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ངོ་སྟོད།
སྟོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་ (ནིའུ་ནྟོར་མཱལ་) རྩ་གཞུང་། ཟེར་མི་འདི། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གནས་སངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་འབྱུང་རུང་། ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་ བར་རྐྱེན་མེད་པར་
རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་འབད་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནི་གི་ དྟོན་ལུ། ཨ་ཙི་ཅིག་ ཁ་སྒྱུར་དྟོ་བཟུམ་ཅིག་ བཟྟོཝམ་གཏྟོགས། རྩ་བ་ཉིད་ལས་ གསརཔ་བཟྟོ་བཟྟོཝ་
ཅིག་ མེདཔ་ལས། འགྱུར་བ་གསརཔ། ཟེར་རུང་ དམིགས་བསལ་འབད་ འྟོག་གི་དྟོན་ཚན་གསུམ་ལུ་ བཅུད་བསྒྲིལ་ཏེ་ སྟོན་མི་འདི་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་
ཅིན་ འགྱུར་བ་ཟེར་རུང་ འདི་ལས་ལྷགཔ་གཞན་ མེདཔ་ཨིན།
དང་པ༽ ལྷབ་སྦྱང་རིག་རྩལ་དམིགས་དྟོན་མངོན་གསལ།

གོམས་སྦྱང་།

གོམས་སྦྱང་།

རྩྟོམ་གཞུང་།
བརྡ་སྦྱྟོར།
འབྲི་ཀློག།
སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག།

ལྷབ་སྦྱང་།

སྦྱྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད། ཡི་གུའི་

ལྷག་རྩྟོམ་དང་ཡིག་འགྲུལ་སྐད་ཡིག་གི་

འདྲེན་བཀལ། མི་ཚིག་བརྗོད་

རང་བཞིན་ལུ་མཁས་སྦྱང་།

ལྷག་རྩྟོམ་ཡིག་འགྲུལ་རྣམ་ཐར་
རྟོགས་རྗོད་འབྱུང་རབས་ཚུ་ལུ་
མཁས་སྦྱང་།

པ།
༠

སླྟོབ་རིམ།
གནསས་རིམ།
རྩ་བའི་རིག་རྩལ།

གནས་རིམ་༡ པ།

༡

༢

༣

དང་པ་།

༤

༥
གཉིས་པ།

༦

༧

ལྷབ་སྦྱང་།

༨

གསུམ་པ།

༩

༡༠

༡༡

བཞི་པ།

༡༢
ལྔ་པ།

༡. ཉན་སླབ། ༢. འབྲི་རྩལ། ༣. ལྷག་རྩྟོམ། ༤. སྐད་ཡིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་

སླྟོབ་རིམ།
གནསས་རིམ།
རྩ་བའི་རིག་རྩལ།

(༠-༣) ལྷབ་སྦྱང་གཙྟོ་བྟོ་ འབྲི་ཀློག་གཉིས་དང་། (སྦྱྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་)

གནས་རིམ་༢-༣ པ། (༤-༦) ལྷབ་སྦྱང་གཙྟོ་བྟོ་ བརྡ་སྦྱྟོར། (ཕད་དང་སྦྱྟོར་བ། ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་)
གནས་རིམ་༤-༥ པ། (༩-༡༢) ལྷ་སྦྱང་གཙྟོ་བྟོ་ རྩྟོམ་རིག། (ཕར་ཕྱིན་དྲུག། སྲུང་། རྣམ་ཐར། སྙན་རྩྟོམ་སྟོགས་) ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་དམིགས་དྟོན་
གསུམ་ལུ་བཀལ་ཏེ་ཡྟོད།
གཉིས་པ༽ ནང་དྟོན་གཙྟོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས།
ལྷབ་སྦྱང་གི་དུས་ཚྟོད་ མངམ་འབད་ཐྟོབ་སྟེ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ནི་དྟོན་ལུ། ནང་དྟོན་ལྷབ་སྦྱང་ འབད་ཐངས་ཡང་། གཙྟོ་རིམ་གསུམ་ལུ་གཞི་བཟུང་སྟེ་ཡྟོད །
ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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ཀ་ སྒྲིག་འབད་ལྷབ་མི། ཡི་གུ་སྦྱྟོར་བའི་རིགས་དང་། ཕད་ཀྱི་འཐྟོབ་ལམ་སྟོགས། བརྡ་སྦྱྟོར་གྱི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན། དེ་ཚུ་ལུ་ བསམ་ཞིབ་དང་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ འཕྲི་སྟོན་འབད་ནི་སྟོགས་ཀྱི་ ས་གོ་མེདཔ་ལས། ཚར་གཅིག་སྟོན་ཞིནམ་ལས། བསྐྱར་ཞིབ་དྲན་གསྟོ་རེ་ འབད་ན་མ་གཏྟོགས།
ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་ སྟོན་དགོཔ་མེད།
ཁ་ གནས་ཚུལ་འབད་ལྷབ་མི། སྲུང་གཏམ་རྒྱུད། རྣམ་ཐར། གཞན་གྱི་ བྲིས་ཡྟོད་མི་ འབྲི་རྩྟོམ་སྟོགས། ཚིག་བཙུགས་ཐངས། འབྲག་བཀོད་སྟོགས་
ཀྱི་ དཔེ་ལེན་ནི་དྟོན་ལུ་ ལྷབ་མ་གཏྟོགས། སླྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་རེ་བྱིན་སྦེ། ཞར་དང་ཞྟོར་ཁར་ རང་སྦྱྟོང་འབད་ ལྷབ་ནི་མ་གཏྟོགས། ལཱ་
ཁག་འབད་ དུས་ཚྟོད་བཏྟོན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་མེད།
ག་ མཁས་སྦྱང་གི་དྟོན་ལུ་ལྷབ་མི། བརྡ་འབྲེལ་དང་ཡིག་འགྲུལ། འབྲི་རྩྟོམ་དང་སྙན་རྩྟོམ། སྲུང་གསར་རྩྟོམ་གྱི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན། ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་
དུས་ཚྟོད་ག་དེ་མང་མང་བཏྟོན་ཏེ། ལག་ལེན་ དངོས་སུ་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ དྟོན་གཉེར་འབད་དགོཔ་ཨིན།
གསུམ་པ༽ ལྷབ་སྦྱང་གི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བ་ཡང་།
ས་གནས་གཞི་བཞག་གི་ཤེས་ཡྟོན་གྱི་ལྟ་བ་ ‘མི་སྡེ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ས་གོ་’ ‘སླྟོབ་དཔྟོན་ ཕན་གྲོགས་འབད་མི་’ ‘ལྷབ་མི་གཙྟོ་བཏྟོན་’ གཞི་བཅོལ་ཏེ་
བསྒྲིགས་ཡྟོདཔ་ལས། ལེགས་པའི་འགྱུར་བ། ཟེར་རུང་ དེ་ཚུ་ཨིནམ་ལས། ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་བཀོད་དེ་ཡྟོད།
དམིགས་ཡུལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ ལེ་ཤ་ཡྟོད་པའི་ནང་ལས། འཕལ་ མི་ཚེ་འཚྟོ་སྐྱོང་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ གཤམ་
གསལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབདཝ་ཨིན།
1)
2)
3)
4)
5)

ཡུལ་ཆེ་འིབྲེང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁརེ་ བརྡ་དློན་སློད་ལན་རེགས་ ག་ཅི་རེ་ཨིན་རུང་། འིདྲི་ཞེབ་དང་ བསམ་ཞེབ་འིབད་ད་ ངག་སློརེ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་སློ་ལས་ ཧན་པའི་ཚག་ག་བརྒྱན་ཏ་ གུས་བཏུད་དང་བཅིས་འིབད་ཚུགས།
རྩིློམ་གྱི་རེགས་ ག་ཅི་རེ་ཨིན་རུང་ ཚག་ག་གློ་དློན་དང་ ཉིམས་ལན་ཏ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འིློས་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ བརྡ་དློན་འིཆེརེ་སྣང་ཚུ་ ཡིིགུའི་ལམ་ལུ་བཀློད་ཚུགས།
བརྡ་འིབྲེལ་དང་ ཡིག་འིགྲུལ་གྱི་རེགས་ སྡེབ་སློརེ་སློགས་ གཙང་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་ ཁྱིད་ཆེློས་དང་ལྡནམ་འིབད་བྲེ་ཚུགས།
ལྷབ་སང་དང་འིབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ རྣམ་དཔློད་ཀྱི་རེག་པ་རྩིལ་བཏློན་ཏ་ འིཚལ་ཞེབ་དང་གསརེ་གཏློད། མཉིམ་འིབྲེལ་དང་རྗེ་སློརེ་འིབད་དེ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ དློ་འིགྲན་འིབད་ཚུགས་པའི་ ལློགས་གྲུབ་འིཐློབ་ཚུགས།
ལྷབ་སང་ལས་བརྟེན་ ལས་འིབྲེས་དང་ ཐ་དམ་ཚག་གཙ་བློརེ་བཏློན་ཏ་ དད་དམ་གཙང་མའི་སློ་ལས་ རྩི་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱིག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས་པའི་ལློགས་གྲུབ་འིཐློབ་ཚུགས།

ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ།
1.

ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་ལྷབ་སྦྱང།

ལློགས་གྲུབ་གཞེ་བཞེག་ཟར་མ་འིད། རེང་གས་ ལྷབ་སང་འིབད་མའི་རེག་རྩིལ་ ག་ཨིན་མ་འིད་ ལག་ལན་དངློས་འིཐབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འིབད་ཚུགས་མ་ འིཇློན་ཐངས་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
དཔར་ན། ཡིག་འིགྲུལ་ ལྷབ་སང་འིབད་ཚརེ་བའི་ཤུལ་ལུ། མ་ཚ་ནང་ལུ་མཁློ་བའི་ ཡིིགུ།
 གཏང་ཡིག།
 ཞུ་ཡིག།
 འིགན་རྒྱ།
 ཞུ་ཚག།
 བཀའི་རྒྱ། བཀའི་ཤློག་སློགས་ གནས་སྟེངས་དང་འིཁྲིལ་ཏེ འིབྲེ་ཚུགས་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
2.

བརྡ་དྟོན་འཕྲུལ་རིག་གཞི་བཞག།

སློབ་སྟེློན་འིབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་འིད་ མད་ཐབས་མད་པའི་དགློས་མཁློ་གཙ་ཅིན་འིབད་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ མཐུན་སྣང་འིབད་ལྷབ་སང་འིབད་ཚུགས་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
དཔར་ན། དངློས་འིབྲེལ་དང་ དངློས་མད་ ག་ཅིའི་ནང་འིབད་རུང་ སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ག་བརེ་ན་ སྦྲལ་མཐུད་འིབད་ཚུགས་མ་ ཟམ་ལགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

3.

ལས་འགུལ་གཞི་བཞག།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དློན་ཚན་ ག་ཅི་ག་ཐློག་ལུ་འིབད་རུང་ ད་དང་འིཁྲིལ་བའིི འིདྲི་ཞེབ་དང་འིཚལ་ཞེབ་འིབད་ གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འིབད་ད་ ལྷབ་སང་འིབད་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
དཔར་ན། དློན་ཚན་ག་ཅིའི་ཐློག་ལུ་འིབད་རུང་ སློབ་རེམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་འིབད་བ་ཅིན། ས་གནས་ འིད་ཁ་ལས་ཐློབ་མ་ཚད་སྲེ་རེགས་ལྔ་། ཕམ་དང་གཅིག་ཁརེ་ འིདྲི་ཞེབ་འིབད་ད་ འིློག་ག་བཀློད་ཤློག་ནང་བཀང་སྟེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་འིབད་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
མང། (རློང་ཁ)
མང། (གཡུས་སྐད)
བཏབ་པའི་དུས་ཚད།
བསྡུ་བའི་དུས་ཚད།

ཕན་པ།
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4.

ལྷབ་མི་གཙྟོ་བཏྟོན།

ལྷབ་མ་གཙ་བཏློན་ཟར་མ་འིད། སློབ་དཔློན་ག་བཀློད་རྒྱ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ སློབ་སྟེློན་འིབད་སྲེློལ་ཡིློད་མ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ག་ ལྷབ་འིདློད་དང་འིཁྲིལ་ ལྷབ་སང་ག་ འིགན་ཁུརེ་འིབག་མ་ལུ་ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། སློབ་ཕྲུག་ལུ སྲུང་གང་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་ཞེནམ་ལས། སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་སྤྱི་མཐུན་འིབད་ ཚད་གཞེ་བཟློ་སྟེ། སྲུང་བསྐྱིརེ་ཞེབ་འིབད་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱིན་ཞུ་འིབད་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
5.

སླྟོབ་དཔྟོན་ཕན་གྲོགས།

སློབ་དཔློན་ཕན་གྲློགས་ཟར་མ་འིད། སློབ་ཕྲུག་ ལྷབ་སང་འིབད་བའི་སྐབས། ལམ་སྟེློན་དང་རྒྱབ་སྐྱིློརེ་འིབད་ད་ རྩིད་དཔད་ཀྱི་ ལློགས་གྲུབ་དང་ འིཇློན་ཐངས་ཅིན་བཟློ་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
དཔར་ན། འིབྲེ་རྩིློམ་བཟུམ་ཅིག་བྲེ་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་ སློརེ་བ་དང་ ཚག་གཞེ་བཙུགས་ཐངས། ཤད་དང་ ཚག་མཚམས། དློན་མཚམས་ གཅིད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱིརེློ ་འིབད་ད་ བྲེ་བཅུག་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
6.

མི་སྡེ་མཐུན་རྐྱེན།

མ་སྡེ་མཐུན་རྐྱེན་ཟར་མ་འིད། ལྷབ་སང་ག་དློན་ལུ་ ས་གནས་ཁག་ག་ མཁས་མཆེློག་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱིློརེ་དང་། ལམ་སྲེློལ་དང་འིབྲེལ་བའི་ དློན་ཚན་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སང་འིབད་མ་ལུ་ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། སྙན་རྩིློམ་ག་རེགས་ སློབ་སྟེློན་འིབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དློན་ཚན་དང་འིབྲེལ་བའི་ མཁས་མཆེློག་ཚུ་ མ་སྡེ་ལས་ མགྱིློནམ་འིབད་འིབློ་སྟེ་ སློབ་སྟེློན་རྒྱབ་སྐྱིློརེ་འིབད་ད་ གློ་བརྡ་སློད་བཅུག་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གློཝ་ཨིན།
7.

རིག་རྩལ་གཙྟོ་བཏྟོན།

རེག་རྩིལ་གཙ་བཏློན་ཟར་མ་འིད། གནད་དློན་ ག་ཅི་རེ་འིབད་རུང་ ལྷབ་སང་འིབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ རེག་རྩིལ་ (འིཆེརེ་གཞེ་བཟློ་ན། དབྱ་དཔད་དང་དབྱ་ཞེབ། བསྐྱིརེ་ཞེབ་འིབད་ན། བཅུད་དློན་བཏློན་ན་ཚུ་) ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ མ་འིློངས་གནས་སྟེངས་ གདློང་ལན་འིབད་ནའི་ ལློགས་གྲུབ་འིཐློབ་ཚུགསཔ་བཟློ་མ་ལུ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། ཡིག་རེགས་ཚུ་བྲེ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རེག་རྩིལ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ ཁྱིད་ཚད་དང་ལྡནམ་འིབད་ བྲེ་ཚུགས་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གློཝ་ཨིན།
8.

མཁས་སྦྱང་།

མཁས་སང་ཟར་མ་འིད། ལྷུརེ་བརྩིློན་འིབད་ བཅིའི་མརེ་གཏློགས་ན། འིགན་ཁུརེ་ཐག་ན། རེང་སློང་ག་ ལམ་སྣ་མཐློང་ཚུགས་ནའིི ཡིློན་ཏན་དང་ ཐབས་ཤས་མཁས་པའི་ཐློག་ལས་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ ལྷབ་སང་འིབད་མ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། དློན་ཚན་གཅིག་ ལྷབ་སང་འིབད་བའི་སྐབས་ ག་དམ་ཅིག་འིབད་ ཧ་མ་གློ་བ་ཅིན། ཐབས་ལམ་གཞེན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཧ་གློ་ཚུགསཔ་བཟློ་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ ་ གློཝ་ཨིན།
9.

སླྟོབ་དེབ་འདི་ མཐུན་རྐྱེན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

སློབ་དབ་ནང་ ག་ཡིློད་མ་འིད་ སློབ་སྟེློན་འིབད་བཞེག་ན་མན་པརེ། སློབ་ཕྲུག་ག་ རེག་པའི་ལློགས་གྲུབ་དང་ སློ་བ་གཞེ་བཞེག་སྦེ་ དློན་ཚན་ཚུ་ འིཕ་སྣློན་དང་ གཙ་རེམ་བཟུང་སྟེ་ ལག་ལན་འིཐབ་མ་ལུ་ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། ལྷབ་སང་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ ད་མ་ཐག་ག་ དགློས་མཁློ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ དློན་ཚན་གཙ་བློརེ་བཟུང་སྟེ་ ལྷབ་སང་འིབད་མ་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།
10.

ནང་དྟོན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་མེད།

སློབ་དབ་ནང་ཚུད་ཡིློད་མ་ ནང་དློན་སྟུག་ཚད་རློགས་ན་ག་ ཚ་གྱིང་འིབད་མན་པརེ། ལྷབ་སང་འིབད་མ་ཚུ་ག་ རྒྱུད་ ལུ་ རེག་རྩིལ་ལློགས་གྲུབ་/མཁས་སང་མ་ཚུད་ཚུན། སང་བ་བྱན་མ་ལུ་ སབ་ཨིན།
དཔར་ན། ལྷབ་ན་ག་དློན་ཚན་འིད། བཞེས་སློ་འིབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་སྟེློན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཆེ་བཞེག་པ་ཅིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལམ་སྟེློན་འིད་ ཡིློངས་རློགས་མ་ལྷབ་སྟེ་འིབད་རུང་། ད་དང་འིཁྲིལ་བའི་ བྱ་རེམ་ ཚད་སྲེ་གཏུབ་ན་ལས་འིགློ་བཟུང་ གྲུབ་འིབྲེས་འིད་ ལམ་སྟེློན་ནང་ག་ དམགས་ཚད་དང་འིཁྲིལཝ་འིབད་ བཏློན་ཚུགས་པ་ཅིན། བཞེས་སློ་འིབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟེློན་ ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལྷབ་ཚརེ་དགློཔ་མདཔ་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship
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སླྟོབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། བྟོ་གསར།

རེང་གཞེན་དང་ མཐའི་འིཁློརེ་དང་འིབྲེལ་བའི་རེགས་བརྡ་དློན་མ་འིཛིལ་བརེ

ལྕོགས་གྲུབ།

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་ལུགས།
འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གང་རུང་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། རེང་དང་ཆེ་རེློགས་ ཉི་ཚན་ གཡུས་ སློབ་གྲྭ་དང་མཐའི་འིཁློརེ་དང་འིབྲེལ་བའི་ རེགས་ཚུ་ག་སྐློརེ་ལས་ བརྡ་དློན་སློད་ལན་ ལྷབ་སང་།
 རྩིདམློ་དང་། ༼བརྒྱུད་འིཕན་གྱི་རྩིདམློ། བློལ་གྱི་རྩིདམློ་སློགས།༽
 ལྟ་བཤལ།
 དུས་ཐུང་གློག་བརྙན།
སློབ་དཔློན་གྱིས།
 རེང་ག་ངློ་སློད་འིབད་ན་དང་།
 ས་གློ་ ངློ་སློད་ འིབད་ན།
 འིབད་ཆེློགཔ་དང་ མ་ཆེློགཔ་ཚུ་ ངློ་སློད་འིབད་ན།
 ཨི་ལློ་ལུ་ དགའི་བའི་ ལློ་རྒྱུས་སབ་ན།
 ཨི་ལློ་དང་འིབྲེལ་བའི་ སྲུང་ས་ློ བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ གཏང་ན།

དབྱེ་ཞིབ།
དབྱ་ཞེབ་འིབདཝ་ད། དབྱ་དཔད་དང་དབྱ་ཚད་ བྱ་སྤྱིློད་ཡིློངས་ཁྱིབ་ཚུ་ དློན་ཚན་འིློས་འིབབ་དང་
འིཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ་པའི་ཁརེ། གཞེན་ཡིང་། གནས་སྟེངས་དང་འིཁྲིལ་ དུས་ཐུང་
གློག་བརྙན་རྗེ་སརེློ ་ཐློག་དང་། ཡིློངས་འིབྲེལ་གྲསློ ་སྟུན་ཚུ་ཡིང་ ལག་ལན་འིཐབ་སྦེ། ད་ཚུའི་ཡིག་
ཆེ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འིབད་བཞེག་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

སློབ་གྲྭ་དང་ཁྱིམ་གཉིས་ ཅིློག་འིཐདཔ་འིབད་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐློརེ་ལས་ འིདྲི་ལན་འིབད་ད་ རྩིས་མཐློང་བསྐྱིད་བཅུག་ན།
སློབ་གྲྭའི་ས་གློ་ནང་ག། ཆུ། ཆེབ་གསང་། རྩིད་ཐང་། མཛིད་ཁང་། ཡིག་ཚང་། དཔ་མཛིད་། ཕྱིག་སྙགས་བླུག་ས། སློབ་ཁང་ཚུ་ནང་ ལྟ་བཤལ་འིཁྱིད་ན། སློ་གླུ་འིཐན་ན། རྩིདམློ་རྩི་ན། ཨི་ལློ་དང་འིབྲེལ་བའི་ འིགུལ་བརྙན་ཐུང་ཀུ་
ཚུ་སྟེློན་ན་ག་ ལས་རེམ་ཚུ་བཟློ་སྟེ། བདུན་ཕག་༢ ད་ཅིག་ག་རེང་ ཨི་ལློ་ཚུ་ བག་ཆེགས་ཏློག་ཏློ་དང་། སློབ་གྲྭ་ནང་ འིློང་དགློ་མནློ་ས་ས་ ཐལ་བཅུག་ན་ག་ དློན་ལུ་ ལས་རེམ་མ་འིདྲིཝ་ཚུ་ འིགློ་འིདྲིན་འིཐབ་དགློཔ་ཨིན།
ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

འིདྲི་ཞེབ་འིབད་ན་ལུ་ སང་བ་འིབད་ད་ འིབྲེལ་ཡིློད་ཀྱི་དློན་ཚན་ཐློག་ དློགས་སལ་ལ་སློགས་པའི་ འིཆེརེ་སྣང་བཀློད་ཚུགས།

དཔར་ན། དློན་ཚན་ རེང་ག་ངློ་སློད་ ཟར་མ་འིད། ལྷབ་སྟེློན་ འིབད་ན་ཨིན་པ་ཅིན། བློ་གསརེ་སློབ་རེམ་གྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ངློ་སློད་འིབད་ནའི་ཉིམས་མློང་ཉུངམ་ལས། སློབ་སྟེློན་པ་རེང་གས་ དཔ་སྟེློན་འིབད་དགློ། ད་ཡིང་ ང་ག་མང་
བསློད་ནམས་དཔལ་འིབྱློརེ་ཨིན།
ང་ ལློ་ ༣༠ ལངས་སློ་ཡི།
ང་ གཡུས་ ཤརེ་པ་ལས་ ཨིན། ཟར་བའི་ དཔ་སྟེློན་རེ་འིབད་ད་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞེན་དུ་ ངློ་སློད་འིབད་བཅུག་དགློ།
ཡིང་ན། དངློས་འིབྲེལ་སློབ་སྟེློན་མན་པའི་སྐབས་ལུ། སློབ་དཔློན་རེང་ག་ ངློ་སློད་འིབད་ད། གློག་བརྙན་དང་། སྒྲི་གཟུང་ཐློག་ ལྷབ་སྟེློན་འིབད་དགློ་པའི་ཁརེ། སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེ་ཡིང་ འིཕྲུལ་རེག་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་ཐློག་ ངློ་སློད་
ཚུ་འིབད་བཅུག་དགློ། ད་བཟུམ་འིབད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁློང་རེའི་ཕམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརེ་ འིབྲེལ་བ་གང་མང་འིཐབ་སྟེ་ ངློ་སློད་ཀྱི་སང་བ་འིབད་དགློ།
༼བློ་གསརེ་སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་ཤློག་གྲངས་༢༦ ལས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དློན་ཚན་དང་འིབྲེལ་བའི་སློང་ལཱ་བཀློད་ད་ཡིློད་མ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ་རུང་བཏུབ།༽
བཀློད་རྒྱ་ཉིན་ཏ་སབ་ནའི་སློང་ལཱ་དང་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལན་འིཐབ་མ་ལཱ་ག་མང་ཚག་ཚུ་ འིདྲི་ཞེབ་འིབད་ནའི་ སློབ་སྟེློན་གྱི་དློན་ལུ་ འིློག་ལུ ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གང་རུང་ ལག་་ལན་འིཐབ་དགློ།
 དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་(Camtasia) དང་ སྒྲི་གཟུང་ཉིན་ན། ༼སློབ་སྟེློན་པ་གས་བཟློ་དགློ། ༽
 སྲུང་ཉིན་སབ་འིབད་ན་དང་ རྣམ་འིགྱུརེ་གྱི་རྩིདམློ།
 བཀློད་རྒྱ་ག་རྩིདམློ།
༼བློ་གསརེ་ སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་ཤློག་གྲངས་༣༡ ནང་ལུ་ཡིང་ དློན་ཚན་གཅིག་ག་སློང་ལཱ་བཀློད་ད་ཡིློད་མ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ།༽
སློང་ལཱ་ག་དཔ།
རྣམ་འིགྱུརེ་གྱི་རྩིདམློ་ག་ཐློག་ ལྷབ་སྟེློན་འིབད་བའི་སྐབས། སློབ་དཔློན་གྱིས། དུས་རྒྱུན་ལཱ་འིབད་མ་ཚུ་ རྗེློད་ཚག་ཐློག་སབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ལུ་ རྣམ་འིགྱུརེ་བཏློན་བཅུག་ན།
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དབྱ་དཔད་ཐློ།
བྱ་སྤྱིློད་ཡིློངས་ཁྱིབ།
དབྱ་ཚད།
ལྟ་རྟེློག
ཡིློངས་འིབྲེལ་དབྱ་ཞེབ། (དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སློབ་སྟེློན་པའི་གློག་བརྙན་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་འིཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེའི་ལཱ་ག་སྐློརེ་ལས་ སྒྲི་གཟུང་/དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་
བཟློ་སྟེ་ བསྐྱིལ་དགློ།)

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཁློ་ ལྟློ་ ཟ་དས།
སློབ་ཕྲུག་གས། ལྟློ་བཟའི་བའི་ རྣམ་འིགྱུརེ་བཏློན་ན། ༼འིད་དང་ཆེ་འིདྲིཝ་འིབད་ དུས་རྒྱུན་གྱི་མང་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ སློབ་སྟེློན་པ་གས་ སང་བ་འིབད་དགློ།༽
ཡིང་ན། དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་/སྒྲི་གཟུང་ཐློག་ལས་ དློན་ཚན་ དུས་རྒྱུན་འིབད་བའི་ ལཱ་ག་མང་ཚག་ག་ཐློག། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཉིནམ་ཅིག་ག་ ལཱ་ག་ཅི་རེ་འིབད་དློ་ག? ད་ག་སྐློརེ་ལས། གློ་རེམ་བསྒྲིགས་ཏ་ དཔ་སྟེློན་འིབད་ཞེནམ་ལས།
༡༽ ཁྱིློད་རེ་ཁྱིམ་ནང་སྡེློདཔ་ད། ལཱ་ག་ཅི་རེ་འིབད་ན་ཡིློད? ཟར་དྲི་བ་བཀློད་ད་ གློ་རེམ་འིབད་སབ་བཅུག་དགློ། (དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སློབ་སྟེློན་པའི་གློག་བརྙན་ལུ་བལྟ་སྟེ།ེ དྲི་བ་དང་འིཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེའི་ལཱ་
ག་སྐློརེ་ལས་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་བཟློ་སྟེ་ བསྐྱིལ་བཅུག་དགློ།)
གཞེན་ཡིང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཤས་དགློ་པའི་མང་ཚག།
རྒྱལ་དར། ཡིག་ཚང་། ལྡུམ་ར། མེ་ཏྟོག། ཆུ། གསང་སྟོད་/ཆབ་གསང་། རྩེད་ཐང་། རཝ། སྟོད་ཁྱིམ།

ཁ་བཟང་དང་ ཞེ་ས་འིབད་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་མ་ལུ་བརྟེན་ གཞེན་དང་འིབྲེལ་བ་འིབད་བའི་སྐབས་ གཙང་སྦྲ་དང་ འིཕློད་སྟེན་སློགས་ཀྱི་ ལུས་ངག་ག་གུས་བཏུད་ ཐློག་ལས་སབ་ཚུགས།

ལམ། བརྡ་བྱང་། མཛྟོད་ཁང་། དཔེ་མཛྟོད་ཁང་། སླྟོབ་ཁང་།

ད་དང་རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ གཞེན་དློན་ཚན་ཚུ་ཡིང་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགས་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ ལྷབ་སང་འིབད།
ཁ་བཟང་དང་ཞེ་སའི་ཚག་ ༼ཉིན་བསྟེརེ་ལག་ལན་འིཐབ་མ་ཞེས་ཚག། སློབ་གྲྭ་དང་མ་སྡེའི་ནང་ལག་ལན་འིཐབ་དགློ་པའི་ཁ་བཟང་ག་ཚག།༽ ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ན་དང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སློ་ལས་གུས་ཞེབས་འིབད་ཐངས་ཚུ་
སློབ་སྟེློན་འིབད་ནའི་དློན་ལུ།
 ཨི་ལློའི་སློ་གླུ།
 ལད་སྲེློལ་རྐྱེབ་བཅུག་ན།
 པརེ་རེས་ཚག་མཛིད།
 གློག་བརྙན་ཐློག དཔ་སྟེློན་ལད་སྲེློལ་ ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
ལམ་སྟེློན།
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ ་
སློབ་དཔློན་ནང་ན་འིབྱློནམ་ད། སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ་ལགས། ཟར་ཞུ་ན་དང་།
སློབ་དཔློན་ལློག་འིབྱློནམ་ད། བཀའི་དྲིན་ཆེ་ལགས། ཟར་གུས་པའི་རྣམ་འིགྱུརེ་དང་བཅིས་ སབ་ན་ཚུ་ དཔ་སྟེློན་འིབད་ད་ སྟེློན་དགློཔ་དང་། ད་སྦེ་སབ་ན་འིད་ རེང་ལས་ སྦེློམ་མ་ག་རེགས་ལུ་ གུས་བཀུརེ་དང་། འིློག་མ་ལུ་བྱམས་བརྩི་
འིབད་ཐངས་ཚུ་ སྟེློན་བྱན་དགློ།

བྱ་སྤྱིློད་ཡིློངས་ཁྱིབ་ཀྱི་དབྱ་ཞེབ་ཚད་གཞེ་བཀློད་ད་ཡིློད་མ་འིད་བཟུམ་ལག་ལན་འིཐབ་པ་ཅིན།
འིློས་འིབབ་འིདུག།
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དབྱ་དཔད་ཐློ། དུས་རེམ་དབྱ་ཞེབ་ལུ་མཁློ་བའི་མཁློ་ཆེས་ལྔ་དང་། ཐབས་རེག་བཞེ་ འིློས་འིབབ་
དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

ད་ལས།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ནང་ན་འིློངམ་ད།
# ང་ ནང་ན་འིློང་ཆེློག་ག་ལགས། ཟར་སབ་ན་དང་།
ཕྱི་ཁརེ་འིགྱིློཝ་ད།
# ང་ ཕྱི་ཁརེ་ འིགྱིློ་ཆེློག་ག་ལགས། ཟར་ གནང་བ་ཞུ་ན་ཚུ་སྟེློན་དགློ།
ད་ལས་རེགས་བསྒྲིས་ཏ། ཞུ་ག་ལགས། འིབད་ཆེློག་ག་ལགས། བལྟ་ཆེློག་ག་ལགས། བྲེ་ག་ལགས། ཟར་ ལཱ་གཞེན་དང་གཞེན་ལུ་ཡིང་ རེང་ག་གློངམ་ལས་ གནང་བ་ཞུ་དགློཔ་ཚུ་ སྟེློན་བྱན་དགློ།
རེང་ག་མང་འིབློཔ་ད། ལགས། ཟར་ཞུ་དགློཔ་དང་། ཁྱིམ་ནང་ ཕམ་དང་ ཨི་ཞེམློ་ ཕློ་རྒནམ་ཚུ་གས་ འིབློཔ་ད་ཡིང་། ལགས། ཟར་སབ་དགློ་པའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡིང་ སྟེློན་སྦེ། ཁྱིམ་ནང་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ་པའི་སྐློརེ་ སབ་བྱན་
དགློ།
འིཁྲིབ་རྩིད།
སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཅིག། རྒན་ཤློས། ལ་ལུ་ཅིག་ གཞེློན་ཤློས་བཟློ་སྟེ། གཞེློན་ཤསློ ་ཀྱིས་ རྒན་ཤློས་ལུ་ གུས་ཞེབས་ འིབད་ཐངས་དང་། གུས་ཞེབས་ཀྱི་ ཚག་འིཇམ་སངམ་ སབ་ཐངས་ཚུ་ག་ཐློག་ལུ་ ཚབ་
རྩིད་ཚུ་འིབད་བཅུག་དགློ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཡིང་ན། སློབ་སྟེློན་པ་གས། འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ ཡིློངས་འིབྲེལ་སློབ་སྟེློན། ༼e-learning༽ འིད་ལུ་གཞེ་བཞེག་སྟེེ། ཧ་མ་རེ། སློབ་སྟེློན་པ་གས། ཁ་བཟང་དང་ ཞེ་སའི་གློག་བརྙན་འིད་ བལྟ་བཅུག་ཞེནམ་ལས། སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་གྲློགས་ནང་ལུ་ ཆེ་གཟུང་ག་ཐློག་ལས་ ཚབ་རྩིད་འིབད་བཅུག་ནི། ཡིང་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་སྐརེ་མ་༡༩ འིབད་མ་འིད་ བལྟ་ཞེནམ་ལས། གློག་བརྙན་གྱི་ མཇུག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་མ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཡིློངས་འིབྲེལ་རེམ་ལུགས་(Telegram/Wechat/WhatsApp/ Messenger) ཚུའི་ཐློག་ལས་ ལན་ཚུ་སབ་ན་སང་བ་བྱན་དགློ།

དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ གནམ་གཤས་དང་ གཟའི་ཚས། ཚར་སྣང་ཚུ་ གནས་སྟེངས་དང་བསྟུན་ བཤད་ཚུགས།

སྲུང་དང་བཤད་པ་ སློ་གླུ་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ད་དང་འིཁྲིལ་བའི་ རྣམ་འིགྱུརེ་དང་ བརྡ་དློན་སློད་ཚུགས།

videoplayback
(1).mp4
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 ཞེ་ས་དང་ཁ་བཟང་ག་ ཨི་ལློའི་སློ་གླུ་ཚུ་ www.rec.gov.bt ལས་ ཕབ་ལན་འིབད་ཚུགས།
སྲུང་དང་། ཅི་དངློས། པརེ་རེས། མཐའི་འིཁློརེ། གྱིློན་ཆེས། ཞེབས་ཁྲི་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱེབ་ཐངས་ སློབ་སྟེློན་འིབད་ནའི་དློན་ལུ།
 གཙང་སྦྲ་ག་སློ་གླུ་དང་སྲུང་ཉིན་བཅུག་ན།
 པརེ་ཆེས་དང་པརེ་སྲུང་ག་ཐློག།
 གློག་བརྙན/སྒྲི་གཟུང་འིཁློརེ་ལློ།
 ཡིློངས་འིབྲེལ། ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ན། ད་ལས་ དློན་ཚན་དང་འིབྲེལ་བའི་མཁློ་ཆེས་གཞེན་ཡིང་ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
སློང་ལཱ་འིད་བཟུམ་ བློ་གསརེ་ཤློག་ཁྲིམ་ ཤློག་གྲངས་༢ པའི་ནང་ དློན་ཚན་གཅིག་ག་ཐློག་ལུ་ སློང་ལཱ་བཀློད་ད་ཡིློད།
ཡིང་ན། འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ སྲུང་ག་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་འིད་ བལྟ་བཅུག་ཞེནམ་ལས། འིློག་ག་དྲི་བའི་ཐློག་ལས་ བརྡ་དློན་སློད་ལན་འིབད་བཅུག་དགློ།

བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།
གཞེན་ཡིང་། དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད། ཚུ་འིློས་འིབབ་བལྟ་སྟེ་ ལག་ལན་འིཐབ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལག་ལན་འིཐབ་ཡིློད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ དབྱ་ཞེབ་ཚུ་འིློས་འིབབ་བལྟ་སྟེ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

The Magic Cup- A
Bhutanese Folktale..mp4

དྲི་བ་ཚུ་ཡིང་།
༡༽ ཨིློ་ལ་འིད་གས། དྭཝ་བུཚ་ལུ་ ག་ཅི་འིབད་ ཆེ་རེློགས་འིབདཝ་སློ?
༢༽ ཨིམ་བཟངམློ་གས། དྭཝ་བུཚ་ག་ཅི་ལ་ཚུ་ ཨིརེཝ་བརྐུ་འིབགཔ་ད། ཁྱིློད་ མནློ་བསམ་ ག་ཅི་བཏང་ཡིི?
༣༽ སྲུང་འིད་བལྟ་ཞེནམ་ལས་ ག་ཅི་ཧ་གློ་ཡིི? ལ་སློགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀློད་ཐློག་ལས་ ཉིན་སབ་ཀྱི་སང་བ་བྱན་དགློ། ༼ཐབས་ལམ་འིད་ དངློས་འིབྲེལ་དང་ དངློས་མད་ཀྱི་སློབ་སྟེློན་གཉིས་ཆེ་རེའི་ནང་ ལག་ལན་འིཐབ་བཏུབ།༽
 རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ ཐབས་ལམ་གཞེན་ཡིང་ གང་མང་ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
གནམ་གཤས་དང་བསྟུན་པའི་ཚར་སྣང་། གཟའི་ཚས། མཐའི་འིཁློརེ་ལུ་ཡིློད་མ་ཅི་དངློས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ཚུ་ ངློས་འིཛིན་འིབད་ཐབས་ལུ།
 གནམ་གཤས་དང་གཟའི་ཚས་ཚུ་ སློརེ་ཡི་རེ་བཙུགས་བཏུབ་མ་ཤློག་བྱང།
 བཟློ་དབྱབས་དང་ ཚན་སྨྱུག་ལག་ལན།
 དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་དང སྒྲི་གཟུང།
 པརེ་རེས་དང་ གནམ་གཤས་ཀྱི་ཤློག་ཁྲིམ། ཚས་གཞེ་ཤློག་ཁྲིམ།
 ཟླ་ཐློ་/ལློ་ཐློ། ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློཔ་དང་ དློན་ཚན་དང་འིབྲེལ་བའི་སློབ་སྟེློན་མཁློ་ཆེས་ཚུ་ཡིང་ལག་ལན་འིཐབ་དགློ
ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༦ པའི་སློང་ལཱ་ འིད་འིབད། གཞེན་ཡིང་ དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ག་སྐློརེ་ སློང་ལཱ་གང་མང་ བཟློ་སྟེ་སློབ་སྟེློན་འིབད་དགློ།
ཡིང་ན། སློབ་ཁང་ནང་ག་ ཅི་ལའི་པརེ་ཚུ་ ཚན་བཏང་སྟེ་ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་སློད། ད་ལས་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཚས་གཞེ་འིདྲི་མ་ པརེ་ཚུ་གཅིག་ཁརེ་བཞེག་དགློ། དཔ་འིབད་བ་ཅིན། སརཔློ་ཚུ་གཅིག་ཁརེ་དང་ དམརེཔློ་ཚུ་ གཅིག་ཁརེ་བཞེག་དགློ།
ད་ལས་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཅི་ལ་དང་ཚས་གཞེ་ཀྱི་ མང་སྦྲགས་སབ་བཅུག། དཔར་ན། པ་ས་འིད་ སརཔློ་ ཨིན་མས། ཟར་མང་དང་། ཚས་གཞེ་གཅིག་ཁརེ་ སལ་ཏ་སབ་ན་ སྟེློན་ཏ། ཚས་གཞེ་འིདྲི་མ་ཚུ་ ལློག་ཅིག་ཁརེ་བཞེག་བཅུག་དགློ།

དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད།
དཔ་སྣློད།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་ (ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ།
ཀྲ་ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་
དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

གནམ་གཤས་དང་གཟའི་ཚས་སབློ ་སྟེནློ ་འིབད་ནའི་དནློ ་ལུ།
 སློབ་སྟེློན་པ་གས། གནམ་གཤས་དང་གཟའི་ཚས་ཚུ་ སློརེ་ཡི་རེ་བཙུགས་བཏུབ་མ་ ཤློག་བྱང་བཟློ་འིབག་དགློ།
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤས་གཟའི་དང་ཚས་ཀྱི་སྐློརེ་ བཤད་ན།
 འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ སློ་གླུ་ཚུ་ཉིན་བཅུག་སྟེ་ འིློག་ག་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སབ་བཅུག་དགློ།
དྲི་བ། ༡) གནམ་གཤས་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ དགའི་ཤློས་རེ་ ག་ཅི་ས?ློ ག་ཅི་འིབད?
༢) ཆེརེཔ་རྐྱེབ་ད་ ག་ཅི་ག་གྲ་སྒྲིག་འིབད་དགློ?
༣) སློ་གླུ་ནང་ལས་ དགའི་ཤློས་ཉི་མ་དང་ཟླཝ་ཟར་འིཐློན་མ་འིད་ ག་ཅི་འིབད་འིློང་ན་མས?
༤) གཟའི་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ལཱ་དང་ ལས་རེམ་ཚུའི་སྐློརེ་ལས་སབ།
༼རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ དྲི་བ་གཞེན་ཡིང་བཀློད།༽
ཡིང་ན། རྣམ་འིགྱུརེ་བཏློན་བཅུག་ན།
 ལད་སྲེློལ་རྐྱེབ་སྟེ་ འིཐན་བཅུག་ན།
 འིདྲི་ཞེབ་/འིདྲི་ལན་འིབད་བཅུག་ན།
དྲིན་གསློ། འིད་ཚུ་སློབ་སྟེློན་འིབད་ཚརེ་རུང་ གནམ་གཤས་དང་གཟའི་ཚས་ཚུའི་སྐློརེ་ ལགས་ཤློམ་འིབད་ཧ་མ་གློ་ཚུན། གནམ་གཤས་དང་གཟའི་ཚས་ཚུ་ སློརེ་ཡི་རེ་བཙུགས་བཏུབ་མ་ ཤློག་བྱང་འིད་སློབ་ཁང་ནང་རེ་བཞེག་སྟེ་ དྲིན་གསློ་
འིབད་དགློཔ་ཨིན།
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ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་

གྱིངས་ཁ་༢༠ མ་འིཛིལ་བརེ་ ཉིན་སབ་འིབད་ཚུགས།

དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

བློ་གསརེ་སློབ་རེམ་གྱི་གནས་ཚད་དང་འིཁྲིལ་ ཨིང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ སློབ་སྟེློན་འིབད་ནའི་དློན་ལུ།
 ཤློག་བྱང་དང་ གྱིབ་གཟུགས།
 མཐའི་འིཁློརེ་གྱི་ཅི་དངློས།
 ཤློ་མག་རྩིདམློ་དང་ ཤློ།
 སློ་གླུ་ག་དབ།/སྒྲི་གཟུང་། ༼གྱིངས་ཁ་ག་སྒྲི་གཟུང་ཉིན་ན་/གྱིངས་ཁའི་སློ་གླུ་བཟློ་ན་༽ ལ་སློགས་པའི་ཐབས་ལམ་ གང་རུང་ག་ཐློག་ལས་ སློབ་སྟེློན་འིབད་ན།
 བཀློད་རྒྱ་ག་རྩིདམློ། སློགས་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
ཡིང་ན། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱིངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ངློ་སློད་འིབད་དགློ།
 སློབ་སྟེློན་པ་གས་ གྱིངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ སྒྲི་གཟུང་འིབད་ད་ བཏང་ཞེནམ་ལས། འིློག་ག་དྲི་བའི་ལན་ སབ་བཅུག།
༡) པརེ་དང་ གྱིངས་ཁ།
ཀ། པརེ་འིད་ནང་ མ་ག་དམ་ཅིག་ འིདུག།

བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།
དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད་ཚུ་ དློན་ཚན་འིློས་འིབབ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ་པའི་ཁརེ་ དབྱ་ཞེབ་
ཐབས་ལམ་གཞེན་ཡིློད་རུང་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

ཁ། པརེ་ནང་ སམས་ཅིན་ག་དློམ་ཅིག་ འིདུག། ༼སློགས་ དྲི་བ་ཚུ་གང་མང་བཀློད་དགློ།༽
དཔར་ན། འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ གྱིངས་ཁའི་སློ་གླུ་ཚུ་ ཉིན་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་ དགློ།
ད་བཟུམ་འིབད། སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེ་ཡིང་ གྱིངས་ཁ་ཤས་ཐབས་ལུ་ རེང་སྡེློད་སའི་མཐའི་འིཁློརེ་གནས་སྟེངས། ཕམ་དང་ཤས་ཡིློན་ཅིན་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱིློརེ་ལན་ཏ་ སང་བ་འིབད་དགློ།
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jang.wma

འིབྲེལ་ཡིློད་ཁ་བྱང་། སློ་གླུ། (www.moe.gov.bt དང་ www.rec.gov.bt)

མཐའི་འིཁློརེ་དང་འིབྲེལ་བའི་ མང་
ཚག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ཚུ་
དབྱ་བ་ཕྱིས་ཏ་ ལྷག་ཚུགས

སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་སྟེ་ དབྱངས་གསལ་དང་ རྩིག་འིདློགས་ཀྱི་ སྒྲི་གདངས་དང་ མང་ཚག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས།

མག་རྩིལ་ ཡིརེ་རྒྱས་ཚུད་ད་ གསལ་བྱད་ཀྱི་རྗེློད་སྒྲི་སྟེློན་མ་ པརེ་དང་རེ་མློ་ གསལ་བྱད་༣༠ ངློས་འིཛིན་འིབད་ད་ ལྷག་ཚུགས

chi chungku ngye
chungku.wma

གསལ་བྱད་དང་ རྗེློད་སྒྲི་ངློས་འིཛིན་འིབད་ཐབས་ལུ།
 གསལ་བྱད་ཀྱི་སྒྲི་སྟེློན་མ་པརེ་དང་རེ་མློ།
 སློ་གླུ།
 དུས་ཐུང་གློག་བརྙན། འིགྲུལ་འིཕན་རེམ་ལུགས་/Kids learn Dzongkha
 གསལ་བྱད་ངློས་འིཛིན་གྱི་རྩིདམློ།
 གྱིབ་གཟུགས་ངློས་འིཛིན་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལྷབ་སང་འིབད་དགློ། དློན་ཚན་ལྷབ་སང་འིབད་ཐབས་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ སློབ་དཔློན་རེང་གས་བཅིའི་སྒྲིག་རྐྱེབ་དགློ་པའི་ཁརེ་ ཡིློངས་འིབྲེལ་ནང་ལས་པརེ་
འིཐློབ་མ་ཚུ་ཡིང་ ལག་ལན་འིཐབ་བཏུབ།
སློང་ལཱའི་དཔ། གསལ་བྱད་ངློས་འིཛིན་འིབད་ན་དློན་ལུ།
 འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་འིད་ ཐུན་ཚན་རེའི་ནང་ སྡེ་པ་གཉིས་རེ་འིབད་བལྟ་བཅུག།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤློག་ཁྲིམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྐློརེ་སློརེ་ཡི་རེ་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གས་སྟེློན་ གཞེན་མ་ཚུ་གས་ལད་སྲེློལ་རྐྱེབ་སྟེ་ ག་རེ་གས་ཡི་གུ་ངློས་འིཛིན་ འིབད་མ་ཚུགས་ཚུན། ལྷག་བཅུག་ན།
https://youtu.be/UtYP1AJLqQM?list=PL8WWToQ5Kvkea-a3QdyRkXrRUxOE2icIN

དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད།
དཔ་སྣློད།
རེང་ཉིད།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

ka kha ga nga.wma

 འིད་དང་རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ མཐུན་རྐྱེན་གཞེན་ཚུ་ཡིང་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
དབྱངས་བཞེ་ ངློས་འིཛིན་འིབད་ཞེནམ་ལས། གསལ་བྱད་༣༠ ལུ་ སརེ་ཏ་ེ ཡིློད་མ་དང་། རྩིག་འིདློགས་ཀྱི་ མང་ཚག་འིཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགློ། འིདི་འིབད་ཐབས་ལུ།
 གདངས་དབྱངས་ཐློག་དང་ སློ་གླུ།
 ཤློག་ཁྲིམ། ཤློག་བྱང་།
 གློག་བརྙན། བཤུད་བརྙན། རྩིདམློ། (དྲིློ་མ་ནློའི་རྩིདམློ།) གྱིབ་གཟུགས་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ སང་བ་འིབད་དགློ།
གཞེན་ཡིང་། ༼སློབ་ཚན་༣ པ་ལས་ ༦ པ།༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགློ་པའི་དློན་ཚན་) གྱི་ཐློག་ལུ་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་སྟེ་ལྷག་ནའི་སང་བ་ མ་ཚུད་ཚུན་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
ཡིང་ན།
 སློབ་དཔློན་གྱིས་ དབྱངས་གསལ་ ལས་འིཇུག་པའི་ མང་ཚག།
 འིདློགས་ཅིན་ལས་གྲུབ་པའི་ མང་ཚག།
 མགློ་ཅིན་ལས་གྲུབ་པའི་ མང་ཚག།
 རྩིག་འིདློགས་དང་སློན་རྗེས་ཡིང་འིཇུག་ཡིློད་པའི་ མང་ཚག་སློགས། སློབ་སྟེློན་འིབད་དགློ།
 ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༡༢ ལས་༢༢ ཚུན་གྱི་ སློང་ལཱ་ཚུ་ འིབད་དགློ།
 སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་ ཤློག་གྲངས་༨༢ ལས་༩༠ ཚུན་ལུ་བཀློད་ཡིློད་པའི་ སློང་ལཱའི་ལམ་སྟེློན་ལུ་ གཞེ་བཞེག་སྟེ་ སློབ་སྟེློན་པ་རེང་གས་ འིཐབ་ལམ་གང་མང་སྟེློན་ཐློག་ དངློས་འིབྲེལ་དང་ དངློས་འིབྲེལ་
མད་པའི་ སློབ་སྟེློན་མཐརེ་ཕྱིན་འིབད་དགློ།
མཐའི་འིཁློརེ་ལུ་ཡིློད་མ་ཅི་དངློས་དང་། ཉི་འིབྲེལ་མང་ཚག། ཁ་དློག། དབྱབས་ཚུ་ ལྷབ་སྟེློན་འིབད་ཚརེ་མ་ཚུ་ གནས་ཚད་ཡིརེ་དྲིགས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཅི་དངློས་དང་ དབྱབས་ངློ་མ་འིབད་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ མང་ཚག་ཚུ་ངློས་འིཛིན་འིབད་
ཚུགས་པའི་ཁརེ།
 སློབ་ཁང་ནང་གྱི་ཅི་ལ།
 ཡིག་ཚང་། ཆེབ་གསང་། ལ་སློགས་པ་ ཉིར་སྤྱིློད་ཀྱི་རེགས།
 དུས་ཚད་དང་ བཞེས་ས།ློ

དབྱ་ཞེབ་འིབདཝ་ད། དབྱ་དཔད་དང་དབྱ་ཚད། བྱ་སྤྱིློད་ཡིློངས་ཁྱིབ་ཚུ་ དློན་ཚན་འིློས་འིབབ་དང་
འིཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ་པའི་ཁརེ། གཞེན་ཡིང་། གནས་སྟེངས་དང་འིཁྲིལ་ དུས་ཐུང་
གློག་བརྙན་རྗེ་སརེློ ་ཐློག་དང་། ཡིློངས་འིབྲེལ་གྲསློ ་སྟུན་ཚུ་ཡིང་ ལག་ལན་འིཐབ་སྦེ། ད་ཚུའི་ཡིག་
ཆེ་ཚུ་ཁ་གསལ་འིབད་བཞེག་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

དབྱ་ཚད་ཐློ།
དབྱ་དཔད་ཐློ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་

ཨིང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ཨིང་ཡིག་ནང་ མ་འིཛིལ་བརེ་ ལྷག་ཚུགས།

སྲུང་དང་ མང་དབ་ སློ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་པའི་ཐློག་ལས་ གློ་དློན་ སྟེློན་ཚུགས།

དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

 ཚས་གཞེ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཡིན་ལག།
 ཟ་ཆེས་དང་ གྱིློན་ཆེས་སློགས་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཅི་ལ་ག་ཚས་གཞེ་མ་འིདྲིཝ་རེ་ འིབག་ཤློག་ཟར་སབ་སྦེ། ཅི་ལ་འིད་ འིབྲེ་ཁྲི་དང་སློ་སྒྲིག། ཡིང་ཅིན། གྱིང་ལ་སློགས་པ་ ག་ཏ་འིབད་རུང་བཞེག་སྟེ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཉིནམ་རེ་བཞེན།
འིད་ ཚས་གཞེ་ ག་ཅི་ས?ློ ཨི་ཕ་ ཚས་གཞེ་ ག་ཅི་ས?ློ ཟར་དྲིིཝ་ད།
འིད་ དམརེཔློ་ ཨིན་མས། ཟརཝ་ ལ་སློགས་པའི་ ལན་སབ་དགློ། འིད་དང་ རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ བདུན་ཕག་གཅིག་ད་ཅིག་ སང་བ་འིབད་བཅུག་ཞེནམ་ལས། ཅི་ལ་འིད་སློརེ་ཏ་ ཚས་གཞེ་མ་འིདྲིཝ་ གཞེན་ཚུ་འིབག་འིློང་བཅུག་སྟེ་ ཅི་ལ་
དང་ཚས་གཞེ་ག་མང་སྦྲགས་ཏ་ སང་བ་འིབད་བཅུག་དགློ།
ཡིང་ན། ལྷབ་སང་འིབད་ན་དློན་ལུ། དང་པ་རེ་ སློབ་སྟེློན་པ་གས་ ཚས་གཞེ་འིདྲིཝ་ཚུ་འིབག་འིློང་དགློ།
 ཚས་གཞེ་ཚུའི་མང་ཚུ་ ག་ལྷློད་དཀྲུགས་ཏ་བཞེག་དགློ།
 སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞེན་ལུ་ ཚས་གཞེ་ག་པརེ་གུ་ ཚས་གཞེ་ག་མང་འིད་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ཅི་རེ་ ངློས་འིཛིན་འིབད་ད་ མང་བཀལ་བཅུག་དགློ།
ད་བཟུམ་འིབད་ སློབ་སྟེློན་པ་གས་ དངློས་འིབྲེལ་མད་པའི་ སློབ་སྟེློན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡིང་ དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ཚུ་ ངློས་འིཛིན་གྱི་དཔ་སྟེློན་འིབད་ཡིློད་པའི་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་གྱི་རེགས་ཚུ་ བཟློ་དགློ།
 དྲི་བ། ཅི་དངློས་མ་འིདྲིཝ་ཚུ་བཏློན་ཏ་ འིད་ག་དབྱབས་དང་ཁ་དློག་ཚུའི་ མང་ཚག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེའི་ སྒྲི་གཟུང་འིབད་ད་ དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ བསྐྱིལ་ཞེནམས་ལས་ མ་ཤས་ཚུན་ཐབས་ལམ་སྣ་
ཚགས་བཏློན་ཏ་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འིགྱུརེ་གྱི་ཐློག་ལས་ གློ་དློན་སྟེློན་ན་དང་། སློ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་པའི་ཐློག་ལས་ གློ་དློན་ སྟེློན་ནའི་དློན་ལུ།
 སྲུང་རྩིད།
 སྡེ་ཚན་སྤྱིན་ཞུ།
 པརེ་སྲུང་ལྷག་ནི།
 དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་ཚུའི་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
དཔར་ན། སློབ་སྟེློན་པ་གས་ པརེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བལྟ་སྟེ་པརེ་སྲུང་ སབ་དགློ། བློ་གསརེ་ ལྷློག་བྱང་ཤློག་གྲངས་༨ པ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེེ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སབ་དགློ།
གཞེན་ཡིང་ འིློག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་པའི་ ལྷག་དབ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སློབ་སྟེློན་འིབད་ཡིློད་པའི་ (Bhutan e-learning) ཡིློངས་འིབྲེལ་ཁ་བྱང་འིད་ནང་ཡིློད་མ་ ལྷག་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ གཞེན་ཡིང་ལྷག་བཅུག་
དགློ།
https://youtu.be/igpTp_u5wyk?list=PL8WWToQ5Kvkea-a3QdyRkXrRUxOE2icIN
ཡིང་ན། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཕྱིམ་ལ་ མ་ཏློག་འིཚལ་མ་ ཟར་བའི་ ལྷག་དབ་འིད་སྟེློན་སྦེ། ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་དབ་འིད་གུ། ག་ཅི་ག་པརེ་འིདུག་གློ? ག་ཅི་ག་སྐརེློ ་ལས་ ཨིནམ་བཟུམ་ ཚར་ཡི?ི འིད་ནང་ ཚས་གཞེ་ག་ཅི་རེ་འིདུག་གློ?
ཟར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀློད་ད་ ཕློ་ཚད་དཔགས་ཏ་སབ་བཅུག་ན།
ད་ལས། ལྷག་དབ་འིད་ ཁུ་སམ་སམ་འིབད་ལྷག་སྟེ། སྲུང་འིད་ ཁྱིད་ཀྱིས་ སབ་མ་བཟུམ་ཨིན་པས་ག? བལྟ་ས་རེ། ཟར་ སབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག། སྲུང་འིད་ ག་རེ་གས་ ལྷག་ཚརེཝ་ད། དློ་རུང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འིློག་ག་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་
ཏ་ བློ་སབ་དགློ། དཔར་ན།
1. སྲུང་འིད་ ཁྱིད་ཀྱིས་ སབ་མ་དང་ འིདྲི་བས་ག?
2. སྲུང་འིད་ ག་ཅི་ག་སྐློརེ་ལས་ ཨིན་པས?
3. སྲུང་ནང་ ག་ཅི་རེ་ འིབད་ན་ འིདུག?
4. ཁྱིད་ཀྱི་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕརེ་ ཕྱིམ་ལ་དང་ མ་ཏློག་ཚུ་ཡིློད་ག? ཟར་དྲིས་ཏ་ (ཨི་ལློ་ཁློང་རེའི་ ས་གནས་ལུ་གཞེ་བཞེག་ག་ རེག་རྩིལ་འིཕལ་ཚུགས་པའི་ཁརེ་ དཔ་དབ་ནང་ཡིློད་པའི་དློན་ཚུ་ མ་ཚའི་གནས་
སྟེངས་དང་ འིབྲེལ་བ་འིདུག། ཟར་ ཧ་གློ་བཅུག་ནའི་ རེག་པ་བྱནམ་ཨིན་)
5. ཕྱིམ་ལ་གས་ མ་ཏློག་གཅིག་ལས་གཅིག་གུ་ ག་ད་སྦེ་འིགྱིློ་འིློང་? མ་ཏློག་ཁ་དློག་ ༼བཀྱིག་༽ ག་ཅི་བཟུམ་རེ་མཐློང་ཡི?ི ཟར་མ་ཚུ་དྲིས་ཏ་ ཨི་ལློ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ལན་སབ་
བཅུག། ད་ལས་ སྐློརེ་རྒྱབ་འིབད་ ཨི་ལློ་རེ་གས་ ཤློག་གྲངས་རེ་ལྷག་བཅུག།
a. ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མགྱིློགས་པརེ་ ལྷག་མ་བཅུག་པརེ་ ལྷག་མ་ཚུ་ སྒྲི་དགཔ་འིབད་ བསྐྱིརེ་ལློག་མད་པརེ་ ལྷག་བཅུག། ལྷག་མ་ཚུགས་རུང་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ དའི་འིཕློ་ལས་ ཚག་ཕང་སྟེ་མ་སབ་པརེ་ ཨི་ལློ་འིད་རེ་ལུ་ སློརེ་ཀློག་དང་ ཚག་སྡུད་རྐྱེབ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ དཔ་སྟེློན་འིབད་ད་ ལྷག་བཅུག་དགློ། ད་མན་རུང་ པརེ་ལུ་བལྟ་
སྟེ་ པརེ་ནང་ ག་ཅི་འིདུག་ག? ཟར་ ཟུརེ་བརྡ་ག་ཐློག་ པརེ་དང་འིབྲེལ་བ་འིཐབ་སྟེ་ ཨི་ལློ་འིད་ལུ་རེ་ ལྷག་བཅུག་དགློ།
དྲིན་གསློ། ཤས་ཡིློན་ཡིརེ་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལྷག་དབ་ལྷག་ན་འིད་ ག་ན་བ་གལ་ཆེ་བའི་སྐློརེ་ སམས་ཤུགས་སྐྱིད་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱུད་སྐུལ་འིབད་དགློ།
 རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ ལྷག་དབ། སྲུང་། སློ་གླུ། སློགས་ ཡིློངས་འིབྲེལ་དང་ དངློས་ཐབས་ལག་ལན་ཐློག་ ལྷབ་སང་འིབད་དགློ།
བློ་གསརེ་སློབ་རེམ་གྱི་གནས་ཚད་དང་འིཁྲིལ་ ཨིང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ལྷག་ན་དློན་ལུ།
 ཤློག་བྱང་།
 དཀྲུག་པརེ་སྒྲིགས། ༼ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲེ་ཞེནམ་ལས་ ཤློག་གུ་དཀྲུགས་བཞེག་སྟེ་ བསྒྲིག་བཅུག་ནི་༽
 ཤློ་མག་རྩིདམློ། ༼སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་བཅུག་ན།༽
 བཤུད་བརྙན/Camtasia/kinemaster/white board དུས་ཐུང་གློག་བརྙན།༽
 ཤློག་ཁྲིམ།
 སྒྲི་གཟུང་།
 བཀློད་རྒྱ་ག་རྩིདམློ། ལག་ལན་འིཐབ་དགློ
གློང་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ ཨིང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ལ་ཤ་ཡིློད་པའི་གྲས་ལས་ ཤློ་མག་རྩིདམློ་ཐློག་ལྷབ་སང་འིབད་དགློ་པ་ཅིན།
 དང་པ་རེ་ སློབ་སྟེློན་པ་གས་ ཨིང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲེས་ཏ་ཡིློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ཅིག་དང་ སྡེ་གྲློགས་ནང་ལུ་ ལང་པའི་ཤློ་ བཅིའི་སྒྲིག་རྐྱེབ་འིབག་འིློང་དགློ།
 ད་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་གྲློགས་ནང་འིབད་བཞེག་སྟེ་ སྐློརེ་རྒྱབ་འིབད་ ཤློ་རྩི་ེ བཅུག་ཞེནམ་ལས། རེང་ག་སྐློརེ་རྒྱབ་ལུ་ ཐློན་ཡིློད་པའི་ ཤློ་མག་འིད་གྱིངས་ཁ་རྐྱེབ་སྟེ་ ཤློག་བྱང་ནང་ག་ ཡིག་གཟུགས་འིད་
སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་སྟེ་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
ད་ལས་ དངློས་འིབྲེལ་མད་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིློངས་འིབྲེལ་རེམ་ལུགས་ (kids learn dzongkha) ཟར་མ་ཚུ་ ངློ་སློད་འིབད་ད་ ལྷབ་སང་ག་རེམ་པ་ཚུ་ སྟེློན་བྱན་དགློ། ད་དང་རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ ཐབས་
ལམ་གཞེན་ཡིང་ ལ་ཤ་ཡིློདཔ་ལས་ སློབ་སྟེློན་པ་རེང་གས་ འིཚལ་ཞེབ་འིབད་ད་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།
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དབྱ་ཚད་ཐློ།
དབྱ་དཔད་ཐློ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

དབྱ་ཚད་ཐློ།
དབྱ་དཔད་ཐློ།
རེང་ཉིད་དབྱ་ཞེབ།
ཆེ་གཟུང་དབྱ་ཞེབ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་ (ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ།
ཀྲ་ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་
དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་

སློབ་ཁང་ག་ ཅི་ཆེས་དང་ཟ་ཆེས་ཀྱི་ མང་ཚུ་བྲེ་ནའི་སང་བ་འིབད་ད་ སྡེབ་མ་འིཛིལ་བརེ་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ཚུགས།

ཚག་དང་ཤད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཐངས་ ངློསའིཛིན་ འིབད་ད་ འིཐློབ་ཐངས་དང་འིཁྲིལ་ རྗེློད་ཚག་བྲེ་
ཚུགས།

ལག་རྩིལ་ ཡིརེ་རྒྱས་བཏང་སྦེ་ པརེ་དང་རེ་
མློའི་ བཟློ་རྣམ་དང་ དབྱངས་གསལ་ རྩིག་
འིདློགས་ཚུ་ མགྱིློགས་ཡིག་ནང་ འིདྲིན་
བཀལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འིབད་ བྲེ་ཚུགས།

དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ལག་རྩིལ་ཡིརེ་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ པརེ་དང་རེ་མློའི་ བཟློ་རྣམ་མ་འིདྲིཝ་ཚུ་ བྲེ་ན་ལུ་སང་བ་དང་ མགྱིློགས་ཡིག་ནང་ གསལ་བྱད་ལུ་དབྱངས་བཀལ་ཏ་ བྲེ་ཚུགསཔ་བཟློ་ཐབས་ལུ། འིློག་ལུ་བཀློད་མ་ མཁློ་ཆེས།
1. ཡི་གུ་སློན་སང་ག་ལཱ་ཤློག་།
2. ཡིག་བཟློ་སློང་དབ་ ཀ། ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ འིདྲིན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ལག་རྩིལ་མ་ཚུད་ཚུན་སྟེློན་བྱན་དགློཔ་ཨིན།
3. སློང་ལཱ་འིབད་འིབད་ཐངས་ཀྱི་ རེམ་པ་ཚུའི་དཔ་ཡིང་ སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་ཤློག་གྲངས་༧༦, ༧༩, ༨༠, ༨༡, པའི་ནང་ ཁ་གསལ་བཏློན་ཏ་འིདུག།
4. རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་དང་ ལཱ་ཤློག། ལྷློག་བྱང་། ཡིློངས་འིབྲེལ་སློབ་སྟེློན་ཚུའི་ནང་བཀློད་ཡིློད་མ་ སློང་ལཱ་ཚུ་དང་ སློབ་སྟེློན་པ་རེང་གས་ ཐབས་ཤས་བཏློན་ཏ་ ལག་རྩིལ་སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་
སང་བ་གནང་དགློ།
བློ་གསརེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་བྱད་ངློ་སློད་འིབདཝ་དང་བཅིས་ ཚག་དང་ཤད་ཡིང་ རེམ་པ་བཞེན་ངློ་སློད་འིབད་དགློ།
 ཡི་གུའི་ སློན་སང་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞེནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཚག་དང་ཤད་ འིབྲེ་ཐངས་ཀྱི་སྐརེློ ་ལས། ཡིག་བཟློའི་སློང་དབ་ཀ་ག་ཤློག་གྲངས་༡༦ དང་༡༧ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་བརེ་ན་ཚག་
དང་། མཇུག་ལུ་ ཤད་འིབྲེ་ཐངས་སྟེློན་དགློ། དའི་སྐབས། ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དང་པ་བྱང་ཤང་གུ་བྲེིཝ་ད། ཨི་ལློ་ཚུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ གློ་རེམ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ཁློང་རེའི་འིབྲེ་དབ་དང་
སློང་དབ་ནང་ བྲེ་བཅུག་དགློ། འིབྲེ་དབ་ནང་ཡིང་ གསལ་བྱད་དང་ མང་ཚག་ རྗེློད་ཚག་ཚུ་བྲེ་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲིན་གསློ་འིབད་ད་ སང་བ་བྱན་དགློ།
 ཡི་གུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་གློ་རེམ་འིད་ འིགྲུལ་འིཕན་རེམ་ལུགས་ནང་ལས་ (dzongkha for kids) ཟར་མའི་ནང་ལས་ ཕབ་ལན་འིབད་ད་ བལྟ་རུང་ཤས་ཚུགས།

དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད་ཐློ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།
དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད་ཐློ།
རྒྱུས་ཐློ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་ (ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ།
ཀྲ་ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་
དགློ།

ཡིང་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟན་འིབྲེ་འིཐབ་ནའིི་ དཔ་དབ་ཅིག་འིབག་འིློང་བཅུག་ཞེནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཁློང་རེ་གས་ཤས་མ་ཚུ་ ག་དགའིཝ་འིབད་བྲེ་བཅུག་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་
ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།
སློབ་སྟེློན་པ་གས་ རེང་གས་ གསལ་བྱད་དང་ མང་ཚག་ རྗེློད་ཚག་ཚུ་འིབྲེ་བའི་སྐབས་ལུ། ཚག་དང་ཤད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཐངས་དང་ རྗེློད་ཚག་འིཇམ་སངམ་རེ་ བྲེ་ཐངས་ཀྱི་དཔ་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན། (Whiteboard,
Camtasia, kinemaster) ལ་སློགས་ཀྱི་ཐློ་བཟློ་ཞེནམ་ལས་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
 སློབ་སྟེློན་ཐབས་ལམ་འིད་ དངློས་འིབྲེལ་དང་ དངློས་འིབྲེལ་མད་པའི་ སློབ་སྟེློན་གཉིས་ཆེ་རེའི་ནང་ ལག་ལན་འིཐབ་བཏུབ། ད་དང་རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ ཐབས་ལམ་གཞེན་ཡིང་བཏློན་ཏ་ ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་
དགློ།
དབྱངས་གསལ་ རྩིག་འིདློགས་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ མང་ ཚག་ རྗེློད་པ་ཚུ་བྲེ་ནའི་ སང་བ་འིཐློབ་ཐབས་ལུ། ༼ཨིན། མན། ཡིློད། མད། འིདུག། མན་འིདུག། བཏུབ། མ་བཏུབ། སློགས།༽ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ འིློག་ག་མང་ཚག་
ཚུ་དང་སརེ་ཏ་ བྲེ་དགློ།
❀ སློབ་ཁང་ག་ ཅི་ཆེས།
❀ ཟ་ཆེས་དང་། གྱིློན་ཆེས།
❀ ཤང་དང་། མ་ཏློག།
❀ བཞེས་སློ་དང་། ཤང་འིབྲེས། ཚད་སྲེ།
དཔར་ན། ༡༽ འིད་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན།
༢༽ འིད་ རྐང་ཁྲི་ མན། སློགས་ཀྱི་ སང་བ་ཚུད་བཅུག་དགློཔ་ཨིན།

རེང་ཉིད་དབྱ་ཞེབ།
ཆེ་གཟུང་།
དབྱ་ཚད།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

ཡིང་ན། ཐློ་བཀློད་ད་ཡིློད་མ་ཚུ་ལས་ བཟའི་ནའི་རེགས་དང་། འིཐུང་ནའི་རེགས་ ཟར་ དབྱ་ཁག་གཉིས་ བཟློ་ཞེནམ་ལས། དབྱ་བ་ཕྱི་བཅུག་དགློ། དཔར་ན། འིློག་ག་ ཤློག་ཁྲིམ་བཟུམ་ཅིག་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེས་བཞེག་སྟེ།
ཀ་བ་འིད་ བཟའིཝ་ཨིན་ན? འིཐུངམ་ཨིན་ན? དརེཝ་འིད་ བཟའིཝ་ཨིན་ན? འིཐུངམ་ཨིན་ན? ཟར་དྲིས་ཡི་རེ། དབྱ་ཁག་ སློ་སློའི་ནང་བཙུགས་དགློ། ཟ་འིཐུང་ཚུ་ སམས་ཁརེ་ངས་ཐབས་ལུ་ འིམ་ཟར་བའི་རྩིདམློ་རྩི་ན། དཔར་
ན། ཨི་ལློ་ག་རེ་ ལག་པརེ་ཐུརེམ་རེ་ཡིློད་པའི་ཚུལ་བཟློ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་དཔློན་གྱིས། བཟའི་ནའི་རེགས་ཚུ་ག་མང་སབ་ད། “འིམ་” ཟར་སབ་ན་དང་། འིཐུང་ནའི་རེགས་ཚུའི་ མང་འིཐློནམ་ད། “ཧུབ་” ཟར་སབ་སྟེ། ཐུརེམ་གྱིས་
ཁ་ནང་བླུག་དློ་བཟུམ་འིབད་ན། དའི་སྐབས་ བཟའི་ན་དང་འིཐུང་ན། ད་ལས་ བཟའི་བཏུབ་མ་དང་ མ་བཏུབ་མ་ ག་རེའི་མང་སབ་དགློ། བཟའི་མ་བཏུབ་མ་ཚུ་སབ་ད། ག་ན་ཡིང་མ་འིབད་བརེ་ སྡེློད་དགློ། ད་ཚུ་ སམས་ཁརེ་ངས་ཐབས་
ལུ་ པརེ་དང་སྦྲགས་ ཟ་འིཐུང་ག་མང་བྲེས་ཏ་ སློབ་ཁང་ནང་ སརེ་བཞེག་དགློ།
བཟའི་ནའི་རེགས།
འིཐུང་ནའི་རེགས།

གྱིངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ མ་འིཛིལ་བརེ་ བྲེ་ཚུགས།

 རེགས་བསྒྲིས་ཏ་ སློབ་དཔློན་ལམ་སྟེློན་ ཤློག་གྲངས་༡༡༩ ལས་༡༢༦ ཚུན་ བཀློད་ཡིློད་པའི་ སློང་ལཱའི་ལམ་སྟེློན་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་དགློ།
གྱིངས་ཁ་༠-༢༠ ཚུན་ ཉིན་སབ་དང་ལྷག་ནའི་སང་བ་ཚུད་ཐབས་ལུ་ འིློག་ག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ སང་བ་འིབད་བཅུག་དགློཔ་ཨིན།
1. གྱིངས་ཁའི་སློང་དབ།
2. ལཱ་ཤློག། ༼ཤློག་གྲངས་༢༦ དང་༢༧ །༽
3. ཤློག་བྱང་ བཟློ་སྟེ་སློད་ན།
4. ཤློག་ཁྲིམ། བྲེ་ནའི་སང་བ་གང་མང་བྱན་ན།
གྱིངས་ཁ་བརྩི་ནའི་དློན་ལུ།
 སློབ་སྟེློན་པ་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཐའི་འིཁློརེ་ལུ་འིཁྱིད་ད་ ཅི་དངློས་གྱིངས་ཁ་རྐྱེབ་ན།
 སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རེ་གས་ འིགྲུལ་འིཕན་རེམ་ལུགས་ (Kids learn Dzongkha) ཟར་མ་འིད་ ཕབ་ལན་འིབད་ཞེནམ་ལས། འིད་ནང་ཡིློད་པའི་ ཨིང་ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས་ཚུའི་སྡེབ་
ལྷབ་སང་འིབད་བཅུག་དགློ།
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཨིང་ཡིག་སློང་སྡེབ་ནང་ལུ་ཡིློད་པའི་ ཨིང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ རེ་རེ་བཞེན་ བྲེ་ནའི་སང་བ་བྱན་དགློ།
འིློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡིློད་པའི་ ཡིློངས་འིབྲེལ་ཁ་བྱང་འིད་ནང་ལས་དཔ་བལྟ་སྟེ་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་རེང་སློང་གང་མང་འིབད་དགློ།
https://youtu.be/r7u1UeRz2zg?list=PL8WWToQ5Kvkea-a3QdyRkXrRUxOE2icIN
འིློག་ག་ སློབ་སྟེློན་ལྷབ་སང་ག་ དཔ་དཔད་ཐློ་ཚུ། བདུན་ཕག་༦ རེ་ག་ཤུལ་ལུ་ དབྱ་དཔད་འིབད་ད་ ཕམ་དང་འིབྲེལ་ཡིློད་ཚུ་ལུ་ གསལ་སྟེློན་འིབད་དགློ།
སློབ་ཚན་༡ པའི་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 རེང་དང་ ཆེ་རེློགས་ཀྱི་ ངློ༌སློད་ འིབད་ན།
 གཟུགས་ཀྱི་ ཡིན་ལ ག་ག་ མང་ སབ་ན།
 དྲི་བའི་ ལན་ འིབད་ན།
 ནང༌མ་ ངློས༌འིཛིན་ འིབད་ན།
 བུཚ་དང་བུམློ་ཟར་བའི་ མང་ཚབ་ དབྱ་བ་ཕྱི་ན།
 བཀློད་རྒྱ་ཉིན་ཏ་ ལཱ་འིབད་ན།
 བྲེ༌ནའི༌སློན༌སང་། ཐག་འིཐན་ན་ སློགས་ཀྱི་སང་བ།
 གསལ་བྱད་དང་ དབྱངས་སམས་ཁརེ་ བཞེག་་ན།

སློབ་ཚན་༢ པའི་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 ཁ༌བཟང༌དང༌ སློབ་སྡེའི་ཕྱི་ནང༌ལུ་ འིགྱིློ ཝ་ད་ གནང་བ་ཞུ་ན།
 གསལ་བྱད་ ངློས་འིཛིན་འིབད་ད༌ ལྷག༌ན།
 གསལ་བྱད་དང་ འིཁྲིལ་བའི་ པརེ་ངློས་འིཛིན་ འིབད་ཚུགས།
 མདའི་ཕྱིློགས་དང་བསྟུན་ རེ་མློ་ བྲེ་ཚུགས།
 ཕློ་ཆེས་དང་ མློ་ཆེས་ཚུ་ ངློས་འིཛིན་ འིབད་ཚུགས།
 སློབ་ཁང་དང༌ ཐབ༌ཚང༌ནང་ག་ ཅི་ལའི་ མང་སབ་ན།
 གཙང་སྦྲའི༌ ཕན༌གནློད༌ ཧ་གློ་ན།
 གསལ་བྱད་ཀྱི་གློ་རེམ་བསྒྲིག་ན།

རེང་ཉིད་དབྱ་ཞེབ།
དབྱ་དཔད།
དབྱ་ཚད།
དབྱ་དཔད།
རྒྱུས་ཐློ།
བརྡ་དློན་འིཕྲུལ་རེག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ འིཕྲུལ་རེག་ག་ མཐུན་རྐྱེན་(ཝ་ཅཱཀྲ། ཝཀྲས་ཨིེཔ། ཀྲ་
ལ་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ་) ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཐློག་ལས དབྱ་ཞེབ་ཀྱི་དློན་ལུ་བསྐྱིལ་དགློ།

མཇུག་ལུ་བཀློད་ཡིློད་མ། སློབ་ཚན་༡-༦ ཚུན་གྱི་ཤས་ཚད་ལློགས་གྲུབ་དབྱ་དཔད་ཐློ་ རེམ་
བཞེན་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ། ད་དང་འིཁྲིལ་ ཤས་ཚད་འིཐློབ་ཐབས་འིབད་དགློ།

སློབ་ཚན་༣ པའི་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 གཟའི་དང་ གནམ་གཤས་ བརྩི༌ཤས༌ན།
 དཔ་སྟེློན་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ གསལ་བྱ ད་ཚུ་ མདའི་ཕྱིློགས་དང༌འིཁྲིལ་ བྲེ་ན།
 པརེ་ཡིན་ལག་ མ་ཚང་མ་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་ན།
 ཁློང་རེའི་ ནང་མ་ཉི་ཚན་གྱི་ མང་ སབ་ཚུགས་ན།
 གསལ་བྱད་༣༠ ཚག་པརེ་རྐྱེབ་སྟེ་ བྲེ་ན།
 གསལ་བྱད་དང་པརེ་ མཐུན་སྒྲིག་ འིབད་ད་ བྲེ་ན།
 ཅི་ལ་ མ་འིདྲིཝ་ག་ མང་ཚུ་ སབ་ན།
 ཉི་འིབྲེལ་གྱི་ མང་ཚག་ཚུ་ སབ་ན།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

 གསལ་བྱད་ཀྱི་ སྒྲི་ག དངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཅི་དངློས་ ངློས་འིཛིན།

སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 གསལ་བྱད་ཚུ་ གློ ་རེམ་ བསྒྲིག ་ན།
 གསལ་བྱད་ ཞེ་ལས་ཨི་ཚུན་ མདའི་ཕྱིློགས་མ ་འིཛིལ་བརེ་ བྲེ་ཚུགས།
 གསལ་བྱད་ལུ་ དབྱངས་བཞེ་སརེ་ཏ་ ལྷག་ན།
 སློབ་ཁང་ནང་ག་ ཅི་ལ་ངློས་འིཛིན་ འིབད་ན།
 བཀློད་རྒྱ་དང་འིཁྲིལ ་ པརེ་གུ་ ཚན་ག ཏང་ན།
 གསལ་བྱད་ཀྱི་ སྒྲི་དང་འིཁྲིལ་ པརེ་ངློས་འིཛིན་ འིབད་ན།
 ཟ་འིཐུང་ག་མང་ ཞེ༌སའི༌ནང༌ སབ་ན།
 ཡུལ་ཚག་ཚུ་ ངློས་འིཛིན་འིབདད༌ ལག༌ལན༌འིཐབ༌ན།
 གསལ་བྱད་ལུ་ རྗེས་འིཇུག་སརེ་ཏ་ བྲེ་ན།
 གསལ་བྱད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་འིཇུག་ མང༌མཐའི༌སརེ་ཏ་ འིབྲེ་ཀློག་རྐྱེབ་ན།
 གསལ༌བྱད༌ཀྱི༌ མང༌ཚག༌ཅིློག༌འིཐད༌མ༌ཚུ༌ ངློས༌འིཛིན༌འིབད༌ན།
 ལྷག༌དབ༌ནང༌ག༌ཚག༌ཚུ༌ལྷག༌ཚུགས།
 པརེ༌གྱི༌མང༌ ག༌ཨིན༌མ༌གུ༌ རྟེགས༌བཀལ༌ན།

 གསལ་བྱད་ ཀ་ལས་ཉི་ཚུན་གྱི་ མདའི་ཕྱིློགས་ཀྱི་ རེ་མློ་དང་འིཁྲིལ་ བྲེ་ཚུགས།
 ལད་སྲེློལ་ འིབད་ད་ ལྷག་ཚུགས།

སློབ་ཚན་༥ པའི་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 པརེ༌གྱི༌ མང༌སྡེབ༌ བྲེ༌ན།
 ཨིང༌ཡིག༌༡ ལས༌༡༠ ཚུན༌ བརྩི༌ན།
 གསལ་བྱད་༣༠ ག་མང་ཚག་ཚུ་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ན།
 གསལ་བྱད་ བཟློ་རྣམ་ ཆེ་འིདྲིཝ་ཡིློད་མ་ཚུ་ བྲེ་ན།
 པརེ་དང་ འིཁྲིལ་བའི་ ཚག་བྲེ་ན།
 ཡི་བཏགས་ཡིློད་པའི་ མང་ཚག་ཚུ་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་སྟེ་ ལྷག་ན།
 པརེ་དང་འིབྲེལ་བའི་ རྗེློད་ཚག་ཚུ་ ལྷག་ན།
 མདའི་ཕྱིློགས་ མ་འིཛིལ་བརེ་ ཡི་བཏགས་༧ བྲེ་ན།
 ཚག་གྲློགས་འིད་དང་ ཨིན་སློགས་སརེ་ཏ་ རྗེློད་ཚག་བཟློ་ན།
 མདའི་ཕྱིློགས་དང་འིཁྲིལ་ རེ་བཏགས་དང་ལ་བཏགས་ བྲེ་ན།
 རེ་བཏགས་དང་ ལ་བཏགས་ངློས་འིཛིན་འིབད་ད་ མང་ཚག་ཚུ་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ན།
 རེ་བཏགས་དང་ ལ་བཏགས་ཀྱི་ མང་ཚག་ཡི་གུ ་ བྲེ་ན།

 གསལ་བྱད་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན།
 དབྱངས་བཞེའི་ ངློས༌འིཛིན༌ འིབད༌ན།
 གསལ༌བྱད༌ལུ༌ དབྱངས༌སརེ༌ཏ༌ ལྷག༌ན།
 གསལ༌བྱད༌ བྲེ༌ན།
སློབ་ཚན་༦ པའི་དབྱ་དཔད་ཐློ།
 འིདློགས་ཅིན་ལས་གྲུབ་པའི་ མང་ཚག་ཚུ་ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ན།
 སྲུང་ཉིན་ཏ་ དྲི་བའི་ ལན་སབ་ན།
 པརེ་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ སྲུང་ གཏང་ན།
 རྒྱ་ (ཐག་ཚད་ནང་འིཁློད་) དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ཚན་གཏང་ན།
 ཚག་པརེ་གུ་ བྲེ་ན།
 བཟློ་དབྱབས་ཀྱི་ མང་སབ་ན།
 རེ་མགློ་༡༢ དང༌ མང་ཚག༌ཚུ༌ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ ལྷག་ན།
 རེ་མགློ་ཅིན་གྱི་ ཡི་གུ་ བྲེ་ན།
 ལ་མགློ་༡༠ དང༌ མང་ཚག༌ཚུ༌ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ ལྷག་ན།
 ལ་མགློ་ཅིན་གྱི་ ཡི་གུ ་ བྲེ་ན།
 ས་མགློ་༡༡ དང༌ མང་ཚག༌ཚུ༌ སློརེ་ཀློག་རྐྱེབ་ ལྷག་ན།
 ས་མགློ་ཅིན་གྱི་ ཡི་གུ་ བྲེ་ན།
 ཨིང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ འིབྲེ༌སབ་ འིབད་ན།
 ལྷག་ཤློག་ལྷག་ན།/སློབ་སློང་སློབ་སྟེློན་དློན་ཚན།

དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐྟོ་བཀོད་སྙན་ཞུ།


དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི། སླྟོབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྟོན་ཡྟོད་པའི་ནང་དྟོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་སྦྱང་དྟོ་ག? བལྟ་ནིའི་
ཐབས་ཤེས་ཅིག་དང་། ལྷབ་ཚརཝ་ད། ག་ཅི་ར་སྦྱངས་ཡྟོད་ག? ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ལུ་ གོཝ་ཨིན། རྟོང་ཁའི་
ཆོས་ཚན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི།

ཤེས་བྱའི་གནས།



ཀ་

ཉན་སླབ།

ཁ་

ལྷག་རིག་དང་རྩྟོམ་རིག་གི།

ག་

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ།

ང་

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱྟོར་བ།

རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་ལུ་ རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་འཐྟོབ་དགོཔ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡྟོད་ག? ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ དྲ་མཉམ་འབད་ ཐྟོབ་མ་འཐྟོབ་ བལྟ་ནིའི་
དྟོན་ལུ། གཤམ་འཁོད་ གནད་དྟོན་ལྔ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
དེ་ཚུ་ཡང་།



1.

ངག་དང་། ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་རྒྱུགས།

2.

ལྷག་རྒྱུགས། གོ་དྟོན་ལེན་ནི། ནང་དྟོན་བལྟ་ནི། (ཨོ་པཱན་བུག་ཆོགས་རྒྱུགས་)

3.

འབྲི་རྒྱུགས། (རྗོད་ཚིག། འབྲི་རྩྟོམ། ཡིག་འགྲུལ། སྙན་རྩྟོམ་)

4.

སྐད་ཡིག། (ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན། ཚིག་དང་དྟོན་སྒྱུར། ཕད་རྣམ་དབྱེ། བྱ་ཚིག་དང་དུས་གསུམ་གྱི་སྦྱྟོར་བ་)

5.

བྱ་སྟོད་ཡྟོངས་ཁྱབ་དབྱེ་ཞིབ། (ལྷབ་ལུགས། མནྟོ་ལུགས། འབད་ལུགས། ལྕོགས་གྲུབ་)

གོང་ལུ་ ཤེས་བྱའི་གནས་/རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ནང་ བཀོད་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping with Stress
༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད། Creative thinking ༨. སྐྱོན་
དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

བྟོ་གསར་-༦ པའི་ཚུན་ ཆོས་ཚན་ནང་འྟོས་འབབ་ཆེ་བའི་ དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟྟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཐབས་རིག་དང་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ། དུས་རྒྱུན་
གཞི་བཟྟོ་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་འཁྲིལ་ནི་དང་།
བདུན་པ་ལས་༡༢ པའི་བར་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་སྟོན་ (education road map)

ནང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ།

སླྟོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརག་ཞིབ་བཀོད་ཚྟོགས་དང་འཁྲིལ། བརྡ་དྟོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐྟོག་ལས་ གང་འཇམ་གང་བདེ་གི་ཐྟོག་ རྒྱུན་མ་ཆདཔ་འབད་
ཕམ་དང་ འབྲེལ་ཡྟོད་ཚུ་མཉམ་ དུས་མཐུན་བཟྟོ་ནི་ཨིན།
.

བློ་གསརེ་སབློ ་རེམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན།
དཔ་དབ་ཀྱི་ཐློ།
༡.
བློ་གསརེ་སློབ་དཔློན་གྱི་ལམ་སྟེློན་དཔ་དབ།
༢.
སློབ་སྟེློན་སློང་ལཱའི་ལཱ་ཤློག།
ཀ་ ཤློག་གྲངས་ འིབད་མ་གཅིག།
༣.
བློ་གསརེ་སློབ་རེམ་གྱི་ལྷག་དབ།
ཀ་
བྱ་ཚག་དཔ་དབ།
ཁ་
དབའི་གཟའི་ག་ཅི་ས?ློ
ག་
བློ་གསརེ་ཨིང་ཡིག་དང་མང་ཚག།
ང་
འིད་ག་ཅི་ཨིན་ན?
ཅི་
ཉི་མ་དང་ཟླ་བ།
ཆེ་
ཀུན་བཟང་དང་བད་ཆེན།
ཇ་
ཕྱིམ་ལ་མ་ཏློག་འིཚལ་མ།
ཉི་
སློའི་དྲིལ་བུ་ཏང་ཏང་།
༤.
སློབ་སྟེློན་མཁློ་ཆེས་ཚུ།
ཀ་
ཨི་ལློའི་སློ་གླུ།
ཁ་
སློ་གླུ་དབ་ཆུང་།
ག་
ན་ཆུང་གླུ་དབ།
ང་
གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།
ཅི་
མགྱིློགས་ཡིག་གསལ་བྱད་སུམ་ཅུའི་ཤློག་ཁྲིམ།
ཆེ་
གསལ་བྱད་སུམ་ཅུའི་མང་ག་ཤློག་ཁྲིམ། ཚན་གཅིག།
ཇ་
ཡི་བཏགས། རེ་བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ཤློག་ཁྲིམ། ཚན་གཅིག།
ཉི་
རེ་མགློ། ལ་མགློ། ས་མགློའི་ཤློག་ཁྲིམ། ཚན་གཅིག།
ཏ་
བརྩིགས་འིདློགས་པརེ་ཚག་ཤློག་ཁྲིམ། ཚན་གཅིག།
ཐ་
དབྱབས་དང་ཚས་གཞེ་ཤློག་ཁྲིམ། ཚན་གཅིག།
ད་
ལགས་སློའི་རྩིད་ཆེས། ཚན་གཅིག།
ན་
དྲིློ་མ་ནློ་རྩིད་ཆེས། ཚན་གཅིག།
པ་
ཤློག་ཁྲིམ་ཤློག་གྲངས་༨ འིབད་མ་ཚན་པ་གཅིག།
ཕ་
ཉི་འིབྲེལ་མང་ཚག་རེབ་འིབྱད། རློང་ཁ་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གྱི་མང་ཚག་གཞེ་འིགྱིམ།
བ་
ཚས་གཞེ་དྲུག།
མ་
བློ་གསརེ་ཨིང་དབ་༡-༡༠ ཚུན།
ཙ་
ཡིག་བཟློའི་སློང་དབ། ཀ།
ཚ་
སློ༌ནློརེ༌སམས༌ཅིན།
ཛི་
ཤང༌འིབྲེས༌རེགས།
ཝ་
ཚད་སྲེ་རེགས།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭའི་དགའི་སྐྱིད། སྐད་ཡིག་བཟང་པློ་(ཞེ་ས་/གུས་ཞེབས) རེག་བྱ་བཟང་པློ། (ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལགཔ་འིདློག ས་ཐང་ས་) བཟའི་ཚང་མཐུན་འིབྲེལ་ འིཛིན་སྐྱིློང་། མ་ངློམ་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ཁྱིད་པརེ། ཕྱི་གཟུགས་ཡིརེ་རྒྱས་
ཀྱི་འིགྱུརེ་བ། གཟུགས་ཁམས་་དང་མཐའི་འིཁློརེ་གཙང་སྦྲ། འིཕློད་སྟེན་གྱི་བཞེས་སློ། རེང་ཉིད་རྩིས་བཀུརེ། རེང་ཉིན་སྲུང་། (ལམ་སྐདཔ་བཏློག་ན། གློག་མ་དང་ མ་སློག ས་ལས་)
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