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་ེ དངོས་ ་རབ་དམའ་ཚད་ཀྱི་ཟས་ དོ ་དང་ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ལམ་ ནོ །
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ཁྱེད་ཀྱིས་འ ོད་བ ེན་ལམ་ ོན་གནང་མཁན་ནས་ཉེན་མེད་ཁ་ལག་བ ད་ཟས་འདེམ་ ག་གིས་ ས་མངའ་གནང་ཡོད། བ ད་
ཟས་འདི་ཁྱེད་ལ་ཉེ་ ས་ ང་མར་ ས་པ་ ོ་འ གས་ ེད་པ་དང་། ནི ་ཀྲོ་ཕིལ་གྲངས་ཚད་དམའ་པོ་ཡོད་ ས་ ོད་དགོས་ཀྱིས་
ལམ་ ོན་གནང་ཡོང་། ནི ་ཀྲོ་ཕིལ་ནི་ཁྲག་དཀར་པོའི་ ་(WBC)ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲག་དཀར་པོའི་ ་གྲངས་ཚད་མང་ ང་གིས་
ཐོག་ ིའི་ན་ཚ་འགོག་ འི་ ས་པ་ཤེས་ བ། བ ད་ཟས་ཁ་ལག་འདིའི་ ེ་དངོས་ ་རབ་བ ད་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་འགོ་ནད་ཀྱི་ཉེན་
ཁ་ ང་ ་བཏང་གི་ཡོད། ེ་དངོས་ ་རབ་ནང་ ིན་ ་ ་རིགས་དང་། ག་ ིན་དང་ཕབས་སོགས་ ད་ཀྱི་ཡོད། ེ་དངོས་ ་རབ་
འདི་དག་ཟས་ ག་ཕོག་པའི་སེམས་ཅན་བ ད་ནས་འཕེལ་གྱི་ཡོད། ེ་དངོས་ ་རབ་དེ་དག་ཁ་ལག་བཟོ་ བས་དང་གྲ་ ིག་ ེད་
བས་ཁ་ལག་ནང་འ ལ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཁ་ལག་ནང་འ ལ་ན། ན་ཚ་འགོས་པ་དང་། ག་པར་མི་ནད་པ་ལ་བདེ་པ་མིན་པ་ཚ་ལ་
འགོ་ནད་ཕོག་གི་ཡོད།
དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་དང་པོས་ཟས་ ོད་དང་ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ལམ་ ོན་གླེང་ཡོད། དེས་རང་གི་ཁ་ཟས་དང་ཟས་རིགས་ཇི་ ར་དམ་
དོན་ཉེན་མེད་གནང་དགོས་ ོར་གསལ་ཡོད། ལེ་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ཁ་ལག་བ ད་ཟས་ཀྱི་ལམ་ ོན་ཡིན། དེའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་ལག་
ག་རེ་མཆོད་ཆོག་པ་དང་ག་རེ་མཆོད་ཆོག་མིན་ ོར་འགྲེལ་བཤད་བ བ་ཡོད། བ ད་ཟས་ཁ་ལག་འདི་ཐོག་འ ེལ་ཡོད་འ ོད་
བ ེན་ལམ་ ོན་གནང་མཁན་ཨེམ་ཆི་དང་། ན་ཞབས་པ། བ ད་ཟས་ལམ་ ོན་གནང་མཁན་དང་ནད་གཡོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པར་བ ར་བ་གཏང་མི་ཆོག

ཉེན་མེད་ཞལ་ལག་གནང་ གོ ས་ལམ་ ནོ །
ག་རེས་ཁ་ལག་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད།
ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ ིན་ ་ ་རིགས་དེ་ཚ་ཁ་ལག་ལ་ ར་ནས་འཕེལ་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ ས་ ན་མཐོང་མི་ བ། ི་ ོམ་མི་ བ། རོ་
ཡང་ ོང་མི་ བ། ནད་འ ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་གཤམ་འཁོད་ལ་ཡོད།
• འཁྱགས་ མ་ནང་མ་བཞག་པའི་འོ་མ་དང་འོ་མའི་ཐོན་ ས།
• ཡག་པོ་མ་བཙས་པ་དང་ ོ་ང་ ེན་པ། ོ་ང་ ེན་པ་ཡོད་པའི་ཟ་མ། ༼བག་ཟན་ཁ་ཟས། གྲང་ཚལ་ ོ་ ༽
• ཡག་པོ་མ་བཙས་པ་དང་ཤ་གསོལ་ མ་ ེན་པ། ་ཤའི་རིགས་དང་མཚ་ཟས།
• ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་འགའ༼བ ད་ཟས་ལམ་ ོན་གྱི་རེ ་མིག་ལ་གཟིགས་རོགས།༽

•
•

ིན་སེལ་ལམ་གཙང་བཟོ་མ་ ས་པའི་ ་མངར་རིགས། ༼ཤིང་ཏོག་བཙིར་ཁུ།༽
ོ་ཚལ་གྱི་ ་གུ། ༼ཨལ་ཕལ་ཕ་ ེན་པ། ན་སེར་ ་གུ། ལ་ ག་གི་ ་གུ།༽

ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ཉོ་ ངས།
• ིབ་ ལ་དང་ ོས་ ལ་ཅན་གྱི་ གས་ཊིན་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་ལག་ཉོ་མི་ ང་།
• གས་ ལ་དང་ཁ་དམ་པོ་མེད་པའི་ཤེལ་ མ་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་ལག་ཉོ་མི་ ང་།
• ོ་ང་ཉོ་ ས་ ག་ ོད་ཁ་ ེ་ནས་ ོ་ང་གས་ཆག་ཡོད་མིན་བ ག་དགོས། འཁྱགས་ མ་ནང་ཡོད་པའི་ ོ་ང་ཁོ་ན་ཉོ་
དགོས།
• ཁ་ལག་ཟ་ཆོག་ཆོག་དང་ ེན་པ་གཉིས་ལོགས་ ་ད ེ་དགོས། གསོལ་ མ་ ེན་པ། ོ་ངའི་རིགས། མཚ་ཟས་དང་ཁ་ཟས་
ེན་པ་ མས་ ར་ ་འགྱིག་ཤོག་ནང་ ག་དགོས།
• འོ་མ་དང་ཟ་ཆས་གྲང་མོའི་རིགས་ཉོ་ཆ་ཚར་མཚམས་ ་ལེན་དགོས། འདིས་འཁྱགས་ མ་ ས་ཚད་ ི་བཤོལ་ ས་ཀྱི་
ཡོད།
• ཁ་ལག་ ག་ ོད་ལ་ ས་ཚད་ཐིམ་ཡོད་མིན་ངེས་པར་གཟིགས་དགོས། ས་ཚད་མ་ཟིན་པའི་ཁ་ཟས་བ་དང་ཉོ་བེད་ ོད་
ེད་དགོས།
ེར་གྱི་འ དོ ་བ ནེ །
ལག་པ་གཙང་མ་དང་། ེར་གྱི་གཙང་ ་འ ོད་བ ེན་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཤམ་གསལ་ བས་ལག་པ་ཡི་ཙི་དང་ ས་བ ་
དགོས།
• ཞལ་ལག་མ་བཟོ་ ོན་དང་མ་བཞེས་ ོན་ལ།
• ོ་ངའི་རིགས་དང་། གསོལ་ མ། ཉ་དང་མཚ་ཟས་ ེན་པ་བཟོས་པའི་ ེས་དང་། ཞལ་ལག་གཞན་མ་བཟོ་ ོན་ལ།
• གསང་ ོད་ལ་ ིན་པའི་ ེས།
• ་གུ་ ང་ ང་གཙང་བཟོ་ ས་པའི་ ེས།
• ་ ི་དང་། གློ། ཧབ་ ིད་བ བ་པའི་ ེས།
• གད་ ིགས་གཙང་བཟོ་ ས་པའི་ ེས།
• ་དང་ ས་ ོན་ ན་བཅོས་ ས་པའི་ ེས།

ཁྱིམ་ ་ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ དེ ་ ོ
ཁ་ལག་ཡག་པོ་ ས་ནས་གཉར་འཚག
 ཁ་ལག་ཉོས་ཚར་པའི་ ེས་ལམ་སེང་ད ེ་འཇོག་ ེད་དགོས།
 ོ་ང་ མས་འཁྱགས་ མ་ནང་ ག་དགོས། ོ་ལ་བཞག་ ་མེད། ནང་གི་ཚ་གྲང་དེ་ ོ་འགྲམ་ལས་བ ན་པ་ཡོད།
ཐབ་ཚང་གི་གཙང་ །
ནད་འ ་འཕེལ་འགོག་ཆེད་ཁ་ལག་བཟོ་ ིག་དང་བཟའ་ས་ས་ཆ་གཙང་མ་ཞིག་དགོས་གལ་ཡིན།
མ ན་ཅོག་གི་ ངེ ་ངོས་དག
• ཐབ་ཚང་གི་ ི་ངོས་གཙང་མ་བཟོ་ བས་འགྱིག་སོབ་ལས་གཙང་ཤོག་དང་རས་གཙང་མ་བེད་ ོད་ ེད་དགོས།
• ི་ངོས་གཙང་བཟོའི་ཆེད་ ིན་ ་ ོན་འགོག་ཟེགས་ ་བེད་ ོད་ ེད་དགོས། བི་ལི་ཆི་དང་ཨ་མོ་ནེ་ཡ་ ས་རིགས་ཀྱི་ཡོ་
ཆས་ཡག་པོ་ཡོད། དཔེ་མཚན་ ། ལཡི་སོལ་དང་། ཀོ་ལོ་རོག ཀི་ལིན་ཨ ། ཀིལི་ནར་བཅས་ཡིན།
ག བ་གཞོང་དང་ཡོ་ཆས།
 ཤིང་རིགས་དང་སག་སག་མ་ཡིན་པའི་ག བ་གཞོང་ཡག་པོ་མེད། འགྱིག་དང་ ོ་ཀ་མ་ ་པ། ཤེལ་ལ་སོགས་པའི་ག བ་
གཞོང་ཡོ་ཆས་བེད་ ོད་ ེད་དགོས།
 ག བ་གཞོང་དང་གྲི་ མས་ཁ་ལག་བ ར་ ་མ་བཟོ་ ོན་ཡི་ཙ་ཅན་གྱི་ ་ཚ་པོས་བ ་དགོས།
 དམིགས་བསལ་ ། ག བ་གཞོང་དང་གྲི་ མས་ཐབ་ཚང་གཙང་བཟོའི་ཡོ་ཆས་ཀི་ཅེན་སེ་ནི་ཀྲཡི་ཛར་གྱི་བ ་དགོས།
ག བ་གཞོང་ ིང་པ་དང་འ ད་བདེ་མིན་པ་ མས་ག ག་དགོས།
 དགོས་མཁོར་བ ན་ནས་ཤིང་ཏོག་དང་ཚལ་རིགས་ མས་གཙང་བཟོའི་ཆེད་ཕག་ཟེ་བེད་ ོད་ ེད་དགོས།
ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ ངས་འཛིན་ དེ ་ །ོ
• ཁ་ཟས་དང་ཟ་མ་སོས་པ་ མས་ཀ་ལའི་ ས་ ་གཤལ་ཡག་པོ་གཏང་དགོས། པགས་པ་མ་ ས་གོང་དང་མ་ག བ་གོང་ ་
་གཤལ་གཏང་དགོས། བི་ལིཆི་དང་ ས་རིགས་ཅན་གྱིས་ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་ནམ་ཡང་གཙང་བ ་ ེད་མི་ ང་།
• པགས་པ་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་པའི་ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་རིགས་ ་ ོན་མོའི་འོག་བདར་ ི་འམ། ོ་ཚལ་གཙང་ ིའི་ཕག་ཟེས་
ཀ་ལེའི་ ་འོག་བདར་ ི་ ེད་དགོས།
• ོན་ཆག་འ ོ་བ ག་དང་ ས་ ོན་ཡོད་རིགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཐོན་ ེད་ མས་ག ག་དགོས།

• ཁ་ལག་ཚང་མ་ཡག་པོ་ ས་ནས་བཙ་དགོས།
• གསོལ་ མ་ ེན་པ་དང་ཟས་ཆོག་ བས་བདེ་ཁ་ལག་ད ེ་དགོས།
• ཁ་ལག་བ ་ཆེད་གཤམ་འཁོད་ ེད་ ོ་གཅིག་གི་ཐོག་བ ་དགོས།
→ ཁ་ལག་དེ་མ་བཟོས་ཉིན་གཅིག་ ོན་འཁྱགས་ མ་ནང་།
→ བས་ ན་ཐབ་ཀའི་ནང་འཁྱགས་པ་བ ་སེལ་ཐོག་བཞག་པ་དང་། དེ་ ར་བཙས་པ།
• ཚད་འཛིན་ཚ་གྲང་ཐོག་བཙ་དགོས།
• ཚད་འཛིན་ཚ་གྲང་ཐོག་ཁ་ལག་གསོག་འཇོག་ ེད་དགོས།
• འཁྱགས་ མ་གི་ཚ་གྲང་ ༣༣་ཕ། ནས་ ༤༠་ཕ། བར་ལ་བཞག་དགོས།
• འཁྱགས་ མ་གི་དར་ཁུང་གྲང་ཚད་ ༠་ཕ། ཡང་ན་དེ་ལས་ ང་བ་དགོས། དར་ཁུང་།=Freezer
• ཟས་ ག་ མས་ ག་ ོད་ཀོང་ཀོང་ནང་བཞག་དགོས། གྲང་མོ་མགྱོགས་པོ་ཡོང་ཆེད་ལམ་སེང་དར་ཁུང་དང་། ཟས་མ་ཐག་
འཁྱགས་ མ་ནང་ ག་དགོས། དེ་དག་འ ོ་བ ག་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་ཉིན་གཉིས་ནང་ ད་བཟའ་དགོས།
• ཟས་ ག་ མས་ཚ་གྲང་ ༡༦༥་ཕ། ལ་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས།
• བཙས་ཟས་དང་ཚ་པོ་བཟོས་པའི་ཟ་མ་ མས་ཀྱི་ཚ་གྲང་ཁ་ལག་ཚ་གྲང་ ་ཆས་ཀྱིས་བ ག་དགོས།
• ཧམ་བྷ་གར་དང་དམར་ཟས་ཀྱི་ཤ་ཡག་པོ་བཙས་མེད་ན་བཟའ་མི་ ང་། ཤ་དེ་ ག་པོ་མ་ཆགས་བར་དང་། ཤ་ཁུ་མ་ཐོན་
བར་བཙ་དགོས།
• ཉ་ཤ་པགས་ ན་མ་ལངས་བར་བཙ་དགོས།
• ོ་ངའི་ ི་དཀར་པོ་དང་ནང་གསེར་རིལ་གཉིས་མཁྲེགས་པོ་མ་ཆགས་བར་བཙ་དགོས།
ནི ་ ་ ་རིགས་དམའ་ཚད་ཀྱི་ཟས་ དོ ་ལམ་ ནོ །
ཟས་ །
བག་ལེབ། འ ་དང་འ ་ཟས།

བ་ ོར་ཡོད་པ།

བ་ ོར་མེད་པ།

• བག་ལེབ་ ི་དང་། རོལ ། བ་གེལ། ཨིན་
ཇིའི་ ་ཕིན། ཝེ་ཕེལ། ཕེ་རན་ཅི་ཏོ་ ་
ཏོ། ་ཕིན། པེན་ཀེཀི་དང་རོལ་མངར་
མོ།
• ཞོ་ཁོག་ཅི་ ། ཨ་ཤོམ་ཅི་ ། ཏོར་ཀྲི་
ལ་ཅི་ ། ཡོས་དང་པེ་རེ་ཀྲི་ཛལ།

• ཁ་ལག་ ེན་པ་[བཙས་མ་མིན་པ་
དང་མ་ ེག་པ] ཨ་ཤོམ་བཙས་མ་
དང་ནས་འ ་ ནེ ་པ།
• ཕབས་ཡག་པོ་མ་ལང་བ་དང་མ་
འཚད་པ།

འོ་མ་དང་འོ་མའི་ཐོན་ དེ །

• ཚང་ཁང་ནང་ཡོད་བཙས་མ་དང་བཙ་
ཆོག་ཡིན་པའི་འ ་ཟས་ཁག
• འ ས། པེ་སི་ཏ་དང་འ ་ཟས་བཙས་མ་
དག
ིན་སེལ་ཡིན་པ། Pasteurized
• ས་ཚད་ཨེ་(ལེགས་པོ)ཡིན་པའི་ཚང་
ཟོག་འོ་མ་དང་འོ་མའི་ཐོན་ ེད།
• ཞོ་དང་ཞོ་ ས་ཡོད་རིགས།༼དཔེར་ན།
ཌ་ནོན་ ་ ༽
• འོ་ ི་ ར་མོ།
• ་ཌིན། ཁྱི་ལ་བ་བཟོས་པའམ། ཚང་
ཁང་ནས་ ོན་ མ་ཉོས་པ།
• ོན་ མ་འཁྱགས་ ི། འཁྱགས་ཞོ། ཤེར་
བེཊི། པོ ་སི་ཀལ། འཁྱགས་ ི་ནར་མོ་
དང་ཁྱིམ་བཟོས་འོ་ ག
• ཨེ་གི་ནོག་་Eggnog
• ེ་འཕེལ་མེད་པ་༼སེ་ཀྲི་ར་ལཡི་ཛི་
༽ ོད་བདེའི་ཟས་དང་ ་གུའི་འ ང་
ཟས་གར་པ།
• མ་པོ་དང་འཁྱགས་ མ་དང་དར་
འཁྱགས་ ས་པའི་གཏོར་ཟས།

ར་བ་དང་ ར་ཟས།
• པོ་རོ་སེས་ ས་པའི་ ར་ལེབ་དང་ ར་
ི། ར་ ི། ཀོ་ཀྲེ་ཇི་ ར་བ་དང་རི་ཀོ་
ཊའི་ ར་བ།
• ཚང་འགྲེམ་ཆེད་ མ་ཤོག་ནང་ཡོད་
པའི་ ར་བ་ ་པོ་དང་སོ་སོབ། དཔེར་
ན། ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་། མཡིལ་ཌོ་ཅི་ཌར།
མོ་ཛ་རེ་ལ། མོན་ཀྲི་རེ་ཇེཀ ད་སི། ཀེ་
ར་ ཏོ་ ་ །
• ར་བ་སོབ་སོབ་བཙས་མ། བི་རིཨེ་
དང་། ཀེ་མེམ་བར་ཊི། ཕེ་ཊ་དང་སོ་
ནམ་པའི་ ར་བ་ ་ །

ིན་སེལ་མིན་པ།
• འོ་མའི་ཐོན་ ས་དཔེར་ན་འོ་མ་
ེན་པ།
• ཨེ་གི་ནོག་༼ནང་ ་བཟོས་པ༽
• ཞོ་༼ནང་ ་བཟོས་པ་༽
• འཁྱགས་ ི་སོབ་སོབ་བམ་ཞོ།
• འཁྱགས་ མ་ནང་མ་ ག་པའི་
ི་དང་ ི་ ས།
ར་བ་དང་ ར་ཟས།
• ིན་སེལ་མིན་པའི་འོ་མས་
བཟོས་པའི་རིགས།
• ཁ་ལག་ནང་ཡག་པོ་མ་བཙས་
པའི་རིགས།
• ར་བ། དཔེར་ན། རོ་ཀོ་ཕོར་ཊོ།
་ཨེན་སི་ཊར། སི་ཀྲིལ་ཊོན། ཧ་
བར་ཊི། ཨེ་དམ། གོར་གོར་ཛ་ལ།
་ ་ཅི་ཛི། ཤར་ ་ཅེ་དར། ཕེ་
ཊ་ཅི་ཛི། ར་བ་སོབ་སོབ།
དཔེར་ན། བི་རི་ཨེ། ཕར་མར་ཅི་
ཛི། ཀ་མེམ་བར་ཊོ། མེ་ཀི་སི་ཀན་
སི་ཀྲ་ཡེལ་ཅི་ཛི། ༼ཀུ་སོ་བེ་ལན་
ཀོ ཀུ་སོ་ཕེ་རེ་སོཀ༽ོ དང་རའི་
ར་བ།
• ིན་སེལ་མིན་པ་མོ་ཛ་རེལ་ལ།
• ཌེ་ལི་ཀེ་ཀྲི་སེན་ནས་ཡིན་པ།
• སི་པན་དམར་ཚའི་ ེ་མ་དང་ ོ་
ཚལ་ ེན་རིགས་ཡོད་པ།
• འཁྱགས་ མ་ནང་མ་ ག་པ་
དང་ སི ་ཐོན་ ས།

་ོ ང་།

གསོལ་ མ་དང་ཤའི་ཚབ། ་
རིགས་དང་། མཚ་ཟས།

ཤིང་ཏོག་དང་ ་ོ ཚལ།

•

་ོ ང་ཡག་པོ་བཙས་པ།༼དཀར་གསེར་
གཉིས་ཀ༽
• ིན་སེལ་ཡིན་པའི་ ོ་ང་ངམ། དེའ་ི ཚབ།
༼ཨེག་བི་ཀྲར་༽ ་ ། ངོ ་ངའི་དཀར་
ེ།

• གསོལ་ མ་ཡག་པོ་བཙས་པ། ཕག་ཤ་
དང་། གླང་ཤ་དང་ ར་ཤ། ་ཤ། ༼ཚ་
གྲང་ཚད་གཞིའི་ཆེད་ཉེན་མེད་ཁ་ལག་
ལམ་ ོན་ཡིག་ཆ་ལ་ ོས།༽
• ན་ ད་བཙས་མ།༼ཨིན་ཅི་གཅིག་གི་
བཞི་ ་མ་ལ་ག བས་ནས་ ར་མ་ འི་
རིང་བཙ་དགོས།༽ཡང་ན་ ིན་སེལ་
ན་ ད།
• ཁྱིམ་ནང་ ་བཟོས་པའི་ ད་ཤ་ མ་
ོག་ གོ
• ཁྱིམ་ ་བཟོས་པའི་ཧོ་ཏོ་ཌོག་གམ།
ངས་འཚད་ཡག་པོ་བ བ་པ།
• ཚང་ཟོག་ཆེད་ཤོག་ མ་ ་ཡོད་པ། བོ་
ལོག་ན། ཧེམ་དང་། དེ་མིན་གྱི་ ངས་
འཚད་ ག་ཆེ་བ བ་ཡོད་པ་ཁག་༼ཁ་
ེ་ནས་ ་ཚད་ ༤༨ ནང་ ད་ལ་
ག ག་དགོས།༽
• ཉ་དང་མཚ་ཟས་ཡག་པོ་བཙས་ཡོད་པ།
འ ་ཤ་མིག་དང་ ིག་ ནི ། གས་ཊིན་
ནང་ཡོད་པའི་ཉ་ ་ན་དང་སེ་མོན།
• གས་ཊིན་ནང་ཡོད་པའི་ཤ ༼གླང་ཤ་
དང་ཕག་ཤ ར་ཤ་དང་ ་ཤ ཉ་རིགས།
ཧེམ་དང་ ད་ཤ ་མ་དང་ཧོཊ་ཌོག༽
• གས་ཊིན་ནང་ཡོད་དང་བང་ ངེ ་
འཇོག་འ ས་ཀྱི་ ཉའི་ ད་ཤ་༼ཁ་ ེ་
ཚར་བ་དང་འཁྱགས་ མ་ནང་འཇོག་
དགོས།༽
• ཡག་པོ་བ ས་པ་༼བ ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན་པགས་པ་བ ས་པ།༽ཤིང་ཏོག་དང་
ོ་ཚལ་ ནེ ་པ།

•

•
•

•
•
•
•
•

ོ་ང་མ་བཙས་པ་དང་། ོ་ང་
ེན་པ། ིན་སེལ་མིན་པ་དང་།
ིན་སེལ་མ་ ས་པའི་ ་ོ ངའི་
ཚབ།
ོ་ང་ ེན་པ་ཡོད་པའི་གྲང་ཚལ་
གྱི་ ོ་ ་དང་གཏོར་ ས།
ཡག་པོ་མ་བཙས་པའམ་ཤ་ ེན་
པ། ་ཤ་དང་ཉ་ཤ། བ ར་
བཙས་མ་ ས་པའི་ཉའི་ ད་ཤ་
དང་ ར་ཤ མི་སོ་ཡི་ཐོན་ ས།
ཏེམ་པེཧ།
ཌེ་ལི་ཤ་དང་ཁྲོམ་ལམ་ཚང་ཁང་
གི་ཤ
བི་ ་ཇར་ཀི་ ་ འི་ཤ་ལེབ་ ་
མོ།
ཉ་སོག་དང་ཉ་ཤ་ ེན་པ། ༼ཀ་
བེ་ཡར། ས་ཤི་མི་དང་ ་ཤི༽
ི་ ས་ ོག་ཆགས་ ེན་པའམ་
བཙས་མ། ༼ཀམ། ་སེལ། ཉ་
ིས་ ་ །༽
མཚ་ཡི་ ད་ཤ ཉ་སེ་མོན་དང་
ཉ་ ང་རིགས། དཔེར་ན། ནོ་ཝ་

སིཏཨིལ། ལོཀ ཀི་པར་ཌོ། ་
མོཀ་ཌོ་འམ་ཇར་ཀི་ཚ་ཚད་

༡༦༠་ཕ། བར་ ་མ་བཙས་པ།
• འཁྱགས་ མ་ནས་བཏོན་པ་པེ་
ཀྲིསི་དང་མི་ཊོ་སེ་པེ་རི་ཌོ།

• ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ། ན་ ་
ེན་པ་ཡག་པོ་མ་བ ས་པ།

• བཙས་མ་དང་ གས་ཊིན་ནང་ཡོད་
ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ།
• ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་བཙས་མ་
འཁྱགས་པ།
• བ ས་ཟིན་པ་དང་དང་པགས་ ས་
ཟིན་པའི་པགས་པ་མ ག་པོ་གམ་ ་
རའི་རིགས་ཀྱི་ཤིང་འ ས་དང་། ཀེ་ལ་
དང་ག་གོན། ཀུ་ ་ཡག་པོ་བ ས་པ་
དང་པགས་ ས་ ས་པ། ཡག་པོ་ ས་
ནས་བ ་ ་དེ་གལ་ཆེ་ཡིན། པགས་པ་
་ བས་དེ་བཙག་པ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད།
• ིལ་སེན་ཡིན་པའི་ ་མངར་མོ་དང་
དར་ཁྱག་ ས་པའི་ཉིང་ཁུ།
• ཚང་འགྲེམ་ཆེད་ ་ མ་ ིལ་ ས་པའི་
ཤིང་ཏོག་ མ་པོ།
• བང་ ངེ ་འཇོག་འ ས་སེལ་ས། ༼ཁ་ ེ་
ཚར་བའི་ ེས་ལ་འཁྱགས་ མ་ནང་
ག་དགོས།༽
• ོ་ཚལ་གྱི་ ་གུ་བཙས་མ་༼ ང་གི་ ན་
མའི་ ་གུ༽
• སོས་པ་དང་ཡག་པོ་བ ས་པའི་ ན་
འི་རིགས། ན་ ་ མ་པོ་དང་ ན་ །
༼ཁ་ལག་བཙས་མ་དང་ ེན་པ་ལ་ ག་
པ༽
ཇ་ཆང་འ ང་རིགས།

• ་ ོལ།
• ཀ་ལའི་ ་དང་འཁྱགས་ །
• ཚང་འགྲེམ་ཆེད་དམ་བི་ནང་ཡོད་པའི་
ང་འཚག་ ས་པའི་ ་མིག་དང་རང་
འ ང་ །
• ིལ་སེན་ཡིན་པའི་ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་
ཚལ་གྱི་ཉིང་ཁུ།
• བ ར་བཅོས་ ས་པའི་དམ་བི་དང་
གས་ཊིན། ེ་ མ་འ ང་ །
• ཀོ་ཕི་འ ང་ཆོག་དང་བཙས་མ།

• ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་ཡག་པོ་
བ ་མི་ བ་པ་དང་པགས་པ་
བ ་མི་ བ་མཁན་རིགས། ་
བེ་རི། མ་འ ས་དམར་པོ།
ཀན་ ་ཀ་རི། ཁམ་ ། པ་ལམ་
དང་ ན་འ མ་ལ་སོགས་པ།
• དར་འཁྱགས་ ས་པའི་ མ་
འ ས་དང་། དེ་འ ་བའི་དར་
འཁྱགས་ཤིང་ཏོག་པགས་པ་
བ་མོ་ཅན།
• ིན་སེལ་མིན་པའི་ཤིང་ཏོག་
དང་ ོ་ཚལ་ཁུ་བ།
• ཚང་ཁང་གི་འཁྱགས་ མ་ནང་
ཡོད་པའི་ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་
སོས་པའི་སེལ་ས།
• ོ་ཚལ་གྱི་ ་ཤི
• ཚང་ཁང་གི་འཁྱགས་ མ་ནང་
ཡོད་པའི་ ལི ་སེན་མིན་པའི་
ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་ ེན་པ།
• ོ་ཚལ་གྱི་ ་གུ་ཡོངས། ༼ཨལ་
ཕལ་ཕ་ ་གུ། ཀོ་ལོ་ཝར་ ་གུ་
དང་གཞན།༽
• ཌེ་ལེཀ་ཀྲི་སེན་དང་ས་ལ་ཌེ་
བར་ནས་ཡིན་པའི་གྲང་ཚས་
ཁག
• ིལ་སེན་མིན་པའི་ཨེག་ནོག་
གམ་ཀུ་ འི་ཉིང་ཁུ་དང་དེ་མིན་
ིལ་སན་མིན་པའི་ཤིང་ཏོག་
དང་ ོ་ཚལ།
• བ ར་བཅོས་ ས་པའི་ ི་དཀར་
གྱི་ ་ེ མ། ༼ལམ་ ནོ ་པས་ ས་
མངའ་གནང་ན་མ་གཏོགས།༽
• ིལ་སེན་མིན་པའི་བི་ཡར།
༼མཡི་ཀོ་རོ་བི་ ་ཝ་རི་དང་
གཞན་བང་ ེང་མི་ཆོག་པའི་
རིགས།༽

• ཇའི་ མ་ ་བེད་ ོད་ཀྱིས་ཇ་ཚ་པོ།
• ིན་སེལ་གྱི་ ན་མའི་འོ་མ།
• ཚང་འགྲེམ་ཆེད་བ ད་ཟས་ཁ་ ོན།
༼ཨིན་ ར། ་ཊོ། ཀར་ནེ་ཤོན་
ཞོགས་ཟས།༽

• ཝཡིན།
• འཐོར་ །༼ཕ་ཨོན་ཀྲེན་བི་ཝི་རེ་
ཇི།༽
• ཇ་ལོ་ ག་ ག་ནས་བཟོས་པའི་
ཇ།

གོ ས་མཁྲེགས་ཤིང་འ ས་
དང་ཤིང་ཏོག་ མ་པོ། Nuts

• བཟོ་ ་ནས་ མ་ ིལ་ ས་པའི་ཤིང་
ཏོག་ མ་པོ་དང་ ན་འ མ་ མ་པོ།
• དམ་བི་དང་ གས་ཊིན་ནང་ཡོད་པའི་
མེ་ ེག་བཏང་བའི་ ོགས་མཁྲེགས་ཤིང་
འ ས།
• མེ་ ེག་ ས་པའི་ཤིང་འ ས། ་ ོ་མ་
དང་བ་ཀྲར་ཀུ་ཀིས་ ་ །
• ཚང་འགྲེམ་ཆེད་ མ་ ིལ་ ས་པའི་
ཤིང་འ ས་མར། ༼ ་ ོ་མའི་མར། ཨལ་
མོན་མར། ན་མའི་མར་ ་ །༽

དེ་མིན་ཙག་ཙིག་ཁག་དང་ཀོ་
ཌི་མོན། ་ོ བ་ཁ་ ནོ ་ ས།

• ་དང་ ེ་མ་ཀ་ར།
• ཕིག་ཕིག་དང་མངར་ཆའི་ཁུ་བ་དང་
ེམ། ༼ཁ་ ེ་ཚར་བའི་ ེས་འཁྱགས་ མ་
ནང་ ་ ག་དགོས།༽
• ལོགས་ ་ མ་ ལི ་ ས་པ་གཡེར་མ་
ནག་པོ། ན་ ་དང་ ན་ ་ཁ་ལག་མ་
བཟོས་ ནོ ་ ག་དགོས།༽
• ཀེ་ཅབ། པད་ཁ། བར་བི་ཀི་ ་སོ་ །
ཇང་ ས་དང་དེ་མིན་གྱི་ཀོ་ཌི་མོན།
༼ཁ་ ེ་ཚར་བའི་ ེས་འཁྱགས་ མ་
ནང་ ག་དགོས།༽
• ར་ཟས། པི་ཀལ་རེ་ལིཤི ཨོ་ལི་ ། ༼ཁ་
ེ་ཚར་ན་འཁྱགས་ མ་ནང་ ག་
དགོས།༽
•
།
• ོ་ཚལ་གྱི་ མ།

• ཁྲོམ་ལམ་ ་ཚང་བ ར་དང་
ཕོན་ཆེ་ཚང་བ ར་ ས་ཀྱི་ཡོད་
པའི་ གོ ས་མཁྲེགས་ཤིང་འ ས་
ཤིང་ཏོག་ མ་པོ། འ ོད་བ ནེ ་
ཁ་ལག་དང་དམིགས་བསལ་
ཚང་ཁང་།
• ོགས་མཁྲེགས་ཤིང་འ ས་ ེན་
པ།
• ་ ོ་མའི་མར་སོས་མ་ཚང་
འགྲེམ་ཆེད་ མ་ ིལ་ ས་མེད་
པ།
• པགས་པའི་ནང་མེ་ ེག་བཏང་
བའི་ གོ ས་མཁྲེགས་ཤིང་འ ས།
• ང་ ི་ ལི ་སེན་མིན་པ་དང་
ེན་པ།
• གཡེར་མ་ནག་པོ་སོས་པ་ཁ་ལག་
ནང་ཡག་པོ་བཙས་པ་མ་
གཏོགས།
• གྲང་ཚལ་སོས་མ་ལ་ ོ་ ོན་
གཏོར་ ས།༼ ོ་ཚལ་ཚང་ཁང་
གི་འཁྱགས་ མ་ནང་ཡོད་པ།༽
ོ་ང་ ེན་པ་ ར་ར་ཡོད་པ།
• ན་ ་དང་བ ད་ཟས་ཁ་ ོན་
བཟོ་ཆས།

ཟས་ཀྱི་འ ག་ ་ཟ་ འི་
མངར་ཟས། ཌེ་ས་ཏོ།

་ི ལོག་ལ་ཁ་ལག་བཟས་པ།

་ི ཟས་ནང་ལ་འཁྱེར་འགྲོ་བ་

• འཁྱགས་ མ་ནང་ཡོད་པའི་ཚིལ་ཞག
ཤིང་མར་དང་མར།
• ཚང་འགྲེམ། བང་ ེང་འཇོག་འ ས་ཀྱི་
མ་ཡོ་ནེ་ ། གྲང་ཚལ་གཏོར་ ས། ར་
ར་ ོན་པོ་དང་གཞན། ༼ཁ་ ེ་ཚར་བའི་
ེས་འཁྱགས་ མ་ནང་ ག་དགོས།༽
• ར་ཁུ་དང་སོ་སི་བཙས་མ།
• ཚང་འགྲེམ་དང་ཁྱིམ་ཁང་ ་བཟོས་
པའི་ཀེཀ་དང་པཡི། ་ོ ངའི་ ི་ཁུ་
མངར་ཟས་དང་ ་ཌིང་།
• འོ་ ི་དང་ ་ོ ངའི་ ི་དང་ཁུ་བའི་ཟས་
མངར་འཁྱགས་ །ི
• ཚང་ཁང་ནང་དང་ཁྱིམ་ནང་བཟོས་
པའི་ཁ་ཟས།
• བང་ ངེ ་འཇོག་འོས་ཀྱི་འོ་ ིའི་ཁ་ཟས།
༼ཏོ་ཝིན་ཀལ། ཌིང་ཌོང་དང་ཤིང་ཏོག་
གི་པཡེ། པོ ་ཏར་ ་དང་ཧོ ་ཏེ་ ་ ་
་ ་པཡེ་ ་ ༽
• ཀེན་ཌི་དང་གམ། ི་རིལ་དང་འགྱིག་
ི་རིལ།
• འདི་ ོན་ ས་མངའ་ བ་ ོར་ ས་
པའི་ཁ་ལག་ཚང་མ་མེ་ ེག་དང་ཐབ་
ཁ་ནས་ཡོང་དགོས། ངས་བཙས་ཅོག་
ཅེ་འམ་གློག་འོད་མ་ཡིན་པ། ༼མེ་ གེ ་
ཐབ་ཐོག་ཐད་ཀར་བཟོས་པའི་ཧམ་
བར་གར་དང་པི་ཛ་ ་ །༽
• ཚར་གཅིག་རང་བེད་ དོ ་ ་ འི་ཟས་
ཀྱི་ ོ་ ོན་ ས་གཏོར། ༼ ་མདའི་དམ་
བི་མ་ཡིན་པ།༽

• པི་ཛ་སོས་པ། ག བས་པ་དང་བ ར་
ོད་བཏང་པ་མ་ཡིན་པ།

• འཁྱགས་ མ་ནང་མ་ ག་པའི་
འོ་ ི་ཕོན་ཆེས་བཟོས་པའི་
མངར་ཟས། བང་ ེང་འཇོག་
འོས་མེད་པ།

•

ལི ་སེན་མིན་པའི་ཤིང་ཏོག་ཁུ་
བ་དང་འོ་མའི་ཐོན་ ས། ༼ཇམ་
བ་ ་ ་ །༽
• ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་ ེན་པ།
མངར་ཟས་དང་ཤིང་ཏོག་སོས་
པ།
• དེ་ལི་ཀེ་ཀྲ་སིན་གྱི་གསོལ་ མ།
• ་ཕེ། སོམོར་གེ ་བོར་ཌོ།
• པོ་ཊོ་ལ་ཀུ་དང་ཁྲོམ་ལམ་ཚང་
ཁང་།
• སོ་ ་ཏོ་སར་ཝི་སི་ཡི་འོ་ཀྲི་དང་
ཞོ།
• ཁ་ལག་སོས་པ་མིན་པ་དག
• བས་བདེའི་ཟས། ༼མེཀ་ཌོ་

• ཤ་འཚད་པོས་ཧམ་བྷ་གར་མེ་ཐབ་ནས་
ཐོན་པ།
• ད་ ་རང་བཟོས་པའི་ཞོག་ཁོག་ མ་
ེག ཕེ་རན་ཅི་པེ་རཡི།
ཟས་ ག

• ཟས་ ག་ མས་ལམ་སེང་འཁྱགས་ མ་
ནང་ ག་དགོས།
• གྲང་མོ་མགྱོགས་པོ་ཆག་ཆེད་ ོད་ཀོང་
ཀོང་ནང་བཞག་དགོས།
• བ ར་ ་ཚ་པོ་བཟོ་ཆེད་ཉེན་མེད་ཁ་
ལག་ལམ་ ོན་ལ་ གས་ ང་ །

•
•
•
•

ནལ་དང་ས ་ཝ་ ་ །༽
བ ར་ ་ཚ་པོ་བཟོས་པའི་ཁ་
ལག
ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་དང་མངར་ ་
འ ང་ གེ ༼ཇམ་བ་ ་ ་
།༽
ཉིན་གཉིས་ ག་ ིན་པའི་ཟས་
ག
ཁ་ལག་ཚར་གཅིག་ཚ་པོ་བཟོས་
ཚར་བ།

ས་ ག་ ་ ན་དགོས། ོགས་པ་ཡོད་ན། ི་ལ་ག ག
ན་ འི་བ ད་ཟས་ཁ་ ནོ །
ཧོ་མོ་པེ་ཐིག་གམ་ ན་ འི་ཁ་ ོན་ཐོན་ ས་༼ ་ནག་གི་ ོལ་ ན་ ན།༽བཞེས་མི་ ང་། གང་ལ་ཟེར་དེ་དག་ལ་ཨ་རིའི་ནང་ག ང་
གི་ཚད་གཞི་གང་ཡང་མེད། བཟོ་བ ན་དང་གསོག་འཇོག་ བས་བཙག་པ་ཆགས་ ིད་པ་ཡིན་ན། འ ོད་བ ེན་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད།
བཙག་ ས་དེ་དག་ནས་ན་ཚ་གོས་ ིད། ན་ ས་དེ་རིགས་ལ་ ེ་འཕེལ་དང་འ ར་ ོག་ ས་པ་ཡོད། དེ་ཡིས་ ན་པས་གཏན་
འབེབས་ ས་པའི་ ན་ལ་ཐེ་ ས་དང་འ ར་བ་བཏང་ ིད་པ་ཡིན།
ཁ་ལག་ཟ་མ་གཡོ་ ས་ཀྱི་ཚ་གྲང་ཚད་གཞི།
ཟ་མ་བཟོ་ ས་ཚ་ ོད་བ ག་ཆས་དང་ཚ་གྲང་ཐོ་ག ང་བེད་ དོ ་ ས་པ་ཡིན་ན་ཁ་ལག་ནས་ ང་བས་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ནད་
རིགས་ མས་ ོག་ བ་ཀྱི་ཡོད།
ཉེན་མེད་ ང་ཚད་ཀྱི་ཚ་གྲང་།
ངོ ་ང་དང་ ངོ ་ངའི་ཁ་ལག
ོང་ང་།
ོང་ངའི་ཁ་ལག
ོང་ངའི་ ོག་ཟས། ༼སོ་སི།༽

ངོ ་དཀར་གསེར་རིལ་གཉིས་མཁྲེགས་པོ་མ་ཆགས་བར་བཙ་
དགོས།
༡༦༠་ ཕ། ཕ།=Fahrenhit
༡༦༠ ་ཕ།

གསོལ་ མ་དང་ཤ་བ །ེ
ར་ཀི་དང་ ་ཤ
གླང་ཤ ཧམ་བྷ་གར། བེ ་ཤ། ག་ཤ། ཕག་ཤ།
གླང་ཤ་སོས་པ། བེ ་ཤ ག་ཤ
ཡག་པོ་བཙས་པ།
ཕག་ཤ་སོས་པ།
ཡག་པོ་བཙས་པ།
ཧེམ།
ེན་པ། སོས་པ།
ོན་ནས་བཙས་པ། ཧེམ་བཙས་པ།
་གསོ་དང་འ ལེ །
ཐོན་ ས་ཚང་མ།
མཚ་ཟས།
ཚང་མ། ེན་པ་དང་སོས་པ།

༡༦༥་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༧༠་ཕ།
༡༧༠་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༤༠་ཕ།
༡༦༥་ཕ།
༡༤༥་ཕ།

ཟས་ ག།
• ཟས་ ག་ མས་བ ར་ ་ ང་ཐར་ནང་གི་ཚ་གྲང་ ༡༦༥་ཕ།་ལ་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས། ཁ་ལག་གི་ཚ་ ོད་བ ག་ཆས་བེད་ ོད་
ེད་དེ་ནང་གི་ཚ་ ོད་བ ག་དགོས།
• སོ་ ་དང་ ་ ། ཁུ་བ། གྷེ་ར་བི་དག་ ོལ་ནས་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས།
• ་ བས་གློག་ཐབ་ནང་ཟས་ ག་ཚ་པོ་བཟོ་ ས། ཚ་ ོད་ ོམ་པོ་ཡོང་ཆེད་ད ག་ད ག་བཏང་བ་དང་ཁེབས་གཡོག་པ།
ོར་བ་སོགས་ ེད་དགོས། ཚ་ ོད་ ང་ཐར་ཆ་ ོམ་ ་ ༡༦༥་ཕ། བར་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས།
• ཁ་མ་འཚིག་ཆེད་ ་ཁ་ལག་ཡག་པོ་གྲང་བ ག་དགོས
 བ ར་ ་ཚ་པོ་བཟོས་པའི་ཁ་ལག་དག་ ་ཚད་གཅིག་ནང་བཟའ་དགོས།
དོན་ཚན།
་ཤ་དང་ ོ་ངའི་ཟས།
བ ངས་པའི་ཤ། ་ཤ་དང་ཉ་ཤ
གཙབ་ཤ། ཤ་ཞིབ་མོར་བཙབས་ཡོད་པ།
ཕག་ཤ གླང་ཤ བེ ་ཤ ག་ཤ
ཉ་ཤ
ཤེལ་གྱི་ ོ་ང་། ོགས་ ན་ཡོད་པའི་མཚའི་ ོག་ཆགས་གི་ ོ་ང་།

བཟོ་གཡོ་
༡༦༥་ཕ།
༡༦༥་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༦༠་ཕ།
༡༦༠་ཕ།

དེ ་
ར་
ར་
ར་
ར་
ར་
ར་

བས་ཀྱི་ཚ་གྲང་།
ང་ ༡༥
ང་ ༡༥
ང་ ༡༥
ང་ ༡༥
ང་ ༡༥
ང་ ༡༥

ཉེན་མེད་ །
• མཚ ་དང་། ག་ ། གཙང་པོ། ་མིག་དང་ཁྲོན་པའི་ ་ནམ་ཡང་འ ང་མི་ཉན།
• ཀ་ལའི་ ་དེ་གཙང་མ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚམ་ཡོད་ན། ས་གནས་འ ོད་བ ེན་ལས་ཁུངས་ལ་འ ེལ་བ་ ེད་དགོས། དེ་མིན་ ་
ོལ་བ་དང་བཙག་དགོས། གལ་ཏེ་ཀ་ལའི་ ་ལ་ ོགས་པ་ཡོད་ན་ཚང་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་དམ་བིའི་འ ང་ ་བེད་ ོད་
ེད་དགོས།
ཟ་ཁང་ནང་ ་ཁ་ལག
ཟ་ཁང་ཡག་པོ་ ས་ནས་འདམ་དགོས། ས་གནས་འ ོད་བ ེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཟ་ཁང་ཁག་གཙང་མ་ཡོད་མིན་དང་། ཁ་ལག་བཟོ་
ངས་དང་འ ེལ་བའི་ ིག་གཞི་བ ི་འཇོག་ ེད་ཀྱི་ཡོད་མིན་ ོག་ཞིབ་ ེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་འ ེལ་ཟ་ཁང་ཁག་གི་གནས་ ངས་ས་
གནས་འ ོད་བ ེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ་ ར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་གནས་ ལ་གསལ་པོ་ཤེས་ བ།
(http://www.nyc.gov/html/rii/index.shtml)

ཁྱེད་ཀྱིས་ས་གནས་ཟ་ཁང་ཁག་ལ་ཁ་ལག་དང་གཙང་ འི་ ོང་བ ར་ ོར་ ད་ཆ་ ིས་ཆོག་གི་རེད། ཁ་ལག་ ི་ལོག་ལ་བཟའ་ཡག་
ཡིན་ན་ ལ་མ ན་ཡིན་མིན་ཤེས་ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོད།
• ཁ་ལག་ཚང་མ་འཚད་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞེས་མངག་དགོས།
• ོ་ང་ ེན་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁ་ལག་མངག་ ་མེད། ༼སི་ཛར་གྲང་ཚལ་ ོ་ ོན་གཏོར་ ས་དང་ཧོ་ལེན་ཌཡེསེསོ ་
སོགས།༽
• ཁ་ལག་ནང་གི་ ས་ ོར་ག་རེ་ཡིན་མིན་ ོགས་པ་ཡོད་ན་ཞབས་ ་བ་ལ་ ད་ཆ་ ིས་དགོས།
• ་ཕེ་དང་གྲང་ཚལ་བར་ནས་ཁ་ལག་བཟའ་མི་ཉན།
• ཁ་ལག་ཚང་མ་སོས་པ་ཡག་པོ་བཙ་དགོས་དང་། ངས་འཚད་དང་གློག་གི་ཅོག་ཙའི་ ེང་ ིག་གཤོམ་མིན་པ་མངག་དགོས།
• ཚར་གཅིག་བེད་ ོད་ ་ འི་ ོ་ ོན་གཏོར་ ས་ཀོན་ཌི་མེན་མངག་དགོས། ཁ་ ེ་ཡོད་པའི་ ོད་ཡིན་ན་མི་མང་པོས་བེད་
ོད་པ་ཤེས་ བ།
• སོ ་ཏོ་སར །༼ཧ་ཅང་སོ་སོབ་ཡིན་ལ་འོ་ ི་ ང་ ང་ཡོད་པ།༽འཁྱགས་ ི་དང་ཞོ་ ི། འ ལ་ཆས་དེ་ཉིན་ ར་ཡག་པོ་
བ ་ཡི་ཡོད་མིན་ལབ་ཁག་པོ་ཡིན།
• པི་ཛ་མངག་ ས་ ག་པར་ག གས་གང་ཚང་ངམ་ཆེད་ ་མངག་པ་ཡིན་དགོས། པི་ཛ་ཆ་ཤས་མངག་མི་ཉན། དེ་ཚ་ཕལ་
ཆེར་གློག་ ོད་འོག་བཞག་ཡོད་པའི་ཟས་ཡིན།

ཉེན་མེད་ཁ་ལག་དང་འ ལེ ་བ ནེ ་ས་དང་བཀའ་འ ི་གནང་ས།
ཉེན་མེད་ཁ་ལག་དང་ ོག་ཞིབ་ལས་དོན་ཐོག
Food Safety and Inspection Service, www.fsis.usda.gov
www.fsis.usda.gov/PDF/Cutting_Boards_and_Food_Safety-pdf

ག ང་གི་ཉེ་མེད་ཁ་ལག་དང་འ ལེ ་གནས་ ལ།
Government Food Safety information: www.foodsafety.gov

ཨ་རིའི་ག ང་གི་འ ོད་བ ནེ ་དང་ཁ་ལག་དང་ ན་འཛིན་ ངོ ་།
U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration / www.cfsan.fda.gov

ན་ཚ་ ོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ ི་ནས་ལས་ཁུངས།
Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov.foodsafety

ན་ཚ་ ོན་འགོག་དང་འགོ་ནད་འགོག་ཐབས་ ི་ནས་ལས་ཁུངས།
Centers for Disease Control and Prevention Emerging Infectious Diseases
www.cdc.gov/eid.Vol.12,No.6,November 2008

ཉེན་མེད་ཁ་ལག་ ོབ་ ོན།
Partnership for Food Safety Education (Fight BAC!) / www.fightbac.org

ཀ་རན་ལགས་ ་ ད་ཆ་ སི །
“Ask Karen” (FSIS’ Web-based automated response system-available 24/7) / www.fsis.usda.gov

ཕེ་རེ་ཌོ་ཀེན་སར་ ི་གནས་ཁང་།
Fred Hutchison Cancer Center
www.fhcrc.org/

ཀ་ནི ་ཡོ ་གྲོང་ཁྱེར་འ ོད་བ ེན་དང་སེམས་ཁམས་ཟ་ཁང་ཞིབ་འ ག་གནས་ ལ།
New York City Department of Health and Mental Hygiene Restaurant Inspection
Information www.nyc.gov/html/doh/html/rii/index.shtml

གནས་ ལ་ཞིབ་ ་དགོས་ན།

ཨེ ་གྲི་ཨེ་(FDA)ལས་ཁུངས་ཉེ་ཤོས་དེར་ཁ་པར་གནང་རོགས། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ ེ་ ནོ ་པོའི་ནང་གཟིགས་རོགས།
ཡང་ན་ཨེ ་གྲི་ཨེ་(FDA)ཡི་རིན་མེད་ཁ་པར་བེད་ དོ ་གནང་རོགས་ ། གས་ ེ་ཆེ།། །།
(888) SAFE-Food (723-3366) (888)
INFO-FDA (463-6332)
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