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ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་གྲོངོ་ཁེྱེར།�

དེ་ནི་འཆེར་འགདོ་ནང་ཚུད་ས་གནས་འཆེར་གཞིི་ཞིིག་ཆེགས་ཀིྱ་ཡོདོ་ཅིིང་ཆེགོ་མཆེན་འཐོབོ་རྒྱུའི་ཚོན་པའི་ནང་ཡོདོ།

ལེ་ཇེེན་ཊིི།

ཆེགོ་མཆེན་སྙན་ཞུར་བསྐྱོར་ཞིིབ་བེྱོད་བཞིིན་པ།

རྒྱབ་སྐྱོརོ་ལེགས་པའི་སྡོདོ་ཁང་ 
ཊོ ོ་རནོ་ཊོའིོ་ནང་དུ།

150 Dunn Avenue ཁུལ་དུ་དགསོ་མཁ་ོཅིན་གིྱི་མིའི་ཆེེད་དུ་
རིན་གངོ་འཚོམས་པའི་སྡོདོ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བེྱོད་པ། 
ཊི་ོརནོ་ཊིའིོ་ནང་དུ་མི་གྲངས་78000ཙམ་ཁང་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིིན་ཡོདོ། རྒྱབ་སྐྱོརོ་གིྱི་ཁང་
པ་གསར་པ་ཛ་དྲག་གི་དགསོ་མཁརོ་གྱུར་ཡོདོ་པ་ནི་ཚོང་མར་དྲ་ོསིྐྱོད་ལྡན་ཞིིང་། བདེ་འཇེགས་ཀིྱ་གནས་མལ་
ཞིིག་ལ་ཁིྱིམ་ཞེིས་འབདོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པ་ཞིིག་དགསོ།
ཛི་དྲོག་གི་དེགསོ་མཁའིོ་དེཀའ་ངལ་དེེ་ཉིོདེ་སེལ་ཆེདེ། ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་གྲོངོ་ཁེྱེར་གིྱིས་150 Dunn Avenueལ་ཚདེ་ལྡན་སྡོདོེ་ཁང་རྒྱག་བཞིིན་ཡོདོེ། ཐེགོ་རེྩེགས་བཞིི་ཅན་གིྱི་
ཁང་པ་གསར་པ་དེེའི་ནང་དུ་ཚདོེ་རིྩེས་ལྟར་ན་མི་གྲོངས་51ལ་ཁང་པ་འཐེབོ་ཀིྱི་ཡོདོེ་ཅིང་ཁངོ་ཚའིོ་འཕྲིདོེ་བསེྟེན་དེང་དེནོ་ལྡན་གིྱི་མི་ཚེར་རམ་འདེེགས་ཞུ་གི་ཡོདོེ།
ཁང་པ་གསར་པ་དེེ་དེག་ནི།:

• རྒན་འཁགོས་དེང་། བུདེ་མེདེ། ས་གནས་གདེདོེ་མའི་མི་རིགས། རིགས་རུས་དེབེྱ་འབེྱདེ་བྱུང་བའི་མི་རིགས། དེབང་པ ོ་སྐྱོནོ་ཅན། དེེ་བཞིིན་ཁང་པ་མེདེ་པར་འགྱུར་
བའི་ཉེོན་ཁའི་ནང་ལྷུང་ནས་དེཀའ་ཚེགས་འཕྲིདེ་བཞིིན་པ་བཅས་ཀིྱི་ཆེདེ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་རེདེ།

• འཁྲུདེ་ཁང་དེང་ཐེབ་ཚང་ལྷན་ཡོདོེ་ཁང་མིག་གཅིག་ཅན། 
ཁང་རེྩེགས་ནང་དུ་སིྤྱི་སྤྱིདོེ་གསོ་འཁྲུ་ཁང་དེང་། ཚངོ་སྤྱིདོེ་ཐེབ་ཚང་། གསལོ་ཚིགས་ཁང་། སིྤྱི་པའི་ས་གནས་དེང་མཛིདེ་སྒོ ོ་འདུ་གནས་བཅས་ཀིྱི་མཐུན་རེྐྱེན་ཡོདོེ། 

IMPORTANT INFORMATION
Please have this translated

For materials in Tibetan, please 
visit www.toronto.ca/150Dunn

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Busque a alguien que le traduzca

MAHALAGANG IMPORMASYON
Mangyaring isalin ito

FONTOS INFORMÁCIÓ
Kérem, fordítsa le ezt

ལས་འཆར་དེེ་ཉིོདེ་གཞུང་རིམ་པའི་མཉོམ་ལས་དེང་། 
འཕྲིདོེ་བསེྟེན་འབེྲེལ་མཐུདེ་གཙུག་ལག་སློབོ་ཆེན།(UHN) 
གྷ་ཏུ་ས ོ་སིྤྱི་ཚགོས་གས ོ་རིག་ལེྟ་གནས་ཁང་དེང་ཆིག་སིྒྲིལ་
ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་རྒྱ་སེྐྱོདེ་ལམ་(UWGT)བཅས་ཀིྱི་མཉོལ་ལས་
འགོ་མཁ་སྤྲདོེ་ཞུ་གི་ཡོདོེ། རྒྱབ་སྐྱོརོ་ཞིབས་ཞུ་འཆར་འགདོེ་
དེེ་བཞིིན་འཕྲིདོེ་བསེྟེན་གཙུག་ལག་སློབོ་ཆེན་གིྱི་(UHN)

གྷ་ཏུ་ས ོ་སིྤྱི་ཚགོས་གས ོ་རིག་ལེྟ་གནས་ཀིྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་
བེྱདེ་ཀིྱི་རེདེ། ཚགོས་པ་དེེ་ནི་ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་གྲོངོ་ཁེྱེར་སིྤྱི་ཚགོས་ཀིྱི་
མཉོམ་ལས་པ་ཡིོན། དེེས་མཉོལ་ལས་འགོ་འཕྲིདོེ་དེང་
སིྤྱི་ཚགོས་ཞིབས་ཞུ་སྣ་ཚགོས་ཤིག་ས་གནས་སུ་མཁ ོ་སྤྲདོེ་
ཞུ་གི་ཡོདོེ།



ཆེེ་མཐོངོ་དང་དནོ་ལྡན་གིྱི་མི་ཚེོ་མཁ་ོསྤྲོདོ་ཞུ་གི་ཡོདོ།
ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་གྲོངོ་ཁེྱེར་གིྱིས་གཏན་འབེབས་བེྱདེ་པ་ནི་མི་རྣམས་ཀིྱི་ཆེ་མཐེངོ་དེང་གྲོངོ་མི་ཡོངོས་ལ་ཆ་སྙོམོ་འདྲོ་མཉོམ་གིྱི་ག ོ་སྐབས་འགོ་ཁངོ་ཅག་གི་
ནུས་པ་གངོ་འཕེེལ་གཏངོ་རྒྱུའི་ཕིྱིར་སྡོདོེ་ཁང་ལྡང་ངེས་དེགསོ་ཀིྱི་ཡོདོེ།
ཁང་རེྩེགས་ དེེ་བཞིིན་ཚོད་ལྡན་ད ོ་དམ་ཚོད་འཛིན་ཡོདོ་པའི་ཁེ་མེད་ཚོགོས་པས་མཁ ོ་སྤྲདོེ་ཞུ་གི་རེདེ། དེེས་ཚདེ་ལྡན་ཆེདེ་ལས་ཁང་རེྩེགས་དེ ོ་
དེམ་ཉོམས་མྱོངོ་དེང་། ཁིྱེམ་མི་རེ་རེའི་དེམིགས་བསལ་དེགསོ་མཁ ོ་དེང་བསྟུན་རམ་འདེེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེདེ་ལས་ལངོས་སྤྱིདོེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོངོ་གི་ཡོདོེ།
ཁང་རེྩེགས་ནང་དུ་ཉོམས་མྱོངོ་ལྡན་པའི་ལས་བེྱདེ་པ་24/7ཡོདོེ་པ་དེང་ཁངོ་ཚསོ་ཁིྱེམ་མི་རྣམས་ལ་ཁེ་མེདེ་ཚགོས་པས་མཁ ོ་སྤྲདོེ་ཞུ་བཞིིན་པའི་རམ་
འདེེགས་རྣམས་ལ་འབེྲེལ་མཐུདེ་བེྱདེ། དེེ་ཡོང་འཕྲིདོེ་བསེྟེན་ཆེདེ་ལས་པ་དེང་སིྤྱི་ཚགོས་ལས་འཆར་དེེ་དེག་ལ་འབེྲེལ་མཐུདེ་བེྱདེ་ཀིྱི་ཡོདོེ།

སྨན་བཅིསོ་ཞིབས་ཞུ།

ཡོངོ་འབབ་ལ་འཇུག་
རྒྱུའི་རགོས་རམ། ང ོ་སྤྲོདོ་
ལག་ཁེྱིར་རམ་ཡོང་
ན་དངུལ་ཁང་ཨང་
གྲངས་རགོས་རམ།

སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེྟེན་ཞིབས་ཞུ། འཕྲདོ་བསེྟེན་དང་བདེ་
ཐོང་གི་ཞིབས་ཞུ། ཤེས་ཡོནོ། སྦྱོངོ་བརྡར་དང་ལས་

ཀའི་ས་མིག་ག ོ་སྐབས།

ཁ་ལག་/ཟ་འབྲུའི་བདེ་
འཇེགས་ལས་འཆེར།

གསོ་འཁྲུ།
རིག་གཞུང་དང་ནང་མིར་བསྐྱོར་དུ་

འབེྲེལ་མཐུད་ལས་འཆེར།
འཚོ་ོཐོབས་ལག་ཤེས་སྦྱོརོ་

བརྡར་རྒྱབ་སྐྱོརོ།
དུག་རྫས་སྤྱིདོ་མཁན་ལ་ཞིབས་ཞུ། 

སྡོདོ་ཁང་རམ་འདེགས་ཡོདོ་པ།: ཁིྱིམ་མི་རྣམས་ཞིབས་ཞུའི་ལས་
འཆེར་ལ་མཐུད་བཞིིན་པ།



ཁང་རེྩེགས་ཡུན་གནས་ཐུབ་ནུས་དང་ཀུན་འདུས་སིྤྱི་ཚོགོས་ཡོདོ་པ།
ཁིྱེམ་མི་རྣམས་ལ་སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་། གནས་བབ་ལེགས་པའི་སེྡོ་ཁུལ་ཆེདེ། རིན་གངོ་འཚམས་པའི་ཁང་པ་སྤྲདོེ་རྒྱུ་ནི་མེདེ་དུ་མི་རུང་བའི་གངོ་འཕེེལ་གིྱི་གཞིི་རྩེ་ཞིིག་
རེདེ། དེེས་གྲོངོ་ཁེྱེར་གིྱི་ཁརོ་ཡུག་དེང་དེཔལ་འབྱརོ་གཉིོས་ཀར་ཕེན་ཐེགོས་ཡོངོ་གི་ཡོདོེ་ཅིང་། དེེ་ནས་ས་ཁུལ་དེང་རིམ་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱེནོ་ལ་ཕེན་ཐེགོས་ཡོངོ་གི་ཡོདོེ། 
མི་ཇེེ་མང་དུ་ནང་དུ་འབདོེ་པ་དེེ་ཙམ་གིྱིས་ཕིྱིར་དེཀའ་ཚེགས་ཁྲོདོེ་དུ་ལུས་པའི་མི་ཇེེ་ཉུང་དུ་འགྲོ ོ་གི་ཡོདོེ། ནམ་ཞིིག་གང་ཟག་གང་རུང་ཞིིག་གིས་རམ་འདེེགས་ཁང་པའི་
ནང་སྡོདོེ་རྒྱུ་ཐེག་ཆདོེ་བྱུང་རེྗེས། ཁངོ་ཚརོ་ཡོདོེ།: 

• དྲོ ོ་སིྐྱོདེ་ལྡན་ཞིིང་། གཏན་འཇེགས་ཀིྱི་ཁིྱེམ་ཞེིས་འབདོེ་སའི་བདེེ་འཇེགས་ཀིྱི་གནས་མལ་ཐེབོ་པ།
• མི་ཚེའི་དེགསོ་མཁ ོ་འཐེབོ་རྒྱུ་དེཔེར་ན་ཁ་ལག་དེང་། འཁྲུདེ་ཁང་། གསོ་འཁྲུ་ཁང་སགོས་ཐེབོ་ཀིྱི་རེདེ།
• ཕིྱིར་བསྡོདེ་ནས་མི་ཚེར་རྨ་ཁ་བཟསོ་པ་རྣམས་རིམ་པས་སསོ་འག ོ་འཛུགས་ཀིྱི་རེདེ།
• སིྤྱི་ཚགོས་ཀིྱི་འབེྲེལ་ལམ་ཇེེ་བརྟན་འགྲོ ོ་རྒྱུ།

སྡོདོ་ཁང་མཉིམ་ལས་པ་
དང་ཁེ་མེད་ཞིབས་ཞུ་བ།

ཊི ོ་རནོ་ཊི ོ་གྲངོ་ཁེྱིར།

འཕྲདོ་བསེྟེན་
མཉིམ་ལས་པ།

ཞིིང་ཆེེན་དང་དབུས་
གཞུང་གི་མཉིམ་ལས་པ།

སིྤྱི་ཚོགོས་རུ་ཁག

སེྡོ་ཁུལ་ཁག

ང་ཚོའིོ་གྲངོ་ཁེྱིར་ནང་དུ་ཁིྱིམ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལྷན་དུ་སེལ་
རྒྱུར་ལས་ཀ་བེྱོད་བཞིིན་པ། 
ཁིྱེམ་མེདེ་པའི་དེཀའ་ངལ་དེེ་ཉིོདེ་རྙོགོ་འཛིིང་ཅན་ཞིིག་རེདེ་ལ་དེེར་
གཞུང་གི་ལམ་སྟེནོ་ཚུདེ་མི་ཚང་མས་མཉོམ་རུབ་བེྱདེ་དེགསོ་པ་
ཞིིག་ཆགས་ཀིྱི་ཡོདོེ། ས་གནས་གདེདོེ་མའི་མི་རིགས། ཁིྱེམ་མེདེ་
པར་ལུས་པའི་མི། ཟུར་བཅདེ་ལུས་པའི་མི་སེྡོ། ཞིབས་ཞུ་མཁ ོ་སྤྲདོེ་
པ། སེྒོར། ཁེ་མེདེ་ཚགོས་པ་དེང་མཉོམ་འདུས་རུ་ཁག་གམ་ཉེོ་ཁུལ་
བཅས་ཚང་མས་མཉོམ་རུབ་བེྱདེ་དེགསོ།
མཉིམ་རུབ་ལས་ཀ་བྱོས་པ་དེས། ང་ཚོསོ་མེ་ཇེེ་ཉུང་ཁིྱིམ་མེད་
པའི་དཀའ་ངལ་ཁྲོདོ་ལུས་པའི་མི་ཉུང་གཏོངོ་ཐུབ་ཅིིང་ཚེོ་སྲོགོ་
སྐྱོབོ་ཐུབ།་

རམ་འདེགས་ཡོདོ་པའི་ཁང་རེྩེགས་རྒྱག་པ་དེས་
མི་རྣམས་ལྷན་འདུས་ངང་དགའ་སྤྲོ་ོའཕེལ་བ་

བེྱོད་ཀིྱ་ཡོདོ་ཅིིང་། བདེ་འཇེགས་དང་སིྤྱི་ཚོགོས་
ལྷན་འདུས་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་གིྱི་ཡོདོ།  



ཁང་པ་དེེ་དེག་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་སྡོདོེ་ཁང་མྱུར་རྒྱག་(RHI)ལས་འཆར་གིྱི་ཆ་ཤས་འགོ་མ་དེངུལ་སྤྲདེ་པ་ཞིིག་རེདེ། དེེའི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཡོངོས་སུ་$1ཐེེར་འབུམ་མ་
དེངུལ་ཐེབོ་ཡོདོེ། ཊོ ོ་རནོ་ཊོའིོ་ནང་དུ། མ་དེངུལ་དེེས་ས་ཆ་ཉོ ོ་རྒྱུ་དེང་ཚདེ་ལྡན་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའི་འགྲོ ོ་དེངུལ་དེང་།; ས་ཆ་ཉོ ོ་རྒྱུ་དེང་དེ་ཡོདོེ་ཁང་རེྩེགས་དེེ་བཞིིན་རིན་གངོ་
འཚམས་པའི་ཁང་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འགྲོ ོ་དེངུལ།; ས་ཆ་ཉོ ོ་རྒྱུ་དེང་ངལ་སེལ་སྡོདོེ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་བཅས་ཀིྱི་མ་དེངུལ་ལྡང་གི་ཡོདོེ། 

ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་སྡོདོེ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགདོེ་ཁྲོདོེ་གལ་ཆེན་དུ་
ངསོ་འཛིིན་བྱུང་བ་དེེ་བཞིིན། སྡོདོེ་ཁང་དེང་ལྷན་མི་མང་དེགསོ་
མཁ ོ་ཅན་གིྱི་ཆེདེ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོརོ་སྤུས་ཀ་ཇེེ་ལེགས་དེང་། བདེེ་
འཇེགས། རིན་གངོ་འཚམས་པ། གཏན་འཇེགས་ཀིྱི་ཁང་པ་
བཅས་དེགསོ་ཀིྱི་ཡོདོེ། 

ཕྱོགོས་སུ་སྤོསོ་བཞིིན་པ། 150 Dunn Avenue 
ཊོ ོ་རནོ་ཊོ ོ་གྲོངོ་ཁེྱེར་གིྱིས་དེགསོ་མཁ ོ་ཅན་གིྱི་མི་རྣམས་ཀིྱི་ཆེདེ་དུ་གང་མགྱིགོས་ཚདེ་ལྡན་སྡོདོེ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེདེ་ཨར་ལས་འག ོ་འཛུགས་བེྱདེ་ཀིྱི་རེདེ། 

དྲ་ཐོགོ་སིྤྱི་ཚོགོས་
ཚོགོས་འདུ།

སིྤྱི་ཚོགོས་བརྡ་ཐོ ོ་དང་
གཤམ་སྐྱོདོ་འབེྲེལ་འདིྲས

སིྤྱི་ཚོགོས་སྡོདོ་ཁང་རུ་ཁག་ཞིབས་ཞུ་བས་དིྲ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ལེན་མཁན་ཞིིག་ཀྱང་ཡོདོ།

ལྷན་ཚོགོས་
ཚོགོས་འདུ།

ལྷན་ཚོགོས་
ཚོགོས་འདུ།

MZOཡིོས་རྒྱབ་སྐྱོརོ་
རེ་སྐུལ་ཆེེད་འཆེར་

འགདོ་དང་སྡོདོ་
ཁང་ལྷན་ཚོགོས་ཀིྱ་

ཚོགོས་འདུ།

འཆེར་འགདོ་དང་
སྡོདོ་ཁང་ལྷན་ཚོགོས་

ཀིྱ་ཚོགོས་འདུ།

ཁིྱིམ་མི་ཁང་པ་
གསར་པའི་ནང་

དུ་སྤོ ོ་བ།

སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་6 སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་ 
6ཚེོས་16ཉིིན།

སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་ 
6ཚེོས་28ཉིིན།

སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་ 
7ཚེོས་14ཉིིན།

སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་ 
9ཚེོས་30ཉིིན།

སིྤྱི་ལ ོ་2021ཟླ་ 
9ཚེོས་21ཉིིན། སིྤྱི་ལ ོ་2022ཟླ་3

ཟླ་ཚེས་བཀདོེ་པ་རྣམས་ཚདོེ་རིྩེས་དེང་འགྱུར་ལྡགོ་ཡོངོ་སིྲིདེ།

སིྤྱི་ཚོགོས་སྡོདོ་ཁང་རུ་ཁག་ཞིབས་ཞུ་བར་འབེྲེལ་གཏུགས་བྱོསོ།: 
ཁ་པར།: 437-684-5857
(གཟའ་ཟླ་བས་ནས་པ་སངས་བར། སྔ་དྲོ ོ་ཆུ་ཚདོེ་། 9 ནས་ཕིྱི་དྲོ ོ་ཆུ་ཚདོེ། 4)

གློགོ་འཕིྲིན།: communityliaison@bigideaspace.ca

ལྷན་ཚོགོས་འཐུས་མི་Perksལས་ཁུངས་འབེྲེལ་གཏུགས།:
ཁ་པར།: 416-392-7919

གློགོ་འཕིྲིན།: councillor_perks@toronto.ca

ཁང་པ་གསར་པ་དེེ་དེག་དེང་འབེྲེལ་ཡོདོེ་གནས་ཚུལ་ཇེེ་མང་ཆེདེ། འདིེར་ཕེེབས་རགོས།: www.toronto.ca/150Dunn

བསམ་ཚུལ་སྤྲདོེ་རྒྱུ་དེང་ཡོང་ན་དིྲོ་བ་གཏངོ་ཆེདེ།: 


