས་སོོགས་གཡར་ཁང།
ཕྲུ་གུའིི་གོོས་ལོོག་ཆེེད་རྙིིང་སོོང་དངོོས་ཆས་ཚོོང་ཁང་།
བསྲིི་ཚགས་ཚོོང་ཁང་། ཁུར་གྱིི་ཀ་རིི་ཊས་སེེན་ཊར་དང་
གོོས་ལོོག་གིི་ཁྲོོམ་རའིི་ནང་གོོང་ཚད་ཁེེ་པོོའི་ི ཐོོག་གོོས་ལོོག་
སྤུས་མ་ཉོོ་རྒྱུ་ཡོོང་གིི་རེེད།
Stadtbibliothek ཁུར་གྲོོང་ཁྱེེར་དཔེེ་མཛོོད་ཁང་གིིས་

སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་ཐོོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིིན་འབུལ་
གྱིི་ཡོོད། འདིི་ཡང་ཕྱིི་དྲོོ་དང་གཟའ་མཇུག་སོོགས་ལ་ཡང་
སྒོོ་མོོ་ཕྱེེ་གིིན་ཡོོད།

བུ་བཅོོལ་ཁང་གིི་ཞབས་ཞུ།ཚ (གླ་ཡོོད།)
རྩེེད་འཇོོ་རུ་ཁག
རྩེེད་འཇོོ་རུ་ཁག་ནང་ཕྲུ་གུ་ལོོ་༣ཡན་རྣམས་སྔོོན་འགྲོོ་སློོབ་
གྲྭ་བསྐྱོོད་རྒྱུའིི་ལོོ་ཚད་མ་ཟིིན་བར་བདུན་ཕྲག་རེེར་ཐེེངས་
རེེ་འམ་གཉིིས་འདུ་འཛོོམས་གནང་གིི་ཡོོད། རྩེེད་འཇོོ་རུ་
ཁག་གིིས་བུ་ཕྲུག་ལ་ཁོོར་ཡུག་བརྟན་པོོ་དང་ཁམས་བདེེ་

གནས་ཡུལ་སློོབ་སྟོོན་ཞབས་ཞུ་ཚོོགས་པའིི་སྐོོར་གྱིི་གནས་
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བསྐྲུན་པའིི་ཐོོག་ཁྱིིམ་གྱིི་ཕྱིི་ལོོགས་སུ་ཁོོ་པའམ་ཁོོ་མོོའི་ི ཐོོག་ འབྲེེལ་ཡོོད་མིི་སྣར་འབྲེེལ་བ་གནང་རོོགས་གནང་།
མའིི་ཉམས་མྱོོང་རྣམས་ཁོོས་སམ་ཁོོ་མོོས་ཁེེ་ཕན་ལེེན་ཐུབ་
ཀྱིི་རེེད། དེེའི་ི སྐོོར་གནས་ཚུལ་ཁྱེེད་རང་སྡོོད་སའིི་ས་ཁུལ་
Amt für Volksschule und
Sport Graubünden AVS
ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་ལེེན་ཆོོག་གིི་རེེད།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སྗོོན� ་འགྲོོའི་ི སློོབ་གྲྭ་དང་ལུས་སྦྱོོང་
བུ་བཅོོལ་ཁང་དང་ཉིིན་རེེའི་ི ཕ་ཚབ་དང་མ་ཚབ།
སྡེེ་ཚན།
བུ་བཅོོལ་ཁང་གིིས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་སློོབ་གྲྭར་བསྐྱོོད་རྒྱུའིི་
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ལོོ་ཚད་མ་རན་བར་ཉིིན་མོོའི་ི གཞུང་ལ་ལྟ་རྡོོག་གནང་གིི་
ཡོོད། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་གཅེེས་སྐྱོོང་སྲིི་ཞུ་སྐོོར་ཁྱེེད་རང་སྡོོད་
ཕ་མར་ཛ་དྲག་སྐབས་མྱུར་མགྱོོགས་འབྲེེལ་གཏུགས་ཁ་
སའིི་ས་ཁུལ་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོོ་ཁྡོོ་� སྒྲུབ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་
རེེད། ཡང་ན་འདིིར་འབྲེེལ་བ་གནང་དགོོས།
པར་ཞབས་ཞུ་།
བྱིིས་པ་གསོོ་སོོ་ང་བྱེེད་ཐབས་ནིི་ཕ་མ་ཚོོར་ཟློོག་ཐབས་
famur - für Familien in Graubünden
མེེད་པའིི་ཡང་ཡང་འཕྲད་པའིི་དཀའ་ངལ་ཆེེ་བ་ཞིིག་
Graubünden གིི་དུད་ཁྱིིམ་ཚོོའིི་ཆེེད་།
ཡིིན། ནང་མའིི་ནང་རྩོོད་ཟིིམ་དང་བྱིིས་པ་གསོོ་སྐྱོོང་བྱེེད་
ཕྲུ་གུ་དང་གཞོོན་ནུ་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོོར་དང་། མཉམ་
ཐབས་ལ་སོོགས་པའིི་སྐོོར་ཁྱེེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོོར་རོོགས་རམ་
རོོགས། བློོ་སྤོོབས་སྤེེལ་བའིི་སློོབ་སྟོོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
དགོོས་ངེེས ། ཛ་དྲག་སྐབས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཕ་མའིི་མྱུར་
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མགྱོོགས་རོོགས་རམ་ཞབས་ཞུ་ནིི་རིིན་མེེད་ཐོོག་ཁ་པར་
www.famur.ch
དང་གློོག་འཕྲིིན་བརྒྱུད་ཉིིན་རེེའི་ི ཚོུུད་༢༤ འཁོོར་མར་
ཞབས་ཞུ་གནང་གིི་ཡོོད།
བུ་ཕྲུག་རྣམས་བུ་ཕྲུག་དོོ་དམ་པས་ལྟ་རྟོོགས་གནང་ཡང་
ཆོོག་གིི་རེེད། བུ་ཕྲུག་དོོ་དམ་པས་རང་ཁྱིིམ་དུ་སློོབ་གྲྭ་
Elternnotruf Graubünden
བསྐྱོོད་བཞིིན་པའིི་བུ་ཕྲུག་ཚུད་པའིི་བུ་ཕྲུག་རྒན་གཞོོན་
ཕ་མར་ཛ་དྲག་སྐབས་མྱུར་མགྱོོགས་འབྲེེལ་གཏུགས་
ཚང་མ་ལྟ་རྡོོག་གནང་གིི་ཡོོད། བུ་ཕྲུག་གཅེེས་སྐྱོོང་
ཁ་པར་ཞབས་ཞུ་།
དུས་ཚོོད་(དགུང་ཚིིགས། ནང་སྦྱོོང་རོོགས་པ། ཉིིན་ཕྱེེད།
0848 35 45 55
ཉིིན་འཁྱོོངས་ཡང་ན་གཟའ་འཁོོར་ཉིིན་མཐའ་མའིི་བུ་
(འབྲེེལ་གཏུགས་ཁ་པར་ཞབས་ཞུ་ཁང་།)
ཕྲུག་གཅེེས་སྐྱོོང་།)ནིི་དོོ་བདག་རང་མོོས་ཐོོག་ཐག་ཆོོད་
www.elternnotruf.ch
གནང་གིི་ཡོོད།
སློོབ་ཚན་ལས་གཞན་པའིི་བྱེེད་སྒོོ་ཁག
གལ་ཏེེ་ཁྱེེད་རང་ལ་དཔེེར་ན་ཕྲུ་གུ་བཅོོལ་ས། དགུང་
ཚིིགས་ཡང་ན་གུང་སེེང་ལམ་ཡིིག་སྐོོར་དྲིི་བ་ཁག་ཡོོད་ན་
སློོབ་གྲྭའིི་འཛིིན་སྐྱོོང་དང་ཡང་ན་མངའ་སྡེེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་
29

11
སློོབ་གྲྭ་དང་འཚོོ་ཐབས་ལས་རིིགས་ཀྱིི་སྦྱོོང་བརྡར།
སུད་སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་མངའ་སྡེེ་དང་མངའ་སྡེེའི་ི དབར་སློོབ་གྲྭའིི་ལམ་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོོད། གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་
སྡེེའི་ི ནང་སློོབ་གྲྭར་ངེེས་ཞུགས་དགོོས་པ་དང་། དེེ་ཡང་ལོོ་ ༧ ནས་ ༡༦ བར་སློོབ་ཡོོན་མིི་དགོོས་པའིི་ཐོོག་ནས་སློོབ་
འཇུག་ཆོོག་པ་ཡིིན།
སྔོོན་འགྲོོའི་ི སློོབ་གྲྭ།
ལོོ་ལྔ་སོོན་པ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སྔོོན་འགྲོོའི་ི སློོབ་གྲྭ་འགོོ་འཛུགས་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། དེེར་ལོོ་གཉིིས་ཀྱིི་སློོབ་ཡུན་ཡིིན།
རྒྱས་བཅད་ཤེེས་ཡོོན།
ཕྲུ་གུ་ལོོ་ན་བདུན་སོོན་པ་དང་རྒྱས་བཅད་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོོང་རྒྱུའིི་འགོོ་འཛུགས་བྱེེད་ཅིིང་། སློོབ་ཡུན་ལོོ་དགུ་ཡིིན།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི སློོབ་གྲྭའིི་ལམ་ལུགས།
ལོོ་ ༢
སྔོོན་འགྲོོའི་ི སློོབ་གྲྭ།
ལོོ་ ༦
གཞིི་རིིམ་གནས་ཚད།
གཞིི་རིིམ་སློོབ་གྲྭ། འཛིིན་ཆུང་།
ལོོ་ ༣
འབྲིིང་རིིམ་གོོང་མ་དང་པོོ།
འབྲིིང་རིིམ་གོོང་མ། འབྲིིང་རིིམ་བར་མ། འཛིིན་ཆུང་།
འཛིིན་རིིམ་གོོང་མ་གཉིིས་པ།
དང་བླངས་ལོོ་ ༡༠ པའིི་བརྡ་སྤྲོོད་སློོབ་གྲྭ དམིིགས་བསལ་འབྲིིང་ ལོོ་ ༣ – ༦
རིིམ་བར་མ། འཚོོ་ཐབས་མྱོོང་འདྲིིས་སྦྱོོང་བརྡར་རམ། སྦྱོོང་བརྡར་
ཁང་ནང་གིི་སྦྱོོང་བརྡར། མཐོོ་རིིམ་ལས་རིིགས་སློོབ་གཉེེར་ཁང་།
ལོོ་ ༣ – ༦
དུས་རིིམ་གསུམ་པའིི་གནས་རིིམ། མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ། ལས་རིིགས་སྣེེ་མང་སློོབ་གྲྭ།
གཙུག་ལག་སྡོོབ་གྲྭ་སྤྱིི་མཐུན་མངའ་སྡེེའི་ི
བཟོོ་ལས་རིིག་རྩལ་སྡོོབ་གྲྭ།
Amt für Volksschule und Sport
Graubünden AVS

སློོབ་གྲྭ་ཚང་མའིི་སྐོོར་སློོབ་གྲྭ་དེེ་རང་ནས་རེེག་པའམ།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་་གྱིི་མིི་མང་སློོབ་གྲྭ་དང་་ལུས་སྦྱོོང་
སྡེེ་ཚན།
081 257 27 36
www.avs.gr.ch
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Amt für Berufsbildung Graubünden

ཕ་མའིི་ལས་འགན།
ཕ་མ་ཚོོར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེེད་བསྲིིང་དང་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པའིི་ལས་
འགན་ཡོོད། ཁོོང་ཚོོས་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭར་གཏོོང་བ་དང་།
འཛིིན་གྲྭར་དུས་ཐོོག་ངོོ་བཅར། སློོབ་གྲྭའིི་སྒྲིིག་གཞིི་དང་
དུས་ཚོོད་རེེའུ་མིིག་ལ་བསྟུན་ཐུབ་པ་དགོོས། ཕྲུ་གུའིི་ནང་
སྦྱོོང་བྲིི་བ་དང་། དེེའི་ི ཕྱིིར་གལ་ཆེེའི་ི ཁོོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནིི་
ངེེས་པར་དུ་ཕ་མར་འཁྲིི་བའིི་ལས་འགན་ཞིིག་ཡིིན། སུད་
སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་གིི་ཕ་མ་དང་སློོབ་གྲྭའིི་དབར་མཉམ་
ལས་མཐུན་སྦྱོོར་བྱ་རྒྱུ་དེེ་སྒལ་གཞུང་ལྟ་བུ་བརྩིི་བཞིིན་
ཡོོད། སློོབ་གྲྭས་རྒྱུན་གཏན་ནས་བགྲོོ་གླེེང་དང་དགོོང་དྲོོའི་ི
འཛོོམས་དུས་ཕ་མ་ཚོོ་ཡང་མགྲོོན་འབོོད་ཞུ་ཡིི་རེེད། དེེས་
སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གིི་དཀའ་ངལ་སེེལ་བ་དང་། མ་འོོངས་པའིི་
བྱ་ཐབས་འཚོོལ་བའིི་སླད་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའིི་འཛོོམས་
དུས་དེེ་གལ་ཆེེ་ཞིིང་ཐབས་ལམ་ལེེགས་ཤོོས་ཀྱང་ཡིིན།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་གྱིི་ཆེེད་ལས་ཤེེས་ཡོོན་ཁང་གིི་ཡིིག་
ཚང་།

081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch

མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་དང་ལག་ཤེེས་སྦྱོོང་བརྡར།
རྒྱས་བཅད་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་དུས་ཡུན་ཚར་བ་དང་། མཐོོ་རིིམ་
སློོབ་གྲྭ་དང་ལག་ཤེེས་སྦྱོོང་བརྡར་གཉིིས་ལས་གང་ཞིིག་
གདམ་རྒྱུ་སློོབ་ཕྲུག་རང་ངོོས་ནས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།
བར་བརྒལ་སློོབ་ཁྲིིད།
གལ་ཏེེ་སློོབ་ཕྲུག་རྣམས་འབྲིིང་རིིམ་མཐར་ཕྱིིན་སྟེེ་ངལ་
རྩོོལ་ཁྲོོམ་རའིི་ནང་བསྐྱོོད་པའིི་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་བརྡར་
བྱེེད་པའིི་སྦྱང་ཡུལ་ས་གནས་ཞིིག་མ་ཐོོབ་ཚེེ་མུ་མཐུད་
བར་བརྒལ་སླབ་ཁྲིིད་ལ་བསྐྱོོད་དགོོས་པས་ཁོོ་ཚོོ འིི ་སློོབ་
གྲྭའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སྟོོང་ཆ་གསབ་པར་ཕན་རྒྱུ་དང་མདུན་
ལམ་མཇུག་སྐྱེེལ་བར་བློོ་གྲོོས་སྤེེལ་བར་རོོགས་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།
མུ་མཐུད་སྔོོན་ཚུད་ནས་སྒྲུབ་འདོོད་པའིི་སློོབ་ཁྲིིད་སྐོོར་
གང་མྱུར་དགེེ་རྒན་དང་མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན་པར་བཀའ་
འདྲིི་གནང་དགོོས།

གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་རིིན་མེེད་ཐོོག་སློོབ་སྟོོན་གྱིི་སྲིི་ཞུ།
འཚོོ་ཐབས་སམ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན་པ་
དག་གིིས་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་འཚོོ་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་སློོབ་ཚན་
དང་མདུན་ལམ་འདེེམས་ཕྱོོགས་ཐོོག་ཕན་གྲོོགས་བྱེེད་
ཀྱིི་རེེད། ཁོོང་རྣམས་ཀྱིིས་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་བགྲོོ་གླེེང་གིིས་
གནས་ཚུལ་དང་དཔྱད་པ་བྱེེད་སྟངས་སོོགས་བརྒྱུད་ནས་
ཐག་གཅོོད་བྱེེད་ཕྱོོགས་རོོགས་གནང་གིི་རེེད། མངའ་སྡེེའི་ི
སློོབ་གསོོ་ཁང་ཁག་ཅུར། (Chur) ཌ་ཝོོ་སིི། (Davos)
ཨིི་ལེེན་ཛ། (Ilanz) པོོ་སིི་ཅིི་ཝོོ། (Poschiavo) རོོ་ཝིི་རེེ་
ཌོོ། (Roveredo) སེེ་མིི་ཌེེན། (Samedan) སིི་ཁུལ།
(Scuol) དང་ཐུ་སིི་སིི། (Thusis) བཅས་ལ་ཡོོད་པ་
ཡིིན།

གཞིིས་སྤོོས་ན་གཞོོན །
ཤེེས་ཡོོན་ནིི་བསམ་བློོའི་ི འཇིིག་རྟེེན་དང་དཔལ་འབྱོོར་སྤྱིི་
ཚོོགས་སོོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོོང་བའིི་གལ་ཆེེའི་ི ལག་ཆ་ཆེེན་
པོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། རྒྱུ་མཚན་དེེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕ་སྐད་
ངང་རང་རང་སོོ་སོོའི་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་མཐར་ཕྱིིན་
སྟེེ་ངལ་རྩོོལ་ཁྲོོམ་རའིི་ནང་བསྐྱོོད་པའིི་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་
བརྡར་བྱེེད་པའིི་ལམ་ལུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་དགོོས།
སུད་སིིའི་ི ནང་ནང་མིི་ཟླ་དྲིིལ་བཞིིན་པའིི་གཞོོན་སྐྱེེས་
ཚོོར་སོོ་སོོའི་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྦྱངས་པའིི་ལས་རིིགས་རྣམས་
མུ་མཐུད་སུད་སིིའི་ི ནང་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་བརྡར་ཡར་སྐྱེེད་
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གཏོོང་བའིི་གོོ་སྐབས་ཡོོད །

སྤྲད་ཀྱིི་རེེད། ཁོོ་ཚོོས་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ནང་ཉིིན་གཅིིག་
གམ་གཉིིས་ལག་ཤེེས་སློོབ་གཉེེར་ཁང་ནང་སློོབ་ཞུགས་བྱ་
དགོོས་པ་མ་ཟད། དུས་ཚོོད་ལྷག་མའིི་ནང་ལག་ཤེེས་སྦྱོོང་
བརྡར་རང་ནས་དངོོས་སྦྱོོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོོད། སྦྱོོང་བརྡར་དེེ་
ལོོ་ངོོ་གཉིིས་ནས་བཞིིའི་ི བར་ཡོོད་ཅིིང་། མཐར་མངའ་སྡེེའི་ི
ལག་ཤེེས་ལག་ཁྱེེར་རམ་མངའ་སྡེེའི་ི སྦྱོོང་བརྡར་ལག་ཁྱེེར་
གང་རུང་རེེག་གིི་རེེད། ལག་ཁྱེེར་གཉིིས་ཀ་སུད་སིི་ལན་
ཀྲིི་ཁྱོོན་ཡོོངས་ནས་ངོོས་ལེེན་བྱ་ཡིི་རེེད།

དམིིགས་བསལ་ཕྱིི་རྒྱལ་སྐད་རྒྱག་མཁན་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་
དམིིགས་པའིི་དགོོས་མཁོོ་དང་བསྟུན་པའིི་འོོས་འཚམ་
ཤེེས་ཡོོན་དང་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་བརྡར་ཡར་རྒྱས་ཡོོང་བར་
རོོགས་རམ་དང་མཐུན་རྐྱེེན་རྒྱབ་སྐྱོོར་ཞུ་གིི་ཡོོད ། ཞིིབ་
ཕྲའིི་ཁ་གསལ་ལམ་སྟོོན་ཤེེས་ཡོོན་དང་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་
བརྡར་སྐོོར་ལས་རིིགས་སྦྱོོང་ཚན་་པར་འབྲེེལ་བ་གནང་
རོོགས །

སྲིིད་ཞུའིི་ལས་རིིགས་སློོབ་སྦྱོོང །
སྲིིད་ཞུའིི་ལས་རིིགས་སློོབ་སྦྱོོང་གྱིིས་སྤྱིིར་བཏང་ཤེེས་ཡོོན་
འཕེེལ་རྒྱས་དང་མཉམ་གཞིི་རིིམ་པའིི་ལས་རིིགས་ཤེེས་
ཡོོན་ལ་ཁ་སྣོོན་བྱེེད་པ་ཡིིན། འདིིས་ཉེེར་སྤྱོོད་ཚན་རིིག་གིི་
གཙུག་ལག་སློོབ་ཆེེན་ལ་འགྲོོ་རྒྱུའིི་ལམ་ཕྱོོགས་བསྐྲུན་གྱིི་
ཡོོད། ཡིིག་ཚད་འཕར་མ་རྒྱུགས་འཕྲོོད་ན་གཙུག་ལག་སློོབ་
གཉེེར་མཐོོ་སློོབ་ཁང་དུ་སྐྱོོད་ཆོོག་པའིི་གོོ་སྐབས་ཡོོད །

Informationszentrum Integration
Graubünden
Graubünden ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།

081 257 36 83
www.integration.gr.ch

བརྡ་སྤྲོོད་སློོབ་གྲྭ། ཚོོང་ལས་དང་ཆེེད་ལས་འབྲིིང་རིིམ་
སློོབ་གྲྭ།
དུས་རིིམ་གསུམ་པའིི་སྡེེ་ཚན་ནམ་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་ཚན་སྦྱོོང་
(རྒྱུན་གཏན་སློོབ་གྲྭ་)
བརྡར་གྱིི་སྡེེ་ཚན།།
ཞབས་ཞུའིི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གཤམ་གྱིི་དྲྭ་ྭ གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་། མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གཉེེར་
བྱང་ལས་འཚོོལ་བརྙེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད།
ཁང་དང་། གཙུག་ལག་སློོབ་གཉེེར་ཁང་། ཉམས་ཞིིབ་
ཁང་བཅས་ཀྱིི་ཁྱབ་ཆེེའི་ི སྡེེ་ཚན་གྱིི་དབྱེེ་བ་ཡོོད།
www.bks-campus.ch
www.ahb.gr.ch

Amt für Höhere Bildung Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མཐོོ་སློོབ་སྡེེ་ཚན།

081 257 61 65
www.ahb.gr.ch

འཚོོ་ཐབས་མྱོོང་འདྲིིས་སྦྱོོང་བརྡར།
གལ་སྲིིད་ཕོོ་གཞོོན་མོོ་གཞོོན་ཚོོས་སློོབ་གྲྭའིི་རྗེེས་འཚོོ་ཐབས་
མྱོོང་འདྲིིས་སྦྱོོང་བརྡར་དཔེེར་ན་། ཤིིང་བཟོོ། གློོག་བཟོོའམ་
ཚེེམ་བཟོོ་སོོགས་སྦྱང་འདོོད་ཡོོད་ན་གོོ་སྐབས་ཡོོད། མྱོོང་
འདྲིིས་སྦྱོོང་བའིི་གན་རྒྱ་གཞིིར་བཟུང་སྦྱོོང་བརྡར་པ་སོོ་
སོོར་སྦྱོོང་བརྡར་ཁང་ནང་ལས་ཀ་དང་ཉམས་མྱོོང་གསག་
རྒྱུ་ཡོོད་པ་མ་ཟད། ལས་ཀ་སྤྲོོད་མཁན་དེེས་ཀྱང་གླ་རྔན་
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སློོབ་གྲྭའིི་སེེམས་ཁམས་རིིག་པའིི་ཞབས་ཞུ།
ཕྲུ་གུར་གནོོད་འཚེེའམ་དྲག་སྤྱོོད་བྱེེད་པ།
སྔོོན་འགྲོོ་དང་རྨང་གཞིིའི་ི སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གལ་སྲིིད་ཕྲུ་གུའིི་ གལ་ཏེེ་ཕྲུ་གུ་དེེར་ལུས་ཀྱིི་སྡུག་སྦྱོོང་གིི་རྟགས་མཚན་
ཡར་རྒྱས་དང་སྤྱོོད་པ། སེེམས་ཚོོར་སོོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ མངོོན་ཚེེ་གནོོད་འཚེེ་ཕོོག་ཡུལ་གྱིི་བསླབ་བྱའིི་བསྟིི་གནས་
འབྱུང་ཚེེ་མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན་གྱིི་སྦྱོོང་བརྡར་སྤྲད་ཀྱིི་རེེད། Opferhilfe Graubünden ལ་ཆེེད་ལས་པའིི་སློོབ་སྟོོན་
དེེ་ལྟའིི་ཞབས་ཞུ་དེེ་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ། ན་གཞོོན། དགེེ་རྒན། དང་རོོགས་རམ་ཆེེད་འབྲེེལ་བ་གནང་ཆོོག་གིི་རེེད།
དེེ་མིིན་གྱིི་ཆེེད་ལས་ཤེེས་ཡོོན་པ་དག་ལ་ཡང་སྤྲད་ཀྱིི་རེེད།
Beratungsstelle Opferhilfe
Graubünden

Amt für Volksschule und
Sport Graubünden AVS

ཇིི་ཨར་གནོོད་ཡུལ་རོོགས་སྐྱོོར་ལམ་སྟོོན་

081 257 31 50
www.soa.gr.ch

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་གྱིི་མིི་མང་སློོབ་གྲྭ་དང་་ལུས་སྦྱོོང་
སྡེེ་ཚན།

081 257 27 41
www.avs.gr.ch

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་གྱིི་སེེམས་ནད་
བཅོོས་ཁང།
གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུར་སེེམས་ཁམས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ཡོོད་ན།
དེེ་བཞིིན་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིིད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོོད་པ། ཁོོ་མོོར་
ཁྱིིམ་ཚང་ནང་གིི་དཀའ་ངལ། ཁོོ་མོོའི་ི གྲོོགས་རོོགས་དང་
དཀའ་ངལ་ཡོོད་པའམ། ཁོོའམ་མོོར་ཁྲིིམས་ཀྱིི་རྙོོག་དྲའིི་
ནང་ཚུད་ཚེེ་ Kinder- und Jugendpsychiatrie
Graubünden (kjp) ཐོོག་འབྲེེལ་བ་གནང་དགོོས།
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Graubünden kjp

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་གྱིི་སེེམས་ནད་
བཅོོས་ཁང་།

058 225 19 19
www.kjp-gr.ch
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གནས་སྡོོད་ས་ཁང་།
སྡོོད་ཁང་གིི་ཁྱབ་བསྒྲགས།
ཉར་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་པ་ཡོད།
སྡོོད་ཁང་གིི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེེ་བཞིིན་ས་གནས་ཀྱིི་གཞུང་ • ཁྱིིམ་ཚང་ཚང་མས་ངེེས་པར་དུ་རླུང་འཕྲིིན་དང་
འབྲེེལ་གསར་ཤོོག་དང་། ཉིིན་རེེའི་ི གསར་ཤོོག་དྲྭ་ྭ བྱང་
བརྙན་འཕྲིིན་གྱིི་ཞུང་ཁྲལ་འབུལ་དགོོས ། ཞུང་ཁྲལ་
སོོགས་ནས་རེེག་གིི་རེེད། རིིན་གོོང་ཁེེ་བའིི་སྡོོད་ཁང་རྣམས་
ཐོོབ་ཁྲ་དེེ་སུད་སིི་གཞུང་རླུང་འཕྲིིན་དང་བརྙན་
སྐབས་འགར་ཚོོང་ཁང་ཆེེ་ཁག་དཔེེར་ན་མིིགརོོའོསོ ་དང་
འཕྲིིན་དོོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིིས་རང་འགུལ་གཏོོང་གིི་
ཀོོ་ཨོོབ་སོོགས་ཀྱིི་འཛད་སྤྱོོད་གསལ་བསྒྲགས་ལས་ཡང་
ཡོོད ། (Serafe)
རེེག་གིི་རེེད།
Serafe AG
058 201 31 67
www.serafe.ch

www.immoscout.ch
www.homegate.ch
www.comparis.ch
www.newhome.ch
www.suedostschweiz.ch

«ཁང་ལས་» གྱིི་སྐོོར་ལ་དེེ་ལས་གཞན་པའིི་གནས་ཚུལ་
དང་ངོོ་སྤྲོོད་དེེབ་ཆུང་སྐད་རིིགས་ ༡༡ ནང་གཤམ་གསལ་
ཁ་བྱང་ནས་རེེག་གིི་རེེད།

གལ་སྲིིད་ཁྱེེད་རང་སྡོོད་ཁང་འདོོད་ཚེེ། དུས་རྒྱུན་ཐོོ་འགོོད་
འགེེངས་ཤོོག་བཀང་ནས་སྡོོད་ཁང་གིི་སྦྱིིན་བདག་གམ།
ཡང་ན་སྡོོད་ཁང་དོོ་དམ་པ་སུ་རུང་ལ་བུན་མེེད་ཐོོ་འགོོད་
ཡིིག་ཆ་དང་གནས་སྡོོད་ཆོོག་མཆན་ཡིིག་ཆ་མཉམ་དུ་
འབུལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད།

Bundesamt für Wohnungswesen BWO

སྤྱིི་མཐུན་མངའ་སྡེེའི་ི ཁང་ལས་ཡིིག་ཚང་།

058 480 91 11
www.bwo.admin.ch

གལ་གནད།
• ཁྱེེད་ཀྱིིས་སྡོོད་ཁང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཞིིར་བཟུང་ཞུ་
སྙན་ཕུལ་བར། ཁྱིིམ་བདག་གིིས་གནས་སྡོོད་པ་གདམ་
གྱིི་རེེད།
• གན་རྒྱའིི་གནས་སྟངས་དཔེེར་ན་སྡོོད་ཁང་ནས་ཕྱིིར་
འབུད་ཀྱིི་དུས་ཡུན་མཁྱེེན་རྟོོགས་དགོོས།
• ཁང་གླས་སྡོོད་ཁང་ནང་། ཁང་གླས་སྡོོད་མཁན་དབར་
གལ་གནད་ཆེེ་བའིི་ཁང་པའིི་སྒྲིིག་གཞིི་ཡོོད། (དཔེེར་
ན། མཚན་མོོ་ཁུ་སིིམ་དང་ཡང་ན་གོོས་འཁྲུའིི་འཕྲུལ་
འཁོོར་བེེད་སྤྱོོད་བྱེེད་སྟངས་)
• ཁང་གླས་སྡོོད་ཁང་ཚང་མའིི་ནང་ཁང་པའིི་སྒྲིིག་གཞིི་
ལྟ་རྟོག་པ་དང་ཐོག་རྩེགས་ཁང་ཆེན་གྱི་ཕྱི་ནང་གཙང་
35
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གཡར་པོོའི་ི ས་ཁང་གིི་ཁྲིིམས་ལུགས་སློོབ་སྟོོན་ཁང་།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་བོོགས་བདག་སྤྱིི་མཐུན་ཚོོགས་སྡེེས་སྡོོད་
ཁང་གཡར་བ་དང་འབྲེེལ་བའིི་གནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་བྱེེད་
ཀྱིི་རེེད། ཚོོགས་མིི་མིིན་པ་ཚོོས་ཞབས་ཞུ་འདིིའི་ི ཆེེད་གླ་
ཡོོན་འབུལ་དགོོས།
Mieterverband Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་གཡར་པོོའི་ི མཐུན་ཚོོགས།

081 253 60 62
www.mieterverband.ch

རྙོོག་དྲ་འབྱུང་བའིི་སྐབས་སུ། གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་ལ་བར་
དཔང་འགན་འཁྲིིའི་ི འཁུར་འགན་བཞེེས་གནང་ཡོོང་རྒྱུའིི་
སླད་འབྲེེལ་བ་ཞུ་ཆོོག
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འཕྲོོད་བསྟེེན།
ཤམ་གསལ་དྲ་ལམ་ www.bischfit.ch དང་
www.migesplus.ch གཉིིས་ལ་འཕྲོོད་བསྟེེན་སྐོོར་
ཞིིབ་ཕྲའིི་གནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་གནང་གིི་ཡོོད ། དམིིགས་
བསལ་འཕྲོོད་བསྟེེན་དང་འབྲེེལ་བའིི་ལམ་སྟོོན་རྣམས་
སྐད་རིིགས་འདྲ་མིིན་ནང་ཡོོད །

རྫ་དྲག་སྐབས་གང་བྱེེད་དགོོས་སམ།
ལེེ་ཚན་ 21པའིི་ཤོོག་ངོོས་ 64 ལ་གཟིིགས།
སྨན་ཁང་།
རང་ཉིིད་ལ་སྤྱིིར་བཏང་འཕྲོོད་བསྟེེན་དཀའ་ངལ་དང་
སྨན་བཅོོས་སམ་རྨས་སྐྱོོན་ཤོོར་བ་དང་གཤག་བཅོོས་ལ་
སོོགས་པར་སྨན་བཅོོས་རིིགས་བྱེེད་དགོོས་ཚེེ་གཤམ་གྱིི་
འགྲོོ་ལུགས་རྣམས་གཉེེར་རྒྱུ་གལ་ཆེེའི་ི རང་བཞིིན་ཞིིག་
ཆགས་ཡོོད ། དང་པོོ་རང་ཁྱིིམ་སྨན་པར་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་
དགོོས ། ཁོོང་གིི་ཁྱེེད་ལ་ཆེེད་ལས་པའིི་སྨན་པ་འམ་འོོས་
མཚམས་ཡོོད་པའིི་སྨན་ཁང་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་གིི་
རེེད། རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཕྲོོད་བསྟེེན་འགན་སྲུང་མཐུན་གཉེེར་
ཁང་ལ་ངེེད་པར་དུ་འབྲེེལ་གཏུགས་བྱེེད་དགྡོོས� །

www.bischfit.ch
www.migesplus.ch

སྨན་པའིི་ཁ་བྱང་།
ཁྱེེད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་གྱིི་སྨན་པའིི་ཐོོ་གཞུང་ཞིིག་ཁ་པར་ཕྱོོགས་
དེེབ་གང་རུང་ནས་རེེག་གིི་རེེད།
ན་བའམ་རྐྱེེན་ངན།
སུད་སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་། སོོ་སོོ་རང་ཉིིད་རྒྱུན་གཏན་དུ་སྨན་
པ་ཡོོད་པ་ལྟར་ཁྱེེད་རང་ན་བའམ་རྐྱེེན་ངན་སྐབས་ཐོོག་
མ་དང་པོོའི་ི འབྲེེལ་བ་བྱེེད་ས་དེེ་ཆགས་ཀྱིི་ཡོོད། གལ་སྲིིད་
ཁྱེེད་ཀྱིི་སྨན་པ་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་མིི་
ཐུབ་ཚེེ། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཁོོའམ་མོོ་ཡིི་བརྡ་སྤྲོོད་འཕྲུལ་འཁོོར་ནས་
ཁོོའམ་མོོའི་ི ཚབ་ཏུ་སྨན་པ་སུ་ཡིིན་པ་བརྡ་ལན་གོོ་གིི་རེེད།
ཁྱེེད་རང་ཉེེ་འགྲམ་སྨན་ཁང་ནང་གིི་མྱུར་སྐྱོོབ་ཞབས་
ཞུའིི་སྡེེ་ཚན་ལ་གནས་ཚུལ་དེེའི་ི ཐད་འབྲེེལ་བ་ཞུས་ཆོོག་
གིི་རེེད།
མྱུར་སྐྱོོབ་རོོགས་རམ་ཆེེད།

ཁྱིིམ་ཚང་ནང་བསླབ་བྱ་དང་གཅེེས་སྐྱོོང་ཕན་གྲོོགས།
གལ་སྲིིད་ནད་མནར་རམ་རྡུང་ཐུག་གིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱབ་སྐྱོོར་
ལ་བསྟེེན་དགོོས་པ་ཐུག་ཚེེ། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཁྱེེད་རང་སྡོོད་ཡུལ་
ས་གནས་ཀྱིི་སིིཔིཀྲེི གེ ས་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་ཆོོག
Spitex Graubünden
081 252 77 22
www.spitexgr.ch

མྱུར་སྐྱོོབ་ཨང་།
144
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Stiftung Heilpädagogischer
Dienst Graubünden HPD

བགྲེེས་སོོང་།
པྰོོ�རོོ་སེེནེཀེ ཊུཊེེ་ལ། གལ་སྲིིད་མིི་སེེར་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ནང་
དུ་སློོབ་སྟོོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོོར། ལྟ་རྟོོག་བཅས་དགོོས་ཚེེ་དེེ་
དག་རེེག་གིི་རེེད།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་་ནད་བཅོོས་ཤེེས་བྱའིི་ཞབས་ཞུའིི་
བདེེ་རྩ།

081 257 02 80
www.hpd-gr.ch

Pro Senectute Graubünden
081 252 75 83
www.gr.prosenectute.ch

སེེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡོོད་པའིི་མིི།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སེེམས་གཅོོང་བཅོོས་ཐབས་ཞབས་ཞུ་ (པེེ་
ཌེེགྷེ་ེ ཨེེར།) ནས་ནང་སྡོོད་རྒྱུན་རིིང་དང་གནས་སྐབས་
སྨན་ཁང་ནང་སྡོོད་མཁན་དང་ཕྱིི་སྡོོད་དོོ་བདག་སོོ་སོོའི་ི
ནང་ལ་སྡོོད་མཁན་བཅས་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀྱིི་ནད་པ་ཚོོར་
ལྟ་རྟོོག་གནང་གིི་རེེད།

དབང་པོོ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་མིི།
སེེམས་སམ་དབང་པོོ་སྐྱོོན་ཅན་དང་དེེ་དག་གིི་ཉེེ་དུ་ཡང་
ན་ཁོོ་ཚོོས་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་སའིི་མིི་རྣམས་ལ་གྷརའུ་སྦུན་
དྷན་སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་སྡེེ་ཚན་དང་། རྒས་
གཅོོང་རྒྱབ་སྐྱོོར་ཁང་པོོརོོ་ཨིིན་ཕིིརམིིས་ནས་རོོགས་སྐྱོོར་
དང་སློོབ་སྟོོན་རེེག་གིི་རེེད། གལ་སྲིིད་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་ན་ནད་
བཅོོས་དང་སྔོོན་འགོོག་ཤེེས་བྱའིི་ཞབས་ཞུའིི་སྡེེ་ཚན་ནས་
རེེག་གིི་རེེད།

Psychiatrische Dienste Graubünden
PDGR

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སེེམས་གཅོོང་བཅོོས་ཐབས་ཞབས་
ཞུ་ཁང་།

Sozialversicherungsanstalt
Graubünden SVA

058 225 25 25
www.pdgr.ch

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་
འཇོོག་སྡེེ་ཚན།

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
(kjp) ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་སེེམས་གཅོོང་བཅོོས་ཐབས་ཀྱིི་

081 257 41 11
www.sva.gr.ch

ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེེ་ཁ་ཡོོཏ་པེེའ་གྱིི་ལས་འགན་རེེད།
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Graubünden kjp

Pro Infirmis Graubünden
058 775 17 17
www.proinfirmis.ch

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་སེེམས་གཅོོང་
བཅོོས་ཐབས་ཁང་།
058 225 19 19
www.kjp-gr.ch
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ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
སུད་སིི་ནང་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་བྱེེད་ས་མང་པོོ་ཡོོད།ཉེེན་ འཇོོག་གིི་འཕར་བབ་ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཐེེབས་ཀྱིི་རེེད། འཕྲོོད་
སྲུང་མ་དངུལ་འཇོོག་སྟངས་ལ་ངེེས་ཅན་དང་དྭང་བླངས་ བསྟེེན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་གིིས་སོོའི་ི སྨན་བཅོོས་ལ་སྨན་
བཅས་ལམ་ལུགས་གཉིིས་ཡོོད།
རིིན་སྤྲོོད་ཀྱིི་མ་རེེད།
ངེེས་ཅན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་སྒང་ལ་ སུད་སིི་གནས་སྡོོད་
པས་ངེེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་རྣམས་
ལེེན་དགོོས།
• གཞིི་རྩའིི་སྨན་བཅོོས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• རྡུང་ཐུག་རྐྱེེན་ངན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• གལ་སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་འགྲུལ་འཁོོར་ཡོོད་ན། འགྲུལ་འཁོོར་
དང་། སྦག་སྦག་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་བྱེད་དགོས།
• གལ་སྲིིད་ཁྱེེད་ལ་ཐོོག་རྩེེགས་ཁང་ཆེེན་ཡོོད་ན། ཐོོག་
རྩེགས་ཁང་ཆེན་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་བྱེད་དགོས།

སྨན་བཅོོས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་སྡེེ་ཚན་འདྲ་མིིན་གྱིིས་
འབུལ་ཚན་དང་འཕར་བབ་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་
ལས་རེེག་གིི་རེེད།
www.priminfo.ch
www.comparis.ch

འཕྲོོད་བསྟེེན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ལ་གཅོོག་འཕྲིི་དང་
འཕར་བབ།
དཔལ་འབྱོོར་གནས་སྟངས་རན་པོོ་ཡོོད་མཁན་
རྣམས་ལ་ལམ་ལུགས་སྟབས་བསྟུན་སྨན་བཅོོས་
ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་གིི་འཕར་བབ་ཕྱིིར་གཞུང་
གཞིི་རྩའིི་སྨན་གྱིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
ཕོོ་མོོ་སུ་རུང་སུད་སིི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཟིིན་པའིི་
དང་མངའ་སྡེེའི་ི ངོོས་ནས་དཔལ་འབྱོོར་རོོགས་
རྗེེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུད་དུ་ངེེས་པར་དུ་ཉེེན་སྲུང་མ་
སྐྱོོར་གནང་གིི་རེེད། འདིི་ལྟའིི་རོོགས་རམ་ལ་
འཇོོག་བྱས་ཚར་བ་དགོོས། སྒོོས་མཚུངས་སུད་སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི «IndividuellePrämienverbilligung» (སྒེེར་གྱིི་
ནང་ནང་མིི་ཟླ་སྒྲིིལ་དུ་ཡོོང་བ་ཡང་དེེ་ལྟར་དང་། གསར་ འཕར་བབ་གཅོོག་འཕྲིི་”) ཟེེར་གྱིི་རེེད།
དུ་བཙས་པའིི་ཕྲུ་གུར་རང་གིི་ཨ་མའིི་སྨན་བཅོོས་ཉེེན་
སྲུང་མ་འཇོོག་ཚོོགས་པ་ནས་ཐོོག་མའིི་ཟླ་བ་༣ གྱིི་རིིང་
Sozialversicherungsanstalt
Graubünden SVA
རང་བཞིིན་གྱིིས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཆགས་འགྲོོ་ཡིི་རེེད།
ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཚོོགས་པ་དེེ་ཚོོས་མིི་རྣམས་ཀྱིི་ཉེེན་སྲུང་ གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི སྤྱིི་ཚོོགས་ཉེེན་སྲུང་མ་
མ་འཇོོག་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་ཁྲིིམས་ལུགས་ནང་ཚུད་བསྡད་པ་ཞིིག་ འཇོོག་སྡེེ་ཚན།
རེེད། གཞིི་རྩའིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་གིིས་སྨན་བཅོོས་དང་
081 257 41 11
www.sva.gr.ch
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི མིི་དམངས་སྨན་ཁང་ནང་
ཕྱིིན་པའིི་གྲོོན་དངུལ་རྣམས་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད། སྨན་པ་དང་
ཡང་ན་སྨན་ཁང་གིི་འཛིིན་ཤོོག་རྣམས་ནད་པ་ཁོོ་མོོ་སུ་
རུང་གིིས་སྤྲད་པ་དེེ་རྣམས་འཐེེན་གྱིི་རེེད། དངུལ་གཅོོག་
འཕྲིི་བྱེེད་པ་དེེ་རང་གིི་ཐག་གཅོོད་གཞིིར་བཟུང་བྱས་
ཆོོག་ཅིིང་། དེེས་ང་ཚོོའིི་ཟླ་བའིི་འཕྲོོད་བསྟེེན་ཉེེན་སྲུང་མ་
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རྡུང་ཐུག་གམ་རྐྱེེན་ངན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
ལས་མིི་སུ་རུང་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ནང་ཉུང་མཐར་ཆུ་ཚོོད་
བརྒྱད་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོོད་མཁན་ངོོས་ནས་
རྡུང་ཐུག་གམ་རྐྱེེན་ངན་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད།
མིི་སུ་རུང་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ནང་སྤྱིིར་བཏང་ཆུ་ཚོོད་
བརྒྱད་ལས་ཐུང་བ་ལས་ཀ་བྱས་པའམ་ཡང་ན་ལས་ཀ་
མེེད་པ། ཡང་ན་རང་འཚོོ་རང་སྐྱོོང་རྣམས་ཀྱིིས་རྡུང་ཐུག་
གམ་རྐྱེེན་ངན་སྨན་བཅོོས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་སྡེེ་ཚན་
ནང་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་རང་ངོོས་ནས་བྱ་དགོོས།

གཤམ་གསལ་དྲ་ཚིིགས་ཐོོག་སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་ནང་
འཕྲོོད་བསྟེེན་འགན་སྲུང་མཐུན་གཉེེར་འདྲ་མིིན་ཡོོད །
www.comparis.ch

ཁྱེེད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་བྱས་པ་དེེ་སུད་
སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་དུའང་ཁྲིིམས་མཐུན་ཡོོང་སྲིིད་པ་རེེད།

དྭང་བླང་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• ཁ་གསབ་སྨན་བཅོོས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• སྡེེ་ཁག་གསུམ་པའིི་འགན་འཁྲིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག (སྡེེ་
ཁག་གསུམ་པས་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དང་། གྱོང་གུད་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ། མང་ཆེ་བ་ཐོག་རྩེགས་འཛིན་སྐྱོང་
སྡེ་ཚན་དང་ཁང་པའམ་སྡོད་ཁང་གཡར་མཁན་སྦྱིན་
བདག་གིས་རེ་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་རེད།)
• ནང་ཆས་ཀྱིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• ཡོོང་འབབ་ལ་གོོད་ཆག་ཤོོར་བར་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• ཁྲིིམས་མཐུན་སྲུང་སྐྱོོབ་ཀྱིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག
• ད་དུང་གཞན་མང་པོོ།
རྒྱུན་གཏན་ནས་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཚང་མར་འགྲོོ་སོོང་གིི་
བརྒྱ་ཆ་རང་མོོས་ནས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་ཡོོད། ཁོོའམ་ཁོོ་མོོས་
གུད་ཆགས་ཀྱིི་འགྲོོ་སོོང་བརྒྱ་ཆའིི་གཞིིར་རང་ངོོས་ནས་
སྤྲོོད་དགོོས།
ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་ཕལ་ཆེེ་བ་སུད་སིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་
སྡེེ་ཚན་ནས་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད།གཤམ་གསལ་སྒེེར་བདག་དྲྭ་ྭ རྒྱ།
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དཔྱ་ཁྲལ།
སུད་སིི་ནང་སྒེེར་གྱིི་མིི་སྣས་ཡོོང་འབབ་དང་རྒྱུ་ནོོར་གྱིི་
དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲོོད་དགོོས། དཔྱ་ཁྲལ་དེེས་གཞུང་དང་མངའ་
སྡེེ། གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྱིིས་མིི་མང་གནས་ཡུལ་
ནང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
གཏན་འཇགས་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་མིི། (ཆོོག་མཆན་ག་
པ་)
དཔྱ་ཁྲལ་ག་ཚོོད་སྤྲོོད་དགོོས་མིིན་རྩིིས་རྒྱག་ཆེེད། སུད་
སིི་མིི་མང་དང་གཏན་འཇགས་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་མིི་
རྣམས་ཀྱིིས་ལོོ་ལྟར་དཔྱ་ཁྲལ་འགེེངས་ཤོོག་བཀང་ཏེེ་རང་
ཉིིད་སྡོོད་སའིི་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོོས།
དེེ་མིིན་གྱིི་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་མིི་སྣ།
གཏན་འཇགས་གནས་སྡོོད་ཀྱིི་ཆོོག་མཆན་མེེད་པའིི་ཕྱིི་
རྒྱལ་ལས་མིི་རྣམས་ཀྱིི་དཔྱ་ཁྲལ་ཐད་ཀར་ཁོོ་ཚོོའིི་གླ་ཆ་
(དཔྱ་ཁྲལ་འབྱུང་ཁུངས་) ནས་འཐེེན་གྱིི་རེེད། བྱེེད་ནུས་
འདིི་གཤམ་འོོག་རྣམས་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིིན།
• ལོོ་གཅིིག་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་ཕྱིི་རྒྱལ་བ།
• བདུན་ཕྲག་གཅིིག་རིིང་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་ཕྱིི་རྒྱལ་
བ།
• དུས་ཐུང་ནང་གནས་སྡོོད་ཆོོག་པའིི་ཕྱིི་རྒྱལ་བ།
• ས་མཚམས་འགྲོོ་འོོང་།
• གནས་སྐབས་སྡོོད་མིི།
• སྐྱབས་བཅོོལ་བ།
Steuerverwaltung Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་་མངའ་སྡེེའི་ི དཔྱ་ཁྲལ་འཛིིན་སྐྱོོང་།
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སྤྱིི་ཚོོགས་ལམ་སྟོོན་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་རོོགས་རམ།
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སྤྱིི་ཚོོགས་བདེེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྒེེར་
དང་ཁྱིིམ་ཚང་ལམ་སྟོོན་བྱ་རྒྱུ།དེེ་བཞིིན་སྤྱིི་ཚོོགས་དཔལ་
འབྱོོར་རོོགས་སྐྱོོར་བཅས་ཐོོག་ལས་འགན་ཡོོད།

རྩིིས་རྒྱག་དེེ་ཡང་མངའ་སྡེེའི་ི བསྐྱར་ཞིིབ་དང་གྲོོང་སྡེེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིི་ངོོ་སྤྲོོད་རྒྱབ་གཉེེར། སུད་སིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཁེེ་ཕན་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིི་སློོབ་སྟོོན་འོོག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། གྷརའུ་སྦུན་
དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་སྤྱིི་ཚོོགས་རོོགས་རམ་གནང་ཕྱོོགས་
དེེ་གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

སྒེེར་གྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ལམ་སྟོོན།
མངའ་ཁུལ་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་བའིི་ལས་བྱེེད་པར་སྒེེར་གྱིི་
སྤྱིི་ཚོོགས་ལམ་སྟོོན་པའིི་ལས་འགན་ཡོོད། མངའ་ཁུལ་སྤྱིི་
ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་བའིི་སྟེེང་། བྱིིས་པ་སྲུང་སྐྱོོབ་དང་། གནོོད་
ཡུལ་རོོགས་སྐྱོོར། ལང་ཤོོར་གྱིི་དཀའ་ངལ་བཅས་ཡོོད་སའིི་
ས་ཆར་དམིིགས་བསལ་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་བའང་ཡོོད།
མངའ་ཁུལ་དང་དམིིགས་བསལ་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་བའིི་
སྐོོར་ལེེ་ཚན་«ཁ་བྱང་དང་མཐུད་མཚམས་»ལ་གཟིིགས་
རོོགས།

Kantonales Sozialamt Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི སྤྱིི་ཚོོགས་བདེེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས།
081 257 26 54
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སྤྱིི་ཚོོགས་དཔལ་འབྱོོར།
གཞིི་རྩའིི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ན། ཕོོའམ་མོོ་སུ་རུང་ལ་རང་
ཉིིད་ཀྱིི་མིི་ཚེེའི་ི ཆེེད་སྒྲུབ་རྩོོལ་ཡོོང་འབབ་བསག་རྒྱུའིི་
འགན་བབ་རང་ཉིིད་ལ་ཡོོད། མིི་སུ་ལའང་གནས་སྐབས་
སམ་ཡོོང་བསྡད་པའིི་དཔལ་འབྱོོར་དཀའ་ངལ་དང་རང་
ཉིིད་ཀྱིིས་དཀའ་ངལ་སེེལ་མ་ཐུབ་ཚེེ་སྤྱིི་ཚོོགས་དཔལ་
འབྱོོར་རོོགས་ཚོོགས་ལ་ཞུ་འབུལ་བྱ་ཆོོག་གིི་རེེད། དེེའི་ི ཆ་
རྐྱེེན་ཡང་མིི་དེེ་ཉིིད་གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་
དཀའ་ངལ་མྱངས་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོོས།
སྤྱིི་ཚོོགས་རོོགས་རམ་དེེ་བཅའ་ཁྲིིམས་གཞིིར་བཞག་གིི་ཁེེ་
ཕན་གཞན་ཞུ་འབུལ་བྱེེད་ས་མེེད་པའིི་མིི་ཁོོ་ནར་སྤྲོོད་ཀྱིི་
རེེད། དེེ་ནིི་ནད་ཕོོགས་རྩིིས་མེེད་དང་ཁྱིིམ་ཚང་ངམ་ཡང་
ན་མིི་སྒེེར་གྱིི་དཔལ་འབྱོོར་རོོགས་སྐྱོོར་བྱེེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིིག་
དགོོས། སྤྱིི་ཚོོགས་རོོགས་རམ་དེེ་གནས་སྐབས་གང་རུང་
དུ་རེེ་རེེ་བཞིིན་རྩིིས་རྒྱག་བྱེེད་ཅིིང་། དེེ་ནིི་མིི་སོོ་སོོའི་ི གནས་
སྟངས་དང་འགྲོོ་སོོང་། ཡོོང་འབབ། རོོགས་སྐྱོོར་གྱིི་དུས་
ཡུན་ལ་རག་ལུས་ཀྱིི་རེེད།
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ཉིིན་ལྟར་སྤྱིི་ཚོོགས་འཚོོ་བའམ་ཐུག་འཕྲད།
གྲྡོང�ོ ་ཁྱེེར། གྲོོང་གསེེབ་ཀྱིི་འཚོོ་བ།
རྫོོང་གྲོོང་ངམ་གྲོོང་གསེེབ་ཀྱིི་དུས་ཆེེན་དང་མཛད་སྒོོ་གོོ་
སྒྲིིག་བྱེེད་སྐབས། དེེའི་ི ནང་ཁྱེེད་རང་ལས་བྱེེད་པའམ་
མགྲོོན་པའིི་ཐོོག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེེད་ཆོོག་གིི་རེེད། རང་
གིི་ལས་རོོགས་དང་ངོོ་ཤེེས། སྤུན་ཉེེ། གྲོོགས་པོོ། ཁྱིིམ་མཚེེས་
རྣམས་སྐད་ཆ་འདྲིི་ས་ལེེགས་ཤོོས་དེེ་རེེད། གྲོོང་ཁྱེེར་་དང་
གྲོོང་གསེེབ་ནང་རྩེེད་ཐང་དང་སྤྱིི་ཚོོགས་འདུས་སྡོོད་བསྟིི་
གནས། ཆུ་རྐྱལ་ཁང་སོོགས་ཀྱིི་འདུ་གནས་སུ་ཁྱེེད་རང་གིི་
མིི་གཞན་དང་འབྲེེལ་མཐུད་བྱེེད་ཆོོག་གིི་རེེད།

ཕྱིི་རྒྱལ་མིི་སྣའིི་ཚོོགས་པ་ཁག
མངའ་སྡེེའི་ི ནང་ལ་ཕྱིི་རྒྱལ་མིི་སྣའིི་མཐུན་གྲོོགས་ཚོོགས་
ཁག་དང་ཡིིད་མཐུན་ཚོོགས་ཁག་མང་པོོ་ཡོོད། ཡིིག་
འགྲུལ་བྱེེད་ས་གཤམ་གསལ་ནང་ཡོོད།
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དཔེེ་མཛོོད་ཁང་ཁག
གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་ཆེེ་ཁག་ནང་མིི་མང་དཔེེ་མཛོོད་ཁང་
ཡོོད། དེེའི་ི སྐོོར་གྱིི་གནས་ཚུལ་ཁྱེེད་རང་གནས་སྡོོད་བྱེེད་
ས་རང་ནས་རེེག་གིི་རེེད།

ཚོོགས་པ་དང་སྐྱིིད་སྡུག་ཁག
ཕོོ་དང་མོོ། ཕྲུ་གུ། ན་གཞོོན། མིི་སེེར་རྒན་པའིི་ཆེེད་དུ་
ཚོོགས་སྐྱིིད་ཁག་མང་པོོ་ཡོོད།

འགྲེེམས་སྟོོན་ཁང་ཁག་དང་། འཁྲབ་སྟོོན་ཁང་ཁགགློོག་
བརྙན་ཁང་ཁག
གྲོོང་སྡེེ་ལས་ཁུངས་འགའ་ཞིིག་ནང་། འགྲེེམས་སྟོོན་ཁང་
ཁག་དང་། འཁྲབ་སྟོོན་ཁང་ཁགགློོག་བརྙན་ཁང་ཁག་
བཅས་ཆེེ་ཆུང་འདྲ་མིིན་ཡོོད།

ཉིིན་རེེའི་ི མིི་ཚེེའི་ི ནང་ཚོོགས་སྐྱིིད་ཁག་ནང་གལ་ཆེེའི་ི བྱེེད་
སྒོོ་ཡོོད་ཅིིང་། མིི་གཞན་དང་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་ཕྱོོགས་ལ་བློོ་
སྤོོབས་སྤེེལ་གྱིི་རེེད། དེེར་རྐང་རྩེེད་སྤོོ་ལོོའི་ི རུ་ཁག་དང་
། མིིག་མང་རུ་ཁག་རོོལ་ཆ་མཐུན་གྲོོགས་ཚོོགས་པ། རིིག་
གཞུང་མཐུན་གྲོོགས་ཚོོགས་པ། སྲིིད་དོོན་ཚོོགས་པ། བུ་མོོའི་ི
རུ་ཁག་སོོགས་མང་པོོ་ཡོོད། དེེར་ད་དུང་ཨ་མ་- ཕྲུ་གུའིི་
རྩེེད་སྦྱོོང་ («MuKi-Turnen»)དང་། མིི་སེེར་རྒན་པའིི་
རྩེེད་སྦྱོོང་། ཆོོས་དབྱངས་གླུ་དབྱངས། ཕོོ་མོོའི་ི མཐུན་གྲོོགས་
ཚོོགས་པ་སོོགས་ཀྱིི་ཞབས་ཞུ་སོོགས་ཀྱང་ཡོོད། དེེ་ལྟའིི་
མཐུན་རྐྱེེན་དང་མཐུན་གྲོོགས་ཚོོགས་པར་ཐུགས་སྣང་
ཡོོད་ཚེེ་སྐྱེེ་བོོ་ཚང་མས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོོག་ཅིིང་། མཐུན་
གྲོོགས་ཚོོགས་པ་དང་ཡིིད་མཐུན་ཚོོགས་ཁགརུ་ཁག་གིི་
ཚོོགས་མིི་གསར་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡིི་ཡོོད། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ས་
གནས་གྲོོང་སྡེེ་འཛིིན་སྐྱོོང་ལ་ཞབས་ཞུ་འདྲ་མིིན་དང་ཞིིབ་
ཕྲའིི་འབྲེེལ་བ་གནང་ཕྱིིར་བཀའ་འདྲིི་ཞུས་ཆོོག

ཉོོ་ཆ།
རེེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས་བར། རྒྱུན་གཏན་ཞོོགས་
པའིི་ཆུ་ཚོོད་ ༨.༠༠ ནས་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་ ༦.༣༠ བར་སྒོོ་
ཕྱེེའི་ི རེེད། རེེས་གཟའ་སྤེེན་པ་ཉིིན་ཞོོགས་པའིི་ཆུ་ཚོོད་
༨.༠༠ དགོོང་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་ ༥.༠༠ བར་ཡིིན། རེེས་གཟའ་
ཉིི་མར་ཚོོང་ཁང་མང་ཆེེ་བ་སྒོོ་རྒྱག་གིི་རེེད། མངའ་ཁུལ་
ནང་ཁུལ་དུ་སྒོོ་ཕྱེེ་བའིི་དུས་ཚོོད་འདྲ་མིིན་ཡོོད།
དངུལ་ཁང་།
རྒྱུན་གཏན་དངུལ་ཁང་རྣམས་ཚོོང་ཁང་ལས་སྒོོ་སྔ་བ་རྒྱག་
གིི་རེེད། མང་ཆེེ་བ་དགོོང་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་ ༥.༠༠ ནས་༥.༣༠
བར་ལ་རྒྱག་གིི་རེེད། དངུལ་ཁང་མང་ཆེེ་བ་རེེས་གཟའ་
སྤེེན་པ་དང་ཉིི་མར་སྒོོ་རྒྱག་གིི་རེེད།
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དུས་ཆེེན་ཁག
གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི ནང་གཤམ་གསལ་གྱིི་ཉིིན་
གྲངས་རྣམས་དུས་ཆེེན་ཡིིན། ཉིིན་དེེ་དག་ནང་ཚོོང་ཁང་
ཁག་སྒོོ་རྒྱག་གིི་རེེད། ཉིིན་གཅིིག་གིི་སྔོོན་དུ་ཚོོང་ཁང་
རྣམས་མང་ཆེེ་བ་ཕྱིི་དྲོོའི་ི ཆུ་ཚོོད་ ༤.༠༠ ལ་སྒོོ་རྒྱག་གིི་
རེེད།
• ལོོ་གསར་ཉིིན།
ཟླ་བ་དང་པོོའི་ི ཚེེས་ ༡
• ཀར་ཕརཡེེ་ཊཀ་དང་། ཨོོསྚརྚ ན་སོོན་ཏཀ། ཨོོསྚརྚ ན་
མོན་ཏཀ།
• ཨུཕ་ཕའཊ།
• ཕིིང་སིི་སོོན་ཏཀ་དང་ཕིིང་སིི་མོོན་ཏཀ།
• རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེེན།
ཟླ་བ་བརྒྱད་པའིི་ཚེེས་ ༡
• སྤྱིི་མཐུན་སྲིིད་གཞུང་སྨྱུང་གནས།
• ཡེེ་ཤུའིི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེེན།
ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའིི་ཚེེས་ ༢༥
• ཁསིིཀྲེ་ེ ཕྷྷནས་ཊཀ།
ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའིི་ཚེེས་ ༢༦

ཕྱིིར་བསྐྱོོད་དང་དལ་ཁོོམ།
ཕྱིིར་བསྐྱོོད་དང་དལ་ཁོོམ་སྐབས་ཀྱིི་བྱེེད་སྒོོ་འགྲིིམ་འགྲུལ་
ལས་ཁང་ནས་རེེག་ཅིིང་ཡང་ན།
www.graubuenden.ch

མངའ་ཁུལ་དང་ས་གནས་ལ་གཞིིགས་པའིི་དམིིགས་
བསལ་གྱིི་མིི་མང་དུས་ཆེེན་གཞན་ཡང་ཡོོད། ཞིིབ་ཕྲ་
གཤམ་གསལ་དྲྭ་ྭ བྱང་ལ་གཟིིགས།
www.feiertage-schweiz.ch
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འགྲིིམ་འགྲུལ།
སུད་སིི་ནང་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་བ།

མིི་མང་སྐྱེེལ་འདྲེེན། མེེ་འཁོོར་དང་སྤྱིི་སྤྱོོད་རླངས་འཁོོར།
སུད་སིི་ནང་མེེ་འཁོོར་དང་སྤྱིི་སྤྱོོད་རླངས་འཁོོར་གྱིི་དྲྭ་ྭ
བའིི་མ་ལག་ཡག་པོོ་ཡོོད། དུས་ཚོོད་རེེའུ་མིིག་དང་ལམ་
ཁའིི་ས་ཁྲ་གཤམ་གསལ་ནས་རེེག་གིི་རེེད།

རླངས་འཁོོར་ལག་ཁྱེེར།
ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་རླངས་འཁོོར་ལག་ཁྱེེར་ཡོོད་བཞིིན་པ་ད་ལྟ་
སུད་སིི་གཏན་སྡོོད་ཆགས་མིི་རྣམས་ཀྱིིས་ལོོ་གཅིིག་ནང་
སུད་སིི་རླངས་འཁོོར་ལག་ཁྱེེར་བརྗེེ་ལེེན་བྱ་དགོོས། ཡིིག་
འགྲུལ་གིི་གནས་སྟངས་དེེ་རང་ཉིིད་ཐོོག་མར་ཡོོང་སའིི་
ལུང་པ་དེེར་ལྟོོས་དགོོས་པ་ཞིིག་ཡིིན།

Rhätische Bahn – RhB

རེེཀྲཤེེ་མེེ་འཁོོར། གྷརའུ་སྦུན་དྷན་གཅིིག་བུའིི་ནང་།
www.rhb.ch

Strassenverkehrsamt Graubünden

Postauto

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི འགྲིིམ་འགྲུལ་ཉེེན་རྟོོག་
ལག་ཁྱེེར་སྡེེ་ཚན།

ཌག་ཁང་རླངས་འཁོོར།

www.postauto.ch/graubuenden

081 257 80 00
www.stva.gr.ch

Schweizerische Bundesbahnen – SBB
www.sbb.ch

མགྱོོགས་ཚད།
སུད་སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་མགྱོོགས་ཚད་ནིི་། གྲོོང་ཁྱེེར་དང་
ཨས་བིི་བིི་དང་ཨར་ཧེེཆ་བིི་ཡིི་གོོང་ཁེེ་བའིི་མིི་མང་སྐྱེེལ་ ། གྲོོང་བརྡལ། གྲོོང་གསེེབ་བཅས་ཀྱིི་ནང་ཆུ་ཚོོད་རེེར་
འདྲེེན་ཆེེ། འགྲུལ་བཞུད་སྤ་སེེ་(དཔེེར་ན། རིིན་གོོང་ཕྱེེད་ ཀིི་ལོོ་མིི་ཊར་ ༥༠ དང་། གྲོོང་ཁྱེེར་དང་། གྲོོང་བརྡལ།
བཅག་འགྲུལ་བཞུད་སྤ་སེེ་ (ཧལབ་ཀྲེེཀཊ) རྒྱུན་གཏན་ གྲོོང་གསེེབ་བཅས་ཀྱིི་ཕྱིི་ལ་ཆུ་ཚོོད་རེེར་ཀིི་ལོོ་མིི་ཊར་
འགྲུལ་བཞུད་སྤ་སེེ་ (གྷེེ་ཨ་) ཟླ་རེེའི་ི འགྲུལ་བཞུད་སྤ་སེེ་ ༨༠ འཁོོར་ལམ་སྟེེང་ཆུ་ཚོོད་རེེར་ཀིི་ལོོ་མིི་ཊར་ ༡༢༠ཡིི་
(མོོ་ནཊས་ཨ་བོོ་) གྷ་ལ་ཡེེས་ ༧ པ་དང་། ལོོ་གཞོོན་འགྲུལ་ མགྱོོགས་ཚད་ནང་བསྐྱོོད་དགོོས། གྲོོང་ཁྱེེར་དང་། གྲོོང་
བཞུད་སྤ་སེེ་ (ཡུ་ནིི་ཡོོར་ཀརཀྲེེ།) བཅས་འདྲ་མིིན་བཟོོས་ བརྡལ། གྲོོང་གསེེབ་བཅས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་མགྱོོགས་
ཡོོད། ཕྲུ་གུ་ལོོ་དྲུག་མན་སྟབས་མཉམ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་
ཚད་ཆུ་ཚོོད་རེེར་ཀིི་ལོོ་མིི་ཊར་ ༣༠ ཡང་ན་ ༢༠ གཏོོང་
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཚེེ་འགྲུལ་བཞུད་གླ་ཆ་རིིན་མེེད་ཡིིན། དེེ་ལས་ དགོོས་པའང་ཡོོད།
མང་བའིི་གནས་ཚུལ་མེེ་འཁོོར་མདུན་ཅོོག་ནས་རེེག་གིི་
རེེད།ཡང་ན།
www.rhb.ch
www.sbb.ch
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འཕྲུལ་འཁོོར་གཏོོང་སྐབས་ཆང་རག་དང་བཟིི་རྫས།
ཆང་རག་བཏུང་ནས་སྣུམ་འཁོོར་གཏོོང་རྒྱུའིི་ཚད་གཞིི་ནིི་
༠་༥% ཡིིན། ཉེེ་ཆར་ཁ་ལོོ་བའིི་ལག་ཁྱེེར་བྱུང་བ་དང་ཆེེད་
ལས་པའིི་ཁ་ལོོ་བ་ཡིིན་ཚེེ་ཚད་གཞིི་ནིི་ ༠་༡% ཡིིན། མྱོོས་
རྫས་རིིགས་བེེད་སྤྱད་ཚེེ་ཆག་ཡང་མེེད།
འཁོོར་ལམ་དཔྱ་ཁྲལ་སྒོོར་ལེེབ། («མཐའ་རྒྱན་»)
སུད་སིིའི་ི འཁོོར་ལམ་སྟེེང་རླངས་འཁོོར་གཏོོང་སྐབས།
ཁྱོོད་ཀྱིིས་འཁོོར་ལམ་དཔྱ་ཁྲལ་སྒོོར་ལེེབ་སྟོོན་དགོོས་ཤིིང་
། དེེ་ཡང་ལོོ་ལྟར་བསྐྱར་ཞུ་བྱེེད་དགོོས། འཁོོར་ལམ་དཔྱ་
ཁྲལ་སྒོོར་ལེེབ་དེེ་སྣུམ་མཛོོད་དང་ཌག་ཁང་བསྟིི་གནས་
ནས་ཀྱང་ཉོོས་ཆོོག
Strassenverkehrsamt Graubünden

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་མངའ་སྡེེའི་ི འགྲིིམ་འགྲུལ་ཉེེན་རྟོོག་
ལག་ཁྱེེར་སྡེེ་ཚན།

081 257 80 00
www.stva.gr.ch

རྐང་འཁོོར།
སུད་སིི་ནང་རྐང་འཁོོར་དེེ་བཞིིན་ཉིིན་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་
སླད་དར་གསོོ ཆེེ ན་པོོ་ཞིིག་རེེད། དེེ་ཡང་ཚོོ་ཁག་གསུམ་
པའིི་འགན་འཁྲིི་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་མཉམ་དུ་འཁྱེེར་
དགོོས་པ་གལ་འགངས་ཆེེ་ཞིིང་། གལ་སྲིིད་གནོོད་འཚེེ་
བྱུང་ཚེེ་ཁྱེེད་ལ་ཉེེན་སྲུང་མ་འཇོོག་གིི་འགན་སྲུང་ཡོོང་
གིི་རེེད།
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ཁོོར་ཡུག
ཁོོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོོབ།
མིི་ཚང་མས་ས་སྣུམ་དང་གློོག་ཆུ། གད་སྙིིགས་དོོར་སར་
གཡུག་པ་བཅས་བྱས་ཏེེ་ཁོོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེེད་
དགོོས།

ཕྱིིར་ལེེན་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། ཚོོང་ཁང་མང་ཆེེ་བས་གློོག་རྫས་
དང་གློོག་ཆས་རྣམས་རིིན་མེེད་ཐོོག་འཁྱེེར་གྱིི་རེེད།
གད་སྙིིགས་དང་བསྐྱར་བསྐྲུན་སྐོོར་གྱིི་ཞིིབ་ཕྲའིི་
གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་དྲྭ་ྭ བྱང་ལ་གཟིིགས།

གད་སྙིིགས།
www.abfall.ch
གཞིི་རྩའིི་ལམ་ལུགས་ལྟར། གད་སྙིིགས་དོོར་བའིི་ཞབས་ཞུ་
དེེ་ནིི་གླ་ཆ་སྟེེར་དགོོས་པའིི་ལས་ཀ་ཞིིག་ཡིིན། ཁྱེེད་ཀྱིི་གད་ འཐུང་ཆུ།
སྙིིགས་གང་དུ་དང་ག་དུས་དོོར་དགོོས་མིིན་གྱིི་གནས་ཚུལ་ སུད་སིིའི་ི ནང་། ཆུ་ཀ་ལ་ནས་ཡོོང་བའིི་ཆུ་ནིི་སྤུས་གཙང་
དེེ་ཁྱེེད་སྡོོད་སའིི་འཛིིན་སྐྱོོང་ཁང་ནས་རེེག་གིི་རེེད།
ཡིིན།དེེ་ལས་མང་བའིི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་ལས་རེེག་
གིི་རེེད།
གད་སྙིིགས་དབྱེེ་འབྱེེད།
Bundesamt für Umwelt BAFU
གད་སྙིིགས་དབྱེེ་བ་ཕྱེེ་ནས་དོོར་བ་དེེས་ཁོོར་ཡུག་སྲུང་
སྐྱོོབ་དང་གྲོོན་སོོང་བསྲིི་ཚགས་ལ་ཕན་པ་ཡིིན། གཤམ་
སྤྱིི་དོོན་སྲིིད་གཞུང་ཁོོར་ཡུག་ཡིིག་ཚང་།
058 462 93 11
གསལ་ལྟར་ནང་གིི་གད་སྙིིགས་དབྱེེ་བ་འབྱེེད་དགོོས།
www.bafu.admin.ch
• ཤེེལ་སྒོོ་དང་ལྕགས་ཀྲིིན།
• ཤོོག་བུ་དང་ཤོོག་མཐུག
• བ་ལུད་དང་ཡེེ་ཤུའིི་སྡོོང་པོོ།
• གད་སྙིིགས་ཆེེ་རིིགས་དང་། (དཔེེར་ན། ཤིིང་ཆས་དང་
གདན་རིགས་) ལྕགས།
• གློོག་རྫས་དང་གློོག་ཆས།
• སྨན་བཅོོས་ཡོོ་བྱད།
• སྣུམ་དང་དུག་རྫས་ཅན་གྱིི་དངོོས་པོོ། དཔེེར་ན། ཚོོན་
རིགས། ཤིང་རྩི། དངུལ་ཆུ་ལ་སོགས།
• བེེད་སྤྱོོད་ཡོོད་པའིི་གོོས་རྙིིང་།
ཤེེལ་སྒོོ་དང་། ཧ་ཡང་། པཱེེཊ� ་སོོགས་པ་འདིི་དག་ཅ་དངོོས་
ཐོོན་བསྐྱེེད་བྱེེད་སའམ། ཡང་ན་བསྐྱར་བསྐྲུན་གོོ་མཛོོད་དུ་
བསྐྱལ་དགོོས། བསྐྱར་བསྐྲུན་གོོ་མཛོོད་ཀྱིིས་གནས་སྟངས་
འགའ་ཞིིག་ལ་དངུལ་བླངས་ནས་གད་སྙིིགས་ཆེེ་ཁག་དང་
། ཤོོག་བུ། ཤོོག་མཐུགདམིིགས་བསལ་གད་སྙིིགས་དེེ་ཚོོ་
50

51

20
དགེེ་ཕན་ཆེེ་བའིི་འབྲེེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་དང་དྲ་འབྲེེལ།
ཉིིན་རེེའི་ི བྱེེད་སྒོོ་ཁག				
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Staatsekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation
Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

ཉིིན་རེེའི་ི བྱེེད་སྒོོ་སྡོོ་ཁག
Dargebotene Hand

ཌརགྷེེབོོ་ཀྲེེནེ་ེ ཧནཊ་གྱིིས་མིི་ཚེེའི་ི ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
སྐབས་ཁ་པར་རམ། གླེེང་མོོལ། དྲྭ་ྭ བ་བཅས་བརྒྱུད་རོོགས་
པ་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད། དེེ་ན་ཆོོས་ལུགས་དང་རིིག་གཞུང་། ཆབ་
སྲིིད་སོོགས་ཀྱིི་ལར་ཞེེན་ལ་དམིིགས་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན།

ཤེེས་ཡོོན། ཉམས་ཞིིབ་དང་གསར་གཏོོད་ཀྱིི་མངའ་སྡེེའི་ི
དྲུང་ཆེེའི་ི ལས་ཁུངས།
ཕྱིི་རྒྱལ་ཤེེས་ཚད་ངོོས་འཛིིན་ཆེེད་རྒྱལ་ནང་འབྲེེལ་གཏུག་
ལྟེེ་གནས།

143
www.143.ch

058 462 28 26
www.sbfi.admin.ch

ལས་ཀ །
Amt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit GR

མིི་རིིགས་དབྱེེ་འབྱེེད་དམ་རིིགས་
རུས་ལ་དབྱེེ་བ།

བཟོོ་གྲྭ། ཚོོང་འབྲེེལ་དང་ངལ་རྩོོལ་ལྷན་ཁང་།

Beratungsnetz für Rassismus-Opfer

ཉེེ་རིིང་དང་མིི་རིིགས་དབྱེེ་འབྱེེད་རྒོོལ་འཛིིང་དུས་ཀྱིི་སློོབ་
ས་གནས་ལས་འཚོོལ་ལྟེེ་གནས་ (RAV) ལས་མེེད་ཁེེ་
ན།
ཕན། བཅས་ཁྲིིམས་གཞིིར་བཟུང་སོོགས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་སོོགས ། སྟོོwww.stopprassismus.ch
081 257 23 46
www.kiga.gr.ch

Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus

Amt für Berufsbildung GR

མིི་རིིགས་རིིང་ལུགས་ལ་རྒོོལ་བའིི་སྤྱིི་མཐུན་སྲིིད་གཞུང་
ལྷན་ཚོོ གས།

ལས་རིིགས་སྦྱོོང་ཐར་ལྷན་ཁང་།

www.ekr.admin.ch

བརྡ་ཁྱབ། ལས་རིིགས་སྦྱོོང་ཐར་། སློོབ་གཉེེར་དང་མདུན་
ལམ་སློོབ་གསོོ་སྐོོར་སོོགས །

Informationszentrum Integration
Graubünden

081 257 27 68
www.afb.gr.ch

ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།

Grabenstrasse 1, 7001 Chur
081 257 36 83
www.integration.gr.ch
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TikK – Kompetenzzentrum für
interkulturelle Konflikte

Paarlando. Paar- und Lebensberatung GR

བཟའ་ཚང་དང་མིི་ཚེེའི་ི སྐོོར་སྦྱོོང་བརྡར།

རིིག་གཞུང་ནང་ཁུལ་རྩོོད་རྙོོག་འདོོམ་སྒྲིིག་ལྟེེ་གནས་ཁང།

Familienzentrum Planaterra,
Reichsgasse 25, 7000 Chur
081 252 33 77
www.paarlando.ch

རིིག་གཞུང་ནང་ཁུལ་རྩོོད་རྙོོག མིི་རིིགས་དབྱེེ་འབྱེེད།
དྲག་སྤྱོོད་དང་རིིགས་རུས་འཐེེན་ཁྱེེར་ཐོོག་སྐད་རིིགས་དུ་
མའིི་ནང་རིིན་མེེད་དང་མིིང་སྨོོས་མེེད་པའིི་སློོབ་སྟོོན།
044 291 65 75
www.tikk.ch

དཔལ་འབྱོོར།

ཁྱིིམ་མིི་དང་རོོགས་པ།

Beratungsstelle für Schuldenfragen

འདིིས་བུན་འཇལ་སླད་སློོབ་སྟོོན་དང་བུ་ལོོན་གྱིི་རྙིི་ལས་
ཐར་བའིི་ལམ་སྟོོན་གནང་གིི་རེེད།

Adebar - Fachstelle für sexuelle
Gesundheit und Familienplanung GR

Schweizerisches Rotes Kreuz GR,
Steinbockstrasse 2, 7000 Chur
081 258 45 80
www.srk-gr.ch

འཕྲོོད་བསྟེེན་དང་ནང་མིི་འཆར་འགོོད་ལྟེེ་གནས་ཁང །
དེེས་ཡུལ་སྤོོས་བྱས་པའིི་རོོགས་ཟླ་རྣམས་ལ་ཁྱིིམ་ཚང་
འཆར་འགོོད་དང་། འཁྲིིག་སྦྱོོར། མངལ་འཁོོར་བ། ཟླ་
གྲོོགས། ཕྲུ་གུ་མ་བཙའ་སྔོོན་གྱིི་རོོགས་པ་སོོགས་ཀྱིི་སློོབ་
སྟོོན་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

Dachverband Budgetberatung Schweiz

Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
081 250 34 38
www.adebar-gr.ch

དབུལ་ཕོོངས་གདོོང་ལེེན་དང་བུ་ལོོན་འགོོག་སྲུང་ལ་
དམིིགས་པའིི་སྤྱིི་ཁྱབ་ཚོོགས་པ།
རང་ཉིིད་ཀྱིི་དངུལ་རྩིིས་འཆར་གཞིི་བཟོོ་སྟངས་ཀྱིི་གནས་
ཚུལ་དང་དཔེེ་ཚད།

Verbund der Beratungsstellen für
binationale Paare und Familien Schweiz

www.budgetberatung.ch

རྒྱལ་ཁབ་གཉིིས་ལྡན་བཟའ་ཚང་དང་ནང་མིིའི་ི ཆེེད་སློོབ་
སྟོོན་ལྟེེ་གནས་ཀྱིི་སུད་སིི་ཚོོགས་པ།
མིི་རིིགས་གཉིིས་ལྡན་དང་རིིག་གཞུང་གཉིིས་ལྡན་གྱིི་
བཟའ་ཚང་དང་ནང་མིིའི་ི གནས་ཚུལ།
www.binational.ch
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Caritas Schuldenberatung

AA Anonyme Alkoholiker

བུ་ལོོན་སྐོོར་བསླབ་བྱ།

ཆང་རག་སོོགས་གཅོོད་འདོོད་ཡོོད་མཁན་སུ་རུང་ཨ་ཨ་
རུ་ཕེེབས་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁྱེེད་ཀྱིི་དངོོས་མིིང་
སྦས་སྲུང་ལ་འགན་ལེེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།

སྐད་ཡིིག་འདྲ་མིིན་ཐོོག་དངུལ་དང་། སྔོོན་རྩིིས་དང་།
བུ་ལོོན་སྟངས་འཛིིན་བཅས་ཀྱིི་སྐོོར་ཕན་ཐོོགས་ཅན་གྱིི་
གནས་ཚུལ།

0848 848 885 (24 h)
www.anonyme-alkoholiker.ch

www.caritas-schuldenberatung.ch

Beratungsstelle Blaues Kreuz GR
Fachstelle Budgetberatung

ཆང་རག་གིི་དཀའ་ངལ་ཆེེད་སྒེེར་གྱིི་བསླབ་བྱ་དང་། རང་
འཚོོའིི་རོོགས་སྐྱོོར་ཚོོགས་པ་བྱེེད་ཅིིང་། ད་དུང་ཁྱེེད་ཀྱིི་
སྤུན་མཆེེད་ལའང་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

སྔོོན་རྩིིས་སློོབ་སྟོོན་བསྟིི་གནས།

Frauenzentrale GR,
Gürtelstrasse 24, 7000 Chur
081 284 80 77
www.beratungszentrum-gr.ch

Alexanderstrasse 42, 7000 Chur
081 252 43 37
www.blaueskreuz.gr.ch

Bisch fit?

འཕྲོོད་བསྟེེན།

ཁྱེེད་རང་བདེེ་ཐང་ཡིིན་ནམ།

Aids-Hilfe GR

Graubünden འཕྲོོད་བསྟེེན་གོོང་སྤེེལ་ཆེེད་འཕྲོོད་

གྷེེ་ཨེེར་སྲིིན་འབུ་འཁྲུག་པའིི་ནད་གཞིིའི་ི ཚོོགས་སྡེེ་

བསྟེེན་ལྷན་ཁང་གནས་ཚུལ་གླེེང་སྟེེགས།
www.bischfit.ch

འདིི་ནིི་ཨེེཆ་ཨཡིིཝིའི མ་སྲིིན་འབུ་འཁྲུག་པའིི་ནད་གཞིི་
དང་། འཁྲིིག་སྤྱོོད་ལས་འགོོས་པའིི་ནད་དང་འབྲེེལ་བའིི་
ཚོོགས་པ་ཞིིག་རེེད། འདིིས་ཨེེཆ་ཨཡིིཝིའི མ་དྭོོགས་གནད་
དང་ཉེེན་ཁའིི་རང་བཞིིན་ཅན་གྱིི་གནས་སྟངས་ནང་
ལྷུངས་སྐབས་སློོབ་སྟོོན་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

Krebsliga GR

གྷེེ་ཨེེར་སྐྲན་ནད་མཐུན་ཚོོགས།
འདིིས་ནད་པ་དང་ནད་པའིི་སྤུན་མཆེེད་རྣམས་ལ་རང་
འཚོོའིི་རོོགས་སྐྱོོར་དང་། སྤྱིི་ཚོོགས་བདེེ་དོོན་གནད་དོོན་
ཕྱིིར་སློོབ་སྟོོན། སྒོོས་མཚུངས་གཏམ་བཤད་དང་སློོབ་ཚན་
གོོ་སྒྲིིག་བཅས་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད།

Lürlibadstrasse 15, 7000 Chur
081 252 49 00
www.aidshilfe-gr.ch

Ottoplatz 1, 7000 Chur
081 300 50 90
www.graubuenden.krebsliga.ch
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migesplus.ch

Sexual health info

འཕྲོོད་བསྟེེན་དང་སུད་སིི་སྨན་བཅོོས་ལམ་ལུགས་སྐོོར་ལ་
སྐད་ཡིིག་སྣ་མང་ཐོོག་གིི་གནས་ཚུལ།

འཁྲིིག་སྤྱོོད་འཕྲོོད་བསྟེེན་སྐོོར།

www.migesplus.ch

དུས་བསྟུན་གནས་ཚུལ་སྦྱོོར་སྤྲོོད། སྐད་རིིགས་འདྲ་མིིན་
ཐོོག་འཁྲིིག་སྤྱོོད་འཕྲོོད་བསྟེེན་གནད་དོོན་སྐོོར་མཁས་
དབང་གིི་བསླབ་བྱ།

Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz

www.sex-i.ch

བུད་མེེད་མཚན་མ་གཅོོད་བྲེེགས་ལ་ངོོ་རྒོོལ་གྱིི་སུད་སིི་
དྲ་རྒྱ།

ངན་གོོམས་སློོབ་སྟོོན།
ས་གནས་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་ཁག་གིིས་མྱོོ་རྫས་ངན་གོོམས་
བེུུད་མཚན་མ་གཅོོད་བྲེེགས་དང་འབྲེེལ་ཡུལ་ངོོ་ཚབ་ལས་ པ་དང་དེེའི་ི ནང་མིིར་གོོ་བདེེའི་ི ལམ་ནས་ངན་གོོམས་ཀྱིི་
ཁུངས་ཁག་གིི་སྤྱིི་བཤད་སྐོོར་གནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་གནང་ སློོབ་གསོོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། གལ་ཏེེ་དོོགས་དྲིི་དང་དཀའ་ངལ་
ཡོོད་ན་ཁྱེེད་ཀྱིི་ས་གནས་སུ་ཡོོད་པའིི་ས་གནས་སྤྱིི་ཚོོགས་
མཁན་སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་དྲ་ཚིིགས།
www.maedchenbeschneidung.ch
ཞབས་ཞུ་ཁང་འབྲེེལ་བ་གནང་དགོོས།
081 257 26 54
www.soa.gr.ch

Psychiatrische Dienste GR

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་སེེམས་གཅོོང་བཅོོས་ཐབས་ཞབས་ཞུ་
ཁང་།

Spitex Verband GR

འཕྲོོད་བསྟེེན་ཉམས་དམས་སུ་སོོང་བའིི་སྐབས། སྨན་
གཡོོག་བྱེེད་པ་དང་ཁྱིིམ་གྱིི་ཞབས་ཞུ་དང་འབྲེེལ་བའིི་
རོོགས་སྐྱོོར་དང་སློོབ་སྟོོན་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད།

058 225 25 25
www.pdgr.ch

Gartenweg 2, 7000 Chur
081 252 77 22
www.spitexgr.ch

Procap Grischun - Selbsthilfeorganisation für Menschen mit
Beeinträchtigungen

ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱིི་ཆེེད་རང་སྐྱོོབས་ཚོོགས་པ།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ནང་གིི་སྨན་ཁང་།

དབང་པོོ་སྐྱོོན་ཅན་ལ་དཔལ་འབྱོོར་གྱིི་སློོབ་སྟོོན་དང་། སྤྱིི་
ཚོོགས་བདེེ་སྲུང་གིི་གནད་དོོན་སྐབས་ཁྲིིམས་ཀྱིི་སློོབ་སྟོོན།

Kantonsspital (སྨན་ཁང་།) Graubünden
Chur ཆགས་ཡུལ་གཉིས་ལ་ Kreuzspital དང་
Frauenklinik Fontana
081 254 81 11

Hartbertstrasse 10, 7000 Chur
081 253 07 07
www.procapgrischun.ch
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(སྨན་ཁང་།)

མངའ་ཁུལ་སྨན་ཁང་ཁག
Spital (སྨན་ཁང་།) Thusis

Ospedale
Casa di Cura della
Bregaglia, Promontogno
081 838 11 99

Kreisspital Surses, Savognin

Ospedale
Poschiavo
081 839 11 11

081 256 61 11

(སྨན་ཁང་།) San Sisto,

(སྨན་ཁང་། རྒན་གསོོ་དང་ནད་གསོོ་ཁང་།)
081 669 14 00

(སྨན་ཁང་།) Engiadina Bassa,

Ospidal
Scuol
081 861 10 00

དྲག་སྤྱོོད་དམ་གནོོད་ཡུལ་གྱིི་རོོགས་སྐྱོོར།
Beratungsstelle für Gewalt
ausübende Personen GR

(སྨན་ཁང་།) Val Müstair,

Ospidal
Sta. Maria
081 851 61 00

རོོགས་རམ་འཚོོལ་མཁན་ཚོོར་འཚེེ་བའིི་མིི་ལ་འཚེེ་མེེད་
ལམ་ནས་རྩོོད་རྙོོག་སེེལ་ཐབས་ཆེེད་གྷིི་རིི་སོོན་སློོབ་སྟོོན་
བསྟིི་གནས་ཀྱིི་ཁྱད་ལས་པ་ཡོོད། ལས་གཞིི་ཁག་ནང་ཁ་
པར་བསླབ་བྱ། དཀའ་ངལ་བར་འདུམ་དང་མིི་རེེ་ངོོ་
རེེའི་ི སློོན་སྟོོན་བཅས་ཡོོད།

(སྨན་ཁང་།) Prättigau,

Regionalspital
Schiers
081 308 08 08

079 544 38 63
www.gewaltberatung.gr.ch

(སྨན་ཁང་།) Surselva,

Regionalspital
Ilanz
081 926 51 11

Frauenhaus GR

བུད་མེེད་ཀྱིི་སྐྱབས་གནས།

(སྨན་ཁང་།)

Spital
Davos
081 414 88 88

བུད་མེེད་དང་ཕྲུ་གུར་ལུས་དང་སེེམས་ཁམས་ལ་ཕོོག་
རྡུག་འབྱུང་བའིི་སྐབས་སུ་སྲུང་སྐྱོོབ་སྤྲོོད་ཀྱིི་རེེད།
ཉིིན་མཚན་གང་ལའང་ཁ་པར་འབྲེེལ་མཐུད་ཡོོད།

(སྨན་ཁང་།)

Oberengadin,
Spital
Samedan
081 851 81 11

081 252 38 02
www.frauenhaus-graubuenden.ch
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Opferhilfe-Beratungsstelle GR

Informationszentrum Integration
Graubünden

གྷེེ་ཨེེར་གནོོད་ཡུལ་རོོགས་སྐྱོོར་ལམ་སྟྡོན��ོ །

ཆིིག་སྒྲིིལ་གནས་ཚུལ་ལྟེེ་གནས་ཁང་།

དེེ་ཡིིས་ཁྲིིམས་འགལ་གྱིིས་གནོོད་པ་ཕོོག་ཡུལ་གྱིི་གང་
ཟག་ལ་སྨན་དང་། སེེམས་ཁམས་མིི་བདེེ་བ་ཆགས་པ། སྤྱིི་
ཚོོགས། དཔལ་འབྱོོར། ཁྲིིམས་རོོགས་བཅས་དང་། གཞན་
ཡང་ཁྲིིམས་འགལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་དབང་པོོ་མ་ཚང་
བར་གྱུར་པ་དང་། སེེམས་ཁམས་མིི་བདེེ་བ་ཆགས་པ།
བཙན་གཡེེམ་ཕོོག་པ། ཁྱིིམ་ཚང་ཡ་ཐོོར་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་
ལ་རོོགས་པ་གནང་གིི་རེེད། སློོབ་སྟོོན་དེེ་རིིན་མེེད་ཐོོག་སུ་
ཡིིན་མིི་གསལ་བའིི་མིིས་གནང་གིི་རེེད།

ཆིིག་སྒྲིིལ་དང་འབྲེེལ་བའིི་དོོགས་དྲིི་ཡོོད་ཚེེ་མངའ་སྡེེའི་ི ལྟེེ་
གནས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་བྱེེད་ཡུལ།
རིན་མེད་ཐོག་སྐད་རིགས་སློབ་སྟོན།
Grabenstrasse 1, 7001 Chur
081 257 36 83
www.integration.gr.ch

Klostergasse 5, 7000 Chur
081 257 31 50
www.soa.gr.ch

Mehrsprachige Informationsplattformen zum Leben in der Schweiz

སུད་སིི་ནང་འཚོོ་གནས་སྐོོར་སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་གནས་
ཚུལ་གླེེང་སྟེེགས།

TERRE DES FEMMES

www.hallo.gr.ch
www.ch.ch
www.migraweb.ch
www.swissworld.org

འཚེེ་བ་མྱངས་པའིི་བེུུད་ཚོོར་སྐད་རིིགས་འདྲ་མིིན་ཐོོག་ཁ་
པར་རམ་གློོག་འཕྲིིན་བསླབ་བྱ་དང་རོོགས་རམ།
031 331 66 90
www.terre-des-femmes.ch

Staatssekretariat für Migration

ཆིིག་སྒྲིིལ་/ གནས་སྤོོས།

གནས་སྤོོས་ཆེེད་རྒྱལ་ཁབ་དྲུང་ཆེེ་ལས་ཁུངས།

Amt für Migration und Zivilrecht GR

གཞིིས་སྤོོས། གཏན་སྡོོད། ལས་ཀའིི་ཆོོག་མཆན། མཉམ་
སྒྲིིལ། མིི་སེེར་ཐོོབ་ཐང་བཅས་ཀྱིི་སྐོོར་གནས་ཚུལ།

གནས་སྤོོས་དང་མིི་མང་ཁྲིིམས་ལུགས་ལྷན་ཁང་།

www.sem.admin.ch

གཞིིས་སྤོོས། གཏན་སྡོོད། དེེབ་འགོོད་སྒྲིིག་གཞིི། ནང་མིི་
གནས་སྤོོས། མིི་སེེར་ཐོོབ་ཐང་སོོགས་ཀྱིི་སྐོོར་གནས་ཚུལ།
081 257 30 01
www.afm.gr.ch
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Elternbildung GR

སྐད་རིིགས་དང་རིིག་གཞུང་འདྲ་
མིིན་སྐད་སྒྱུར།

ཕ་མ་དང་འབྲེེལ་བའིི་ཤེེས་ཡོོན།

སྐད་སྒྱུར་ར་གྱིི་མཐུན་སྦྱོོར།

ཕ་མ་དང་འབྲེེལ་བའིི་བརྗོོད་གཞིི་ཐོོག་ཕ་མའིི་སློོབ་ཁྲིིད།
www.elternbildung-gr.ch

Arge Verdi – Interkulturelles Dolmetschen in der Ostschweiz

Heilpädagogischer Dienst GR

དབང་པོོ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་ཆེེད་དུ་སྒེེར་གྱིི་དཔྱད་ཞིིབ་དང་
། སེེམས་ཤུགས་སྤར་བ། མ་ཟད་སྐྱེེས་ནས་སློོབ་དུས་ཟིིན་
པའིི་བར་ལ་དབང་པོོ་མ་ཐང་བ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་འགྲོོ་ཕྱིིར་
རོོགས་རམ་བྱེེད་པ།ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་སྐྱོོང་སྟངས་ཀྱིི་བསླབ་
བྱ་རྒྱག་པ།

སུད་སིི་ཤརཕྱོོགས་ནང་མིི་རིིགས་དང་རིིག་གཞུང་འདྲ་
མིིན་སྣ་ཚོོགས་ལས་གྲུབ་པའིི་སྐད་སྒྱུར་།
0848 28 33 90
www.arge.ch/verdi

Aquasanastrasse 12, 7000 Chur
081 257 02 80
www.hpd-gr.ch

Telefondolmetschdienst

ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་སྒྱུར་འབྲེེལ་གཏུགས་ཞབས་ཞུ །

Jugend und Medien – Informationsportal zur Förderung von Medienkompetenzen

0842 442 442
www.0842-442-442.ch

གཞོོན་སྐྱེེས་དང་བརྒྱུད་ལམ། བརྒྱུད་ལམ་སྒྱུ་རྩལ་གོོང་
སྤེེལ་ཆེེད་གནས་ཚུལ་གཞུང་སྒོོ།

བྱིིས་པ་དང་ན་གཞོོན་།

དྲ་རྒྱའིི་བརྒྱུད་ལམ་གྱིི་ཉེེན་མེེད་བེེད་སྤྱོོད་སྐོོར་བསླབ་བྱ་
གནད་འགག་ཅན་གྱིི་བསྒྲགས་ཤོོག སྐད་རིིགས་༡༦ ནང་

Elternberatung GR

ཕ་མའིི་ལམ་སྟོོན་ཁང །

www.jugendundmedien.ch

མ་འབྱར་དང་བྱིས་པ་གཞོན་ནུའི་ཕ་མའི་ཆེད་དུ་སློབ་
གསོ། ས་གནས་ནང་གི་ཞབས་ཞུ་སྐོར་སོ་སོ་བཞུགས་སའི་
གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།
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Kinder- und Jugendpsychiatrie
Graubünden (kjp)

Pro Juventute Elternberatung

ཕ་མ་ཚོོར་བསླབ་བྱ།

གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་གྱིི་སེེམས་གཅོོང་
བཅོོས་ཐབས།

ཕ་མའིི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཕྱོོགས། ཡར་རྒྱས། གཅེེས་སྐྱོོང་
དང་ཁྱིིམ་ཚང་ཚོོགས་པ་བཅས་ཀྱིི་ཐོོག་རིིན་མེེད་སློོབ་སྟོོན།
ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན། དེེ་དག་གིི་ཕ་མར་སེེམས་གཅོོང་དང་ ཉིིན་མཚན་ཕྲུགས་གཅིིག་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་ཐུབ།
སེེམས་ཁམས་མིི་བདེེ་བའིི་ནད་གཞིི་ཡོོད་ཚེེ་རོོགས་པ་བྱེེད་
058 261 61 61
ཀྱིི་རེེད།
www.projuventute.ch
Masanserstrasse 14, 7000 Chur
058 225 19 19
www.kjp-gr.ch

Pro Juventute Beratung für Kinder
und Jugendliche

བྱིིས་པ་དང་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་བསླབ་བྱ།

Lerngelegenheiten für Kinder bis 4

བྱིིས་པ་ལོོ་ན་༤ བར་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོོ་སྐབས།

གསང་རྒྱ། བྱིིས་པ་དང་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་རིིན་མེེད་བསླབ་
བྱ་༢༤།༧
147
www.147.ch

ཉིིན་རེེ་འཆར་ཅན་གནས་སྟངས་ནང་ཕ་མའིི་ངོོས་ནས་
ཕྲུ་གུའིི་ཡར་རྒྱས་རྒྱབ་སྐྱོོར་གནང་ཕྱོོགས་སྐོོར་བསམ་ཚུལ་
དང་འཆར་སྒོོ་ཁག་གསལ་བའིི་གློོག་བརྙན་ཐུང་ཐུང་༦༠
ལས་མང་བ། སྐད་རིིགས་༡༣ ནང་གློོག་བརྙན་ཡོོད་པ་
ཡིིན།

Sorgentelefon für Kinder

ཁ་པར་དང་དྲྭ་ྭ བ་བརྒྱུད་ཕྲུ་གུ་དང་གཞོོན་པ་རྣམས་ལ་མིི་
ཚེེ་དང་དཀའ་ཉེེ་དུས་ཀྱིི་མདུན་ལམ་སློོབ་སྟོོན།

www.kinder-4.ch

lilli

0800 55 42 10 (རིིན་མེེད་ཁ་པར་ཨང་)
www.sorgentelefon.ch

འཁྲིིག་སྤྱོོད་འཕྲོོད་བསྟེེན་དང་འཚེེ་བ་སྔོོན་འགོོག་སྐོོར་
གཞོོན་སྐྱེེས་དང་ནར་སོོན་གཞོོན་སྐྱེེས་ཆེེད་གནས་ཚུལ།
www.lilli.ch

tschau.ch

གལ་ཆེེའི་ི སློོབ་ཚན་ཐོོག་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་དྲ་ཐོོག་སློོབ་སྟོོན་
དང་གནས་ཚུལ།
www.tschau.ch
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Surselva, Disentis/Mustér
Via Sursilvana 25,
7180 Disentis/Mustér
081 257 62 30

གནས་སྤོོས་མིི་འབོོར་བརྒྱུད་ལམ།
སུད་སིི་ནང་གིི་གཞིིས་སྤོོས་ཆེེད་དམིིགས་བརྒྱུད་ལམ་
འབེེལ་པོོ་ཡོོད། སྤྱིི་བཤད་དེེ་ནས་གཟིིགས་ཐུབ།
www.migesmedia.ch

Oberengadin/Bergell, Samedan
A l’En 2, 7503 Samedan
081 257 49 10

སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ།

Unterengadin/Münstertal, Scuol
Chasa du Parc, 7550 Scuol
081 257 64 32

མངའ་ཁུལ་གྱིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
Chur
Rohanstrasse 5, 7000 Chur
081 257 26 67

Bernina, Poschiavo
Via dal Poz 87, 7742 Poschiavo
081 257 49 11

Prättigau/Herrschaft/Fünf Dörfer,
Landquart
Bahnhofplatz 3B, 7302 Landquart
081 257 66 23

Moesa, Roveredo
Centro regionale dei servizi,
Cima Piazza Piaza, 6535 Roveredo
081 257 65 70

Mittelbünden, Thusis
Rathaus, Untere Gasse 3,
7430 Thusis
081 257 52 75

གྲོོང་སྡེེ་སྤྱིི་ཚོོགས་ཞབས་ཞུ་ཁག
Sozialdienst der Landschaft Davos
Berglistutz 1, 7270 Davos Platz
081 414 31 10

Surselva, Ilanz
Bahnhofstrasse 31, 7130 Ilanz
081 257 62 30
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སྐད་ཡིིག་སློོབ་གྲྭ།

Balikatan, Chur
079 781 32 00
www.balikatan.ch

Chur

རིིམ་པ་དམའ་བའིི་འཇར་མན་སློོབ་ཚན།

ibW Höhere Fachschule
Südostschweiz, Chur
081 403 33 33
www.ibw.ch

Hinterrhein
Schule St. Catharina, Cazis
081 632 10 00
www.stcatharina.ch

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཨིིཊལིི་ཡན། སིིཔན་ནིི་ཤིི། ཕྷྷ་
རནཆིི། ཨ་རབ། རྒྱ་ཡིིག གྷིིརིགི འཇར་པན།
པོོར་ཇུ་གིི་སིི།རཱཱ་ཤིི་ཡན། སུད་སིི་འཇར་མན།
སརཔོོ་-ཁོོརཤོོའན་ (བོོསིནིི ཡི ན་)

རིིམ་པ་དམའ་བའིི་འཇར་མན་སློོབ་ཚན།

Klubschule Migros, Chur
058 712 44 40
www.klubschule.ch

Engadin
Academia Engiadina, Samedan
081 851 06 00
www.academia-engiadina.ch

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཧྥྥ་རན་ཆིི།ཨིིཊལིི་ཡན།སིིཔན་ནིི་
ཤིི། ཨ་རབ། བར་ཛིི་ལིིཡན རྒྱ་ཡིིག གྷིི་རིིག འཇར་པན།
གྲ་ཆིི། པོོར་ཇུ་གིི་སིི།ར་ཤིིཡན། སིི་ཝིི་གྲིི་ཤིི། སུད་སིི་འཇར་
མན། ཐའེེ།

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཨིིཊལིི་ཡན།རོོ་མན་ནིི་ཤིི། རཱཱ་ཤིི་
ཡན། སིིཔན་ནིི་ཤིི།

Lernforum, Chur
081 353 63 62
www.lernforum.ch

Kaufmännische Berufsschule,
Samedan
081 852 49 55
www.berufsschule-samedan.ch

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཕྷྷ་རནཆིི། ཨིིཊལིི་ཡན། སིིཔན་ནིི་
ཤིི། དེེང་དུས་ཀྱིི་གྷིི་རིིག པོོར་ཇུ་གིི་སིི། རཱཱ་ཤིི་ཡན། འཇར་
པན།

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཨིིཊལིི་ཡན།ཕྷྷ་རནཆིི

Lia Rumantscha, Chur
081 258 32 22
www.liarumantscha.ch

རོོ་མན་ནིི་ཤིི།
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Davos/Prättigau

ཐོོབ་ཐང་།

Berufsschule der Landschaft Davos
081 413 75 17
www.berufsschuledavos.ch

རིིན་མེེད་ཁྲིིམས་རོོགས།

Unentgeltliche Rechtsberatung

གྷིིརསིིན་མངའ་སྡེེའི་ི ས་ཆ་འདྲ་མིིན་ནང་ལ་སུད་སྒོོར་
༡༠.༠༠ ལ་གྷརའུ་སྦུན་དྷན་ཁྲིིམས་རྩོོད་སྐྱིིད་སྡུག་ཆེེད་
ལས་པས་སློོབ་སྟོོན་གནང་གིི་རེེད།

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི།
Grischlingua, Davos
081 416 40 44
www.grischlingua.ch

འདིི་ལྟ་བུའིི་སློོབ་སྟོོན་ཞབས་ཞུ་གང་དུ་དང་། ག་དུས་ཁེེ་
ཕན་རེེག་ཐབས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མངའ་ཁུལ་གཞུང་
འབྲེེལ་དྲྭ་ྭ ཐོོག་གསར་ཤོོག་དང་། ཚགས་པར་ཁག་ནས་
རེེག་གིི་རེེད།

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི།
Surselva

www.grav.ch

Frauenzentrale Graubünden

Faviala, Ilanz
079 689 60 79
www.faviala.ch

ཁྲིིམས་དོོན་རྩོོད་གཞིི་འདྲ་མིིན་ཐོོག་སྒེེར་གྱིི་བསླབ་བྱ།

Gürtelstrasse 24, 7001 Chur
081 284 80 77
www.beratungszentrum-gr.ch

འཇར་མན། དབྱིིན་ཇིི། ཨིིཊལིི་ཡན།རོོ་མན་ནིི་ཤིི། སིི་པན་
ནིི་ཤིི། པོོར་ཇུ་གིི་སིི།

Gewerkschaften

མངའ་སྡེེ་དང་གཞུང་གིིས་འཇར་མན་དང་། ཨིི་ཊ་ལིིཡན།
རོོ་མན་ནིི་ཤིི་བཅས་ཀྱིི་སྐད་ཡིིག་སློོབ་ཚན་ཐད་སློོབ་ཡོོན་
མཐུན་སྦྱོོར་གནང་གིི་རེེད། དེེའི་ི དྲྭ་ྭ བྱང་ནིི་

སྐྱིིད་སྡུག

www.integration.gr.ch

གལ་སྲིིད་ཁྱེེད་རང་སྐྱིིད་སྡུག་གཅིིག་གིི་ཁོོངས་གཏོོགས་
ཡིིན་ཚེེ། གླ་ཆ་དང་ལས་ཀའིི་གནས་བབ་ཐད་རིིན་མེེད་
ཁྲིིམས་ཀྱིི་སློོབ་སྟོོན་རེེག་གིི་རེེད།
www.die-gewerkschaften.ch
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ཛ་དྲག་སྐབས་གང་བྱེེད་དགོོས་སམ།
སུད་སིི་ལན་ཀྲིིའི་ི ནང་གིི་ཛ་དྲག་ཨང་གྲངས་ཚོོད་༢༤
ནང་འབྲེེལ་བ་བྱ་འཐུས།

ཛ་དྲག་གིི་སྐབས་ཀུན་སྤྱོོད་འཁྱེེར་སྟངས།
• ལྷོོད་པོོར་སྡོོད་པ།
• གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིིབ།
གནས་ཚུལ་གང་ལྷག་སོོང་།
ཤུགས་རྐྱེེན་སུ་ལ་སྤྲད་སོོང་།
• ཉེེན་ཁ་ངོོས་འཛིིན།
• ཁྱེེད་དང་གནོོད་ཡུལ་གྱིི་གང་ཟག་མིི་སྣ་གཞན་རྣམས་
ཉེེན་ཁ་མེེད་པའིི་ས་ཆར་གཡོོལ་དགོོས།
• ཛ་དྲག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཉེེན་བརྡ་སྤྲོོད་དགོོས་ (144
འམ་ 112)
• འཕྲལ་སེེལ་སྨན་བཅོོས་གྱིིས།

སྤྱིི་བདེེ་མིི་སྣའམ་ཉེེན་སྲུང་བ།

117

མེེ་གསོོད་རུ་ཁག (མེེ། ཆུ། རླངས་རྫས་)

118

ནད་པ་འདྲེེན་འཁོོར།

144

ཛ་དྲག་ཨང་ (སྤྱིི་བདེེ་མིི་སྣ། མེེ་གསོོད་རུ་ཁག་ནད་པ་འོོར་ ཛྲ་དྲག་སྨན་བཅོོས་ – ཛ་དྲག་ཨང་གྲངས་144 འམ་
འདྲེེན་རླངས་འཁོོར།)
112
112
ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞལ་པར་དེེ་ཚད་ལྡན་མངགས་གཏོོང་པ་ཞིིག་
གིིས་ལེེན་གྱིི་རེེད། ཁྱེེད་ཀྱིི་བརྡ་འཕྲིིན་གཞིིར་བཟུང་ཛ་
དྲག་ཞབས་ཞུ་(ནད་པ་འདྲེེན་འཁོོར་དང་། སྨན་པ། ཉེེན་
སུད་སིི་མཁའ་ལམ་ཉེེན་སྐྱོོབ་རུ་ཁག (རེེགྷ།) མྱུར་སྐྱོོབ་
ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་)
སྐྱོོབ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། ཉེེན་རྟོོག་པ། མེེ་གསོོད་རུ་ཁག་
) འཕྲལ་དུ་བསྒྲུབ་ཀྱིི་རེེད།
1414
དུག་ཤོོར་བ། (དུག་རྫས་དཔྱད་ཞིིབ་རིིག་པའིི་གནས་ཚུལ་
བསྟིི་གནས་ཁང་།)

ཁ་པར་ཨང་ 144 འམ་ 112 འདིི་བཞིིན་སྤྱིི་སྤྱོོད་ཁ་པར་
དང་གཏན་ཚུགས་ཁ་པར། ལག་ཐོོག་ཁ་པར་བཅས་ནས་
རིིན་མེེད་དང་། ས་གནས་ཨང་རྟགས་རྒྱག་མིི་དགོོས་པ་
ཡིིན།

145

ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོོན་ལ་ཁ་པར་གྱིི་མཐུན་འགྱུར།

147

64
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གཤམ་གསལ་ནིི་ཛ་དྲག་ཞབས་ཞུའིི་གལ་ཆེེའི་ི གནས་ཚུལ་
ཁག་ཡིིན།
• ཁྱེེད་ཀྱིི་མིིང་དང་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས། གལ་
སྲིིད་ཁོོང་ཚོོས་ཁ་པར་གཏོོང་དགོོས་ཐུག་ཚེེ།།
• གནས་ཚུལ་གང་ལྷག་པ་རྣམས་སྙིིང་བསྡུས་ཀྱིིས་འགྲེེལ་
བཤད་བྱེད་པ།
• རྡུང་ཐུག་བྱུང་སའིི་ས་གནས་ཚིིག་ཉུང་ཞིིབ་ཚགས།
• ས་གནས། སྲང་ལམ། ཁང་པའིི་ཨང་།
• ནད་པ་ག་ཚོོད་ཡོོད་པ།
• ནད་པའིི་གནས་སྟངས། ཁོོའམ་མོོར་དྲན་པ་ཡོོད་པ་
ཡིན་ནམ། ནད་པས་དབུགས་གཏོང་གི་འདུག་གམ།
• རྡུང་ཐུག་ག་དུས་བྱུང་བ་རེེད་དམ།
མངགས་གཏོོང་པས་གནས་སྟངས་ཞིིབ་ཚགས་རྟོོགས་པའིི་
ངེེས་ཤེེས་མ་བྱུང་བར་དུ་ཁ་པར་འཇོོག་མིི་རུང་།
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དཔར་སྐྲུན་བྱེེད་མཁན།

Amt für Migration und Zivilrecht
Graubünden (AFM)
Fachstelle Integration
Grabenstrasse 1
CH-7001 Chur
081 257 26 38
www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch

པར་གཞིི་བྱུས་བཀོོད་དང་བཟོོ་བཀོོད།

Moinz Kreativbüro, www.moinz.ch

© འདྲ་པར་ཁག
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Albanisch, albanais, albanese
Arabisch, arab, arabo
Bosnisch, bosniaque, bosniaco / Kroatisch, croate, croato / Serbisch, serbe, serbo
Dari, dari, dari
Deutsch, tudestg, tedesco
Englisch, englais, inglese
Filipino, filippino, filippino
Französisch, franzos, francese
Italienisch, talian, italiano
Kurmandschi, kurmandschi, kurmanji
Portugiesisch, portugais, portoghese
Russisch, russ, russo
Somalisch, somali, somalo
Spanisch, spagnol, spagnolo
Tamilisch, tamil, tamil
Thai, thai, thai
Tibetisch, tibetan, tibetano
Tigrinya, tigrinya, tigrino
Türkisch, tirc, turco

www.integration.gr.ch ནས་ཕབ་ལེེན་གནོོངས།
ཞིིབ་ཕྲའིི་གནས་ཚུལ་དེེ་སྐད་རིིགས་སྣ་ཚོོགས་དྲ་ཚིིགས་ www.hallo.gr.ch ནས་གཟིིགས་ཐུབ་ངེེས།

