
བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ངམ་ཉེན་རྟོབབ ལསབཁུངསབལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་པ།
 ཛབདྲོབཁབཔརབཨངབགྲངས།  
 ཛབདྲོབཁབཔརབཨངབགྲངསབ ༩༡༡ 
 

 ཛབདྲོབམིནབཔའིབཁབཔརབཨངབགྲངས།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེནབརྟོབ་སབཁུངས།།  

 ༦༠༨ ༢༦༤ COPS དང་ཡང་ན་ ༦༠༨ ༢༦༤ ༢༦༧༧

	 མལ་ཌི་སིན་གྲོངབཁྱེར་ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངས།
 ༦༠༨ ༢༦༦ ༤༢༤༨

 ཌེནབརྫངབ་སབསབ པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་།
 ༦༠༨ ༢༦༡ KIDS དང་ཡང་ན་ ༦༠༨ ༢༦༡ ༥༤༣༧

 ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཏར་ཐོག་འབྲེལ་མཐུད་ཞབས་ཞུ་ 
 [Wisconsin Telecommunications Relay Systems (WTRS)] 
 ལ་ཨང་གྲངསབ  7-1-1 ཐོག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་གནས་གང་རུངབགི་ཁ་པར་དང་ཡང་ན་ 
 http://gab.wi.gov/elections-voting/voters/ 
 accessibility/wtrs སྟེང་ཡོད་པའི་འོས་འཚམས་རིན་མེད་ཁ་པར་ནས་འབྲེལ་ 
 གཏོུསབབྱེད་ཆོག
 

སྐད་བསྒྱརབབ ཞབསབཞུ།
ཡར་ཞུ་བྱ་རྒྱའིབབ ལས་འགན་སྐོར་ལ་དྲབབ བ་ཡོད་པའམ་མི་ཚོོས་ངོ་བཅར་སྦྱངབབ བརྡརབདགོས་ཀྱབབ ཡོད་པ།  
ཡང་ན་སློབ་གྲྭབཡིབསྙནབཐོ་འཕར་མ་མཁོ་སྤྲ བོབ བྱེད་དགོས་པ་བཅས་ལ་སྐད་བསྒྱརབབ དགོས་ཀྱབབ ཡོད་ཚེ།  
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽དྲངབདོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངསབལ་ཁ་པར་ 
༦༠༨ ༢༦༣ ༢༣༧༨ ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།  ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ
༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབདང་མལ་ཌི་སིན་གྲོངབཁྱེར་ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངས།  ཌེན་
རྫངབབ བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་བཅས་བརྒྱ བོབ ནས་སྐད་བསྒྱརབབ ཞབས་ཞུབམཁོ་སྤྲ བོཞུབབ ཡི་ཡོད།

སོླབ་གྲྭའིབརེ་ལོྟས་གཞན་རིགས།
བྱ ི བིྱས་པར་སྡོབསྦྱངབངབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱབརྒྱའིབ་འོསབ་་བ་བ ལམ་ཡང་ན་དོན་རྐྱནབབ བུྱང་
བ་དེར་གཙོུབལག་སོླབ་གྲྭའིབལས་བེྱད་ཅིག་གམ་ཡང་ན་ལས་ཁུངསབཤིག་ལ་འབེྲལ་བ་ཡོད་པ། ཡང་ན་
བིྱས་པར་སུྡག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབ དེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སོླབ་གྲྭའིབ
༼མལ་ཌི་སིན༽ས་ཐོག་གམ་ཡང་ན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སོླབ་གྲྭབ༼མལ་ཌི་སིན༽ཡིས་
བསྒྲོབབ པའི་བེྱད་སོྒ་སྐབས་བུྱང་ཡོད་ཚེ།  བིྱས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབལ་
ཡར་ཞུབབེྱད་དགོས་པ་མ་ཟད། གཤམ་འཁོད་ལས་ཁུངསབརྣམསབལ་ཡང་སྙནབསྒྲནབཞུབབ དགོས།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུ བོལག་སོླབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེན་རྟ བོབ ལས་ཁུངསབ ༦༠༨ ༢༦༤COPS  
(དེ་སྔ་ཡར་ཞུབབྱས་མེད་ཚེ) 
 

དྲངབདོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངསབ (Office for Equity and Diversity) ༦༠༨ ༢༦༣ 
༢༣༧༨ གསལ་བསྒྲོསབཡིག་ཆ་འདི་ཡི་དམིགས་ཡུ་བནི་བྱིས་པ་ཚོརབགནོད་སྐྱནབབ བཟོ་
བའི་འཇིགས་་་བབ ཡོད་བཞིན་པ་རྣམསབརྩབམེད་བཟོ་ཆེད་ཡིན། ཡར་ཞུའིབགནས་ཚུ་བ
འདི་རིགས་བརྟནབཆ་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུབབདག་ཉར་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  ཡར་ཞུབ
བྱེད་མཁན་གྱིབགནས་ཚུ་བརྣམསབཁྲམསབ་ོསབབ དང་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབསྲ བོབ ཇུས་
དང་བསྟནབབ ནས་གསང་རྒྱབབྱེད་འོས་བྱེད་དགོས།

བྱིས་པརབསྡོབསྦྱངབངབ
ོཏངབོའིབབྱབསྤྱ བོ
རང་ངོས་ནས་དོན་
རྐྱནབ་བ་རབཞུབ

མི་བྱེད།
ཁྱེད་ལ་བློ་དོགས་ག་རེ་ཡོད་ན། 

  ་བོསུངབརོོསབོནངབ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་ཚོརབ
བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱངང ་བཏང་རིགས་ཡར་ཞུ་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན། 

www.oed.wisc.edu/child-abuse-and-neglect.htm
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ཡར་ཞུབབྱེད་པ་ནི་ “ཇུསབགཏོགས་” བྱས་པ་མིན།  
ཁྱ བོབ ལ་བླབབ དོགས་ཡོད་ཚེ།  དེ་གསུངབརོགས་གནང་ །

བོད་ཡིག / TIBETAN

བྱིས་པར་སྡོབསྦྱངབངབ དང་སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱ བོཀྱབིབ ངེས་ཚིག་
དང་རྟོས་མཚན།
བྱིས་པའི་ངེས་ཚིོ
བྱིས་པར་སྡོབསྦྱངབངབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱངབབ རིགས་ཡརབཞུབབྱེད་ཆེད། “ བྱིས་
པ་” ནི་ལོ་ན་ ༡༨ མན་གྱིབམི་གང་རུངབཞིག་ལ་གོ་ཆོག

་སབཔོའི་སྡུག་སྦྱངབབ ། 
ངེསབཚིོ
རྐྱནབབ ངན་བརྡོབསྐྱནབགིྱསབབ བུྱང་བ་མ་ཡིན་པར་བིྱས་པའི་་སབཔོར་བཟོས་པའི་རྨསབསྐྱནབབ རིགས་
ཡིན། ་སབཔོའི་རྨསབསྐྱནབབ ནི་་སབཔོའི་གང་ཞིག་ཏུབགཤག་གཏོུབདང་རུསབཆག མེས་
འཚིོ ཁོང་རྨསབསམ་བྱང་ཁོག་ནང་ལོགས་བསྣད་རྨས། སྨོབབ ཐིག་ཆེན་པོའམ་ཡང་ན་
སྨུག་ཐིག་ཡང་ཡང་བཟོ་བ། ཡང་ན་་སབཔོར་གནོད་སྐྱནབབ ཆེན་པོ་བཟོས་པའི་རིགས་ལ་གོ་
དགོས།

རྟགས་མཚན། 
•  སྨོབབ ཐིག་གམ་ཐལ་ལྕག་པརབརྗསས །
•  དངོས་པོའིབརྨསབསྐྱནབབ པར་རྗསས ། (སྐེད་རགས། ་ བོབ ཐག)
•  ལག་མཐིལ་དང་རྐངབམཐིལ། རྐོབབ པར་གསལ་བཤད་བྱེདབརྒྱབབ མེད་པའི་མེས་འཚིོབཔར་

རྗསབབ ཡོད་པ།
• རྨས་སྐྱནབབ ཕོག་སྟངས་ཀྱབསྒྲངབངབ དང་མི་མཐུནབཔའི་གས་ཆག
• སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱརབབ འགོར་འགྱངས་བྱེད་པ།
• བྱེད་སྤྱ བོབ ཚད་ལས་བརྒ་བབ་སྟེ་བྱེད་དྲོས་པའམ་ཡང་ནབཁྱནབབ ནས་མི་བྱ བོབ པ། ངོ་ཚ་

བྱ བོབ པ།
• ནང་ལ་ལོག་རྒྱརབབ ཞེད་སྣང་བྱེད་པ།
• ཕ་མ་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་པ།
• མི་རྒནབཔ་གཞན་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་པ།

བྱ ིསབཔརབསྡོབསྦྱངབོངབངབ ཡང་ན་སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག་བྱས་རིགསབ་རབཞུབ
ངེས་པར་དུབབྱེད་དགོས་པ།
ཁྱེད་རང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱ བོབ ཅིག་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་(ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཛིན་སྐྱངབབ བཀའ་ཁྱོབཨང་ ༥༤ པའི་ཁྱོབཁོངས་འོག) རང་ཉིད་
་་ས་བྱ བོཡིནབ་ོསབབ བྱིས་པར་སྡོབསྦྱངབངབ  (abuse) དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་
(neglect) བྱས་པའམ་དེ་ལྟརབབྱེད་ཉེན་ཆེ་བའི་གནསབཚུ་བམཐོང་བ། ཡང་ན་བྱིས་པར་
སྡོབསྦྱངབངབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱས་རིགས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ། ཡང་ན་བྱིས་པར་
སྡོབསྦྱངབངབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབྱངབངབ ཚར་བའམ་ཡང་ན་འབྱུ ངབརྒྱབ
ཡིནབཔབརྒྱབབ མཚན་ལྡན་པའི་ངང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚེ། དེ་དོན་ཡར་ཞུ་ ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། 
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭབ༼མལ་ཌི་སིན༽ཡིས་འགྲོབགྲོནབབཏང་བའི་ལས་
གཞི་དང་བྱེད་སྒབབ ལ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲོབབ མཁན་ཚོསབཀྱངབསྡུག་སྦྱངབབ བཏང་བའམ་
ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱས་རིགས་ཡར་ཞུབབྱེད་དགོས།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཁྲམསབབ ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༨ [Wis. Stats. § 48.981(2) (a)]  
འོག་ཡར་ཞུབམི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་
སིན༽་སབབྱེད་རྣམསབཀྱསབབ མངའ་སྡེའི་ཡར་ཞུབབྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུནབཁྲི མས་
ཡིག་གི་ཆ་རྐྱནབབ ཁག་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། 

སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབ ནང་འཛུ་བཞོུསབབྱ་རྒྱབབ ཁག་པོ་
ཡོད་ནའང་། འཛུ་བཞོུསབབྱས་ཚེབབྱིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོནབན་དེ་རིང་ཉིན་གཅིག་ཁོ་ན་མ་
ཡིན་པར་མ་འོངས་པར་ཡང་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡིན། རང་ཉིད་ཀྱབབ བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱངབབ དང་
ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱེད་པའི་ལྟ་སྐྱངབབ བྱེད་མཁན་ནམ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་
གྱིབབྱིས་པ་ཚོརབགནོད་འཚེབམེད་པའི་ལྟ་སྐྱངབབ བྱ་རྒྱརབབ ཞབས་ཞུབདང་རྒྱོབསྐྱརབབ དགོསབཀྱབབ ཡོད། 
བརབ་རབཞུབའབལྟར་མགྱོསབབ པོ་བྱས་པ་དེ་སྲ བོཀྱསབསབ བྱིས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབྱངབངབ རིགས་བྱིས་པ་ཉེན་
སྐྱོབབ ལས་ཁང་[Child Protective Services (CPS)] ངམ་ཡང་ན་ཉེན་
རྟོབབ ལས་ཁུངསབལ་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་གྱིསབཡར་ཞུབབྱེད་མཁན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙོུབ
ལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་རྣམསབཡར་ཞུབབྱས་པ་ལ་བརྟནབབ ནས་ལས་
གནས་ནས་ཕྱིར་འབུ བོདང་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ། ཡང་ན་ལས་འཁུརབཞུབབར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་
། པ།་ངབནབབྱེད་སྟངས་འདི་འདྲབབེད་སྤྱ བོཀྱསབསབ ཞེད་སྣང་སློང་རིགས་ཅི་ཡང་བྱེད་ཀྱབབ མེད། 

ལ



ོོཤམབའོག་རྣམསབསེམས་ལ་བཟུངབརྒྱ།།
• ཛ་དྲོབཡིན་པའམ་ཡང་ན་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་འཕྲལ་དུབཉེན་ཁ་འཕྲད་ཀྱབབ ཡོད་ཚེ།  ༩༡༡ ལ་ཁ་

པ པརབོཏོངབརྒྱ།།

• བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱེད་རིགས་མཐོང་བ། ཡང་ན་བྱིས་
པར་སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་བྱས་རིགས་གོ་ཐོས་བྱངབབ བ། ཡང་ན་
བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབྱངབངབ ཚར་བའམ་ཡང་ན་
འབྱུངབརྒྱབཡིནབཔབརྒྱབུབ མཚན་ལྡན་པའི་ངང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚེ། དེ་དོན་ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབ
སམ་བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ལ་ཡར་ཞུབབྱ་རྒྱའིབབ འགན་འཁྲབབ ཡོད། 

• ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབསམ་བིྱས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ལ་གང་མགྱོསབབ ཀྱསབབ ཁ་པར་རམ་
ཡང་ན་ངོ་བཅར་ཆེད་སྐྱ བོབ ཀྱསབབ ཡར་ཞུབབྱ བོབ དགོས། ཁ་པར་ ཐོག་ལན་འཇོག་པའམ་གོླག་
་ཕྲནབབ ཨི་མེལ་བརྒྱ བོབ ཡར་ཞུབབྱ བོབ མི་ཆོག  བིྱས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་གིས་ཁྲམསབབ ཁང་
ནས་བཀའབརྒྱབཕེབས་ན་མ་གཏོགས་ཡར་ཞུབབེྱད་མཁནབགིྱབགནསབཚུ་བཕིྱར་གྱརབབེྱད་མི་
ཆོག

•  མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭརབབསྐྱ བོབ བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཞིག་གི་སློབ་གཉེར་ཐོ་འགོད་ཡིག་ཆ་དང་།  
སྨན་བཅོས་ནད་ཐོ། ཡང་ན་སྨན་ཁང་གི་ནད་པ་བཅས་བརྒྱ བོབ ནས་སྡུག་སྦྱངབབ དང་ཡང་ན་
སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག་གི་དོན་རྐྱནབབ བྱུང་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོསབབ བྱུང་ནའང་། སྒེར་གནས་
གསང་རྒྱབབྱེད་པའི་ཁྲམསབབ ཡིག་འདྲབམིན་གྱིསབབྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ངམ་ཉེན་
རྟོབབ ལས་ཁུངསབལ་ཡར་ཞུབབྱ་རྒྱརབབ འགོག་རྐྱནབབ བཟོབས ྲ ིད། ཁྱ བོབ ལ་ Family  
Educational Rights and Privacy Act (FERPA) དང་། 
Health Insurance Portability and Accountability  
Act (HIPAA) ། ཡང་ན་མངའ་སྡེའི་སྨནབབཅོས་ཐོ་གཞུངབཡིག་ཆའི་ཁྲམསབབ ཡིག་
སྐོར་ལ་དྲབབ བ་ཡོད་ཚེ། Office of Administrative Legal Services  
ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༧༤༠༠ ཐོག་འབྲ་བབ བ་གནང་རོགས།

ཆགས་སྲེད་སྡོུབསྦྱངབ།  
ངེསབཚིག
བྱིས་པར་ཆགས་པ་སྤྱ བོབ པའམ་ཡང་ན་ཆགས་སྲ བོབ རེག་ཐོུབབྱེད་པ། བྱིས་པས་ཆགས་
སློང་བྱ་སྤྱ བོབ དངོས་སུབབྱ བོབ བཞིན་པ་བརྙནབཕབ་སྒྲབའཇོུབགམ་འགྲམབབ སྟོན་བྱེད་པ། བྱིས་
པར་ཆགས་སྲ བོབ བྱ་སྤྱ བོབ ལ་བལྟབབའམ་ཉན་དུབའཇུག་པ། འདོད་སྲ བོ་ངབངབ ཆེད་བྱིས་པར་
མཚན་མའམ་ོརླབའདོམ་སྟོན་པའམ་བྱིས་པའི་མཚན་མའམ་ོརླབའདོམ་སྟོན་པ། བྱིས་
པར་སྨད་འཚོངབབྱ་རྒྱའིབབ ཆོག་མཆན་སྤྲ བོབ པའམ་བྱེདབདུབའཇོུབཔ། ཡང་ན་་་བབ སློང་བྱེད་པའི་
རིགས་ལ་གོ་དགོས། 

རྟོསབམཚན།
• གསང་གནས་ལ་ཟོུབརྒྱོབཔ། སྐྲངསབསྦོས་སམ་ཟ་འཕྲོབབ ལངས་པ།
• གསང་གནས་ལ་སྨོབབ ཐིག་དང་ཡང་ན་ཁྲོབའདོན་པའམ་ཆུབགཤེར་འཛག་པ། 
• གོམ་པ་རྒྱོབཔའམ་མར་སྡོད་རྒྱརབབ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། གཅིན་པ་འབབ་མང་བའམ་ན་

ཟོུབགཏོང་བ།
• ནང་གྱནབབ སྟེང་ནག་ནོག་གམ་ཁྲོབའགོས་པ།
• འཁྲིག་སྦྱརབབ འགོ་ནད།
• ་སབརྩ་བརྩོབབ ཁང་དུབམི་འགྲོབབའམ་་སབརྩ་བསྦྱངབབ བརྡརབགཞན་རིགས་རྩོབབ འདོད་མེད་

པ།
• ལོ་མཉམ་མཚུངསབཟླབདང་འབྲ་བབ ལམ་ཡག་པོ་མེད་པ།
• ལོ་བབ་དང་བསྟནབབ ནས་ཆགས་སྲ བོབ མི་འདྲབབ་སྐྱབབ བ།  
• སློབ་གྲྭའིབགྲོབབ འབྲསབལ་འགྱརབབ ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱངབབ བ།
• བྲོས་འགྲོབབའམ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པ། 
• གོ་རྟོསབབ ནུས་པ་ཉམས་པའམ་བྱིས་པའི་བྱ་སྤྱ བོབ བྱེད་པ།

གསལ་བཤད། ཆགས་སེྲད་སུྡག་སྦྱངབབ རིགས་ལོ་ན་ ༡༦ ནས་ ༡༧ བར་གིྱབམིབདང་མོས་
མཐུནབགིྱསབ་སབའབེྲལ་བྱངབབ བ་བརྩབབ ཡི་མེད།

བིྱས་པ་ཡོད་སར་བཟི་སྨན་ Methamphetamines བཟོ་སྦྱརབབ བེྱད་པའི་སུྡག་སྦྱངབབ ། 
ངེས་ཚིོ 
་སབབ པ་ཡོད་སར་བཟི་སྨན་ methamphetamines བཟོ་སྦྱརབབ བྱེད་པ།  ཡང་ན་
་སབབ པའི་ཁྱམབབ ནས་བཟོ་སྦྱརབབ བྱེད་པའམ་ཡང་ན་བྱིས་པས་མཐོང་ཐོུབཔའམ་ཐོས་ཐོུབཔ། 
དྲབབ མ་ཚོརབཐོུབཔའི་གནས་སྟངས་འོག་བཟོ་སྦྱརབབ བྱེད་པ་ལ་གོ་དགོས།

བསམ་བླའིབབ སྡུག་སྦྱངབབ །  
ངེས་ཚིོ 
ོོསམབབླའིབབ གནོད་སྐྱནན ” ནི་བྱིས་པའི་ཕ་མའམ་ལྟ་སྐྱངབབ བྱེད་མཁན། ཁྲམསབབ ཐོག་བདག་
སྐྱངབབ བྱེད་མཁན་གྱིསབདབུ་བཕོངས་མིན་བཞིན་དུབརྒྱབབ མཚན་ཇི་སྙ བོབ ཅིག་ལ་བསྙ བོནས་
དགོས་ངེས་སྨན་བཅོས་སམ་ཡང་ན་ནད་རྟོསབདྲོབསྐྱ བོབ ཡོང་བའི་འབད་བརྩནབབ བྱ་ 
རྒྱའིབབ ཚབ་ཏུབསྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག  ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ།  ཡང་ན་མ་ལྕོགས་པ་ལ་གོ་
དགོས།

བསམ་བློའི་གནོད་ སྐྱོ ན། 
ངེས་ཚིོ 
བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་དང་རིག་པའི་བྱེད་ལས་ལ་གནོད་སྐྱནབབ བཟོས་ཡོད་པ་དེ་སེམས་
འཚབ། ཡིད་གདུངབ། བསམ་བློའི་ཕྱིར་འཐེན (withdrawal) ། དྲོབསྤྱ བོབ སྟོན་པའི་
བྱབསྤྱ བོབ ནས་མངོན་ཡོང་གི་ཡོད། བསམ་བློའི་གནོད་སྐྱནབབ དེ་བྱ་སྤྱ བོབ དང་སེམས་པའི་ཡ་ལན། 
སློབ་སྦྱངབབ ཐོག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་མིག་གིས་མཐོང་ཐོུབཔའི་འགྱརབབ བ་ཐེབས་ཀྱབབ ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་སྟོན་སྲིད། འགྱརབབ བ་དེ་དག་བྱིས་པའི་ལོ་ཚད་དམ་འཚར་ལོངས་ཀྱབབ རིམ་པ་
དང་འོས་མཚུངསབམེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ནད་རྟོས།
• རང་མཐོང་ཆུངབབ། 
• རང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ།
• ཡིད་དྲོབཔོས་མནར་བ། 
• དྲག་སྤྱ བོབ སྟོན་པ།
• བསམ་བློའི་ཕྱིར་འཐེན། 
• སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ།

སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག 
ངེས་ཚིོ
ཕ་མའམ་ཡང་ན་ལྟབསྐྱངབབ པས་དབུ་བཕོངས་མིན་བཞིན་དུབརྒྱབབ མཚན་ཇི་སྙ བོབ ཅིག་ལ་བསྙ བོ
ནས་དགོས་ངེས་ལྟ་སྐྱངབབ དང་བཟའ་བཏུངབ། གྱནབབ གོས། སྨན་བཅོས། སོ་བཅོས། སྡོད་ཁང་
གོ་སྒྲོབབ བྱེད་མ་ཐོུབཔའམ་མི་བྱེད་པ། ཡང་ན་བྱེད་མ་ཐོུབཔ་ཡི་ཉེར་ལེན་གྱིསབབྱིས་པའི་
་སབཔོའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་སྐྱནབབ ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་ལ་གོ་དགོས། 

རྟོསབམཚན། 
• གཙང་སྤྲབམི་ལེགས་པ།  དྲབབ མ་ཁ་བ། 
• གནམ་གཤིས་དང་བསྟནབབ པའི་གྱནབབ ཆས་མི་གོན་པ། 
• སྨན་བཅོས་དང་སོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ།
• ལྟ་རྟོབབ བྱེད་མཁན་མེད་པརབརྒྱནབབ རིང་ལ་ཁེར་རྐྱངབདུབ་སབཔ།
• འཚར་ལོངས་བྱེད་རྒྱབབ མེད་པ།  ཟས་བཅོུབཀྱསབབ མ་འདང་བ། 
• ཡང་ཡང་ལྟོགས་པ།  ཟས་སློང་བའམ་བརྐབབ བ། 
• དགའ་ཚོརབསྐྱབབ སླ་བ།
• སློབ་གྲྭརབཡང་ཡང་མི་ཡོང་བ། 
• སོླབ་གྲྭབདངབརྩོབབ མོ་རྩབབ ས།  ཡང་ན་མི་གཞན་པའི་ཁྱམབདུབབ སྔ་བོ་ཡོང་བའམ་འཕིྱ་བོར་སོྡད་པ།

བྱིས་པའི་སྡུག་སྦྱངབབ ཡར་ཞུབབྱེད་པ།
ཡར་ཞུབབྱེད་སྟངས།
སོ་སོ་སྡོད་སའི་རྫངབབ གི་སྤྱབཚོོསབབ དང་མི་ཤོུསབཞབས་ཞུབསྡེ་ཚན་དང་སྐོར་སྲངབབ ཞེ་རི་ཕི།  
ས་གནས་ཉེན་རྟོབབ པ། ཡང་ན་གཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབལ་གང་
མགྱོསབབ ཀྱསབབ ཁ་པར་རམ་ཡང་ན་ངོ་བཅར་ཆེད་སྐྱ བོབ ཀྱསབབ འབྲེལ་བ་ཞུབདགོས།

ཡར་ཞུབག་རེ་བྱེད་དགོས་སམ།
གང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀྱསབབ བྱིས་པར་ག་རེ་བྱངབབ ཡོད་པའམ་ཡང་ནབབྱངབབ བཞིན་པའི་སྐོར་གསལ་
བཤད་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།  སྡུག་སྦྱངབབ དང་སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག་དོན་རྐྱནབགྱིབབ རང་བཞིན་དང་
འབྲ་བབ ཡོད་མི་སྣའིབ་རབབ འགྲ་བབ བརྗ བོབ དང་གསལ་བོ་གང་ཡོང་བྱེད་དགོས།  བྱིས་པའི་མིང་
དང་ཁ་བྱང་། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ཕ་མའམ་ལྟ་སྐྱངབབ བྱེད་མཁན་གྱིབམིང་ཡང་ཤེས་ཚེབདེ་དག་
སྲ སྤྲ བོརྒྱརབརབ གྲ་སྒྲོབབ བྱེད་དགོས།  གནས་ཚུ་བའདི་དག་མི་ཤེས་ནའང་།  ཁྱེད་ཀྱསབབ ག་རེ་
ཤེས་པ་དེ་ག་རང་ཡརབཞུབབྱེད་དགོས།  ཤེས་པའི་གནས་ཚུ་བགཅིག་ཀྱངབཆད་ལྷག་མེད་
པར་བཤད་དགོས།

ཡར་ཞུ་བྱས་རྗསབབ ག་རེ་འབྱངབབ གི་ཡོད་དམ།
བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབབ ལས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་ཉེན་རྟོབབ ལས་ཁུངསབཀྱསབབ དོན་རྐྱནབབ ལ་ཞིབ་འཇོུབ
དང་། སྡུག་སྦྱངབབ དང་སྣང་མེད་སྐྱརབབ འཇོག་གི་དོནབརྐྱནབབྱངབངབ ཡོད་མེད་དང་དེ་ལ་ཁ ྲ ིམས་གཅོད་
ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས།

གནས་ཚུ་བདང་སྦྱངབབ བརྡརབདགོས་ཚེབག་པར་འགྲོབདགོས་སམ། 
ཡར་ཞུབབྱ་རྒྱའིབབ ལས་འགན་སྐོར་ལ་དྲབབ བ་ཡོད་པའམ་མི་ཚོོསབངོ་བཅར་སྦྱངབབ བརྡརབདགོས་ཀྱི་
ཡོ བོཚེ།  ཝི་སི་ཀོན་སིན་ོཙོུབལག་སློབ་གྲྭའིབ༼མལ་ཌི་སིན༽དྲངབདོན་རིས་མེད་ལས་
ཁུངསབལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༣༧༨ ཐོག་་བྲ་བབ བ་གནང་རོགས། (སྐད་བསྒྱརབ
ཞབས་ཞུབམཁོ་སྤྲ བོཞུབབ ཡི་ཡོད)  དྲབཐོག་སྦྱངབབ བརྡརབདྲབགནས་ http://wcwpds.
wisc.edu/mandatedreporter/ ནས་གཟིགས་ཐོུ།  

 


