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

ངོ་སྟོད།
སྟོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་ (ནིའུ་ནྟོར་མཱལ་) ར་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། ར་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་རལ་དམིགས་དྟོན་མངོན་གསལ།

གོམས་སྦྱང་།

གོམས་སྦྱང་།

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

ལྷབ་སྦྱང་།

སྦྱྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད། ཡི་གུའི་

ལྷག་རྟོམ་དང་ཡིག་འགྲུལ་སྐད་ཡིག་གི་

འདྲེན་བཀལ། མི་ཚིག་བརྗོད་

རང་བཞིན་ལུ་མཁས་སྦྱང་།

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

པ།
༠

སླྟོབ་རིམ།
གནསས་རིམ།
ར་བའི་རིག་རལ།

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་རལ། ༣. ལྷག་རྟོམ། ༤. སྐད་ཡིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་

སླྟོབ་རིམ།
གནསས་རིམ།
ར་བའི་རིག་རལ།

(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་ རྟོམ་རིག། (ཕར་ཕྱིན་དྲུག། སྲུང་། རྣམ་ཐར། སྙན་རྟོམ་སྟོགས་) ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་
དམིགས་དྟོན་གསུམ་ལུ་བཀལ་ཏེ་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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

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།
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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་རྟོམ་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་རྟོམ་དང་སྙན་རྟོམ། སྲུང་གསར་རྟོམ་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་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་རགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་། འདྲི་ཞིབ་དང་ བསམ་ཞིབ་འབད་ད་ ངག་སོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་སོ་ལས་ ཧན་པའ་ཚོག་ག་བརྒྱན་ཏེ་ གུས་བཏུད་དང་བཅིས་འབད་ཚུགས།
རོམ་གྱི་རགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཚོག་ག་གོ་དོན་དང་ ཉམས་ལན་ཏེ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་འཆེར་སྣང་ཚུ་ ཡིགུའ་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚུགས།
བརྡ་འབྲིལ་དང་ ཡག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ སྡེབ་སོར་སོགས་ གཙང་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་ ཁྱད་ཆེོས་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས།
ལྷབ་སང་དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་ཚུ་ རྣམ་དཔོད་ཀྱི་རག་པ་རལ་བཏེོན་ཏེ་ འཚོལ་ཞིབ་དང་གསར་གཏེོད། མཉམ་འབྲིལ་དང་རྗེ་སོར་འབད་དེ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ དོ་འགྲན་འབད་ཚུགས་པའ་ ལོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས།
ལྷབ་སང་ལས་བརྟེན་ ལས་འབྲིས་དང་ ཐ་དམ་ཚོག་གཙ་བོར་བཏེོན་ཏེ་ དད་དམ་གཙང་མའ་སོ་ལས་ ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཚུགས་པའ་ལོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས།

ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ།
1.

ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་ལྷབ་སྦྱང།

ལོགས་གྲུབ་གཞི་བཞིག་ཟེར་མ་འད། རང་གས་ ལྷབ་སང་འབད་མའི་རག་རལ་ ག་ཨིན་མ་འད་ ལག་ལན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འབད་ཚུགས་མ་ འཇོན་ཐངས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། ཡག་འགྲུལ་ ལྷབ་སང་འབད་ཚོར་བའ་ཤུལ་ལུ། མ་ཚོ་ནང་ལུ་མཁོ་བའ་ ཡིགུ།
 གཏེང་ཡག།
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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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






ཞུ་ཡག།
འགན་རྒྱ།
ཞུ་ཚོག།
བཀའ་རྒྱ། བཀའ་ཤོག་སོགས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེེ འབྲི་ཚུགས་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
2.

བརྡ་དྟོན་འཕྲུལ་རིག་གཞི་བཞག།

ཤོག་གྲངས་| 3

སློབ་སྟོན་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་འད་ མད་ཐབས་མད་པའ་དགོས་མཁོ་གཙ་ཅིན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ མཐུན་སྣང་འབད་ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་པའ་ མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། དངོས་འབྲིལ་དང་ དངོས་མད་ ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ག་བར་ན་ སྦྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་མ་ ཟེམ་ལགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
3.

ལས་འགུལ་གཞི་བཞག།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དོན་ཚོན་ ག་ཅི་ག་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ ད་དང་འཁྲིལ་བའི འདྲི་ཞིབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ད་ ལྷབ་ས ང་འབད་མ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། དོན་ཚོན་ག་ཅིའི་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ སློབ་རམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན། ས་གནས་ འད་ཁ་ལས་ཐོབ་མ་ཚོད་སྲེ་རགས་ལྔ་། ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་ཞིབ་འབད་ད་ འོག་ག་བཀོད་ཤོག་ནང་བཀང་སྟ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
མང། (རོང་ཁ)
མང། (གཡུས་སྐད)
བཏེབ་པའ་དུས་ཚོད།
བསྡུ་བའ་དུས་ཚོད།

4.

ཕན་པ།

ལྷབ་མི་གཙྟོ་བཏྟོན།

ལྷབ་མ་གཙ་བཏེོན་ཟེར་མ་འད། སློབ་དཔོན་ག་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་སྲེོལ་ཡོད་མ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ག་ ལྷབ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ ལྷབ་སང་ག་ འགན་ཁུར་འབག་མ་ལུ་ སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། སློབ་ཕྲུག་ལུ སྲུང་གང་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉས་སྤྱི་མཐུན་འབད་ ཚོད་གཞི་བཟེོ་སྟ། སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
5.

སླྟོབ་དཔྟོན་ཕན་གྲོགས།

སློབ་དཔོན་ཕན་གྲོགས་ཟེར་མ་འད། སློབ་ཕྲུག་ ལྷབ་སང་འབད་བའ་སྐབས། ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ད་ རད་དཔད་ཀྱི་ ལོགས་གྲུབ་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅིན་བཟེོ་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། འབྲི་རོམ་བཟུམ་ཅིག་བྲི་བའ་སྐབས་ སྡེབ་དང་ སོར་བ་དང་ ཚོག་གཞི་བཙུགས་ཐངས། ཤད་དང་ ཚོག་མཚོམས། དོན་མཚོམས་ གཅིད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱརོ ་འབད་ད་ བྲི་བཅུག་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
6.

མི་སྡེ་མཐུན་རྐྱེན།

མ་སྡེ་མཐུན་རྐྱེན་ཟེར་མ་འད། ལྷབ་སང་ག་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཁག་ག་ མཁས་མཆེོག་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ལམ་སྲེོལ་དང་འབྲིལ་བའ་ དོན་ཚོན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ལྷབ་སང་འབད་མ་ལུ་ སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། སྙན་རོམ་ག་རགས་ སློབ་སྟོན་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚོན་དང་འབྲིལ་བའ་ མཁས་མཆེོག་ཚུ་ མ་སྡེ་ལས་ མགྱིོནམ་འབད་འབོ་སྟ་ སློབ་སྟོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ད་ གོ་བརྡ་སོད་བཅུག་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན།
7.

རིག་རལ་གཙྟོ་བཏྟོན།

རག་རལ་གཙ་བཏེོན་ཟེར་མ་འད། གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ལྷབ་སང་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ རག་རལ་ (འཆེར་གཞི་བཟེོ་ན། དབྱེ་དཔད་དང་དབྱེ་ཞིབ། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ན། བཅུད་དོན་བཏེོན་ན་ཚུ་) ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ མ་འོངས་གནས་སྟངས་ གདོང་ལན་འབད་ནའི་ ལོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟེོ་མ་ལུ སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། ཡག་རགས་ཚུ་བྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཁྱད་ཚོད་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན།
8.

མཁས་སྦྱང་།

མཁས་སང་ཟེར་མ་འད། ལྷུར་བརོན་འབད་ བཅིའ་མར་གཏེོགས་ན། འགན་ཁུར་ཐག་ན། རང་སོང་ག་ ལམ་སྣ་མཐོང་ཚུགས་ནའིི ཡོན་ཏེན་དང་ ཐབས་ཤས་མཁས་པའ་ཐོག་ལས་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ ལྷབ་སང་འབད་མ་ཅིག་ལུ་ སླབ་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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

དཔར་ན། དོན་ཚོན་གཅིག་ ལྷབ་སང་འབད་བའ་སྐབས་ ག་དམ་ཅིག་འབད་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན། ཐབས་ལམ་གཞིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟེོ་མ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན།
9.

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

སློབ་དབ་ནང་ ག་ཡོད་མ་འད་ སློབ་སྟོན་འབད་བཞིག་ན་མན་པར། སློབ་ཕྲུག་ག་ རག་པའ་ལོགས་གྲུབ་དང་ སོ་བ་གཞི་བཞིག་སྦེ་ དོན་ཚོན་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་དང་ གཙ་རམ་བཟུང་སྟ་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ལུ་ སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། ལྷབ་སང་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ ད་མ་ཐག་ག་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོན་ཚོན་གཙ་བོར་བཟུང་སྟ་ ལྷབ་སང་འབད་མ་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨི ན།
10.

ནང་དྟོན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་མེད།

སློབ་དབ་ནང་ཚུད་ཡོད་མ་ ནང་དོན་སྟུག་ཚོད་རོགས་ན་ག་ ཚོ་གྱིང་འབད་མན་པར། ལྷབ་སང་འབད་མ་ཚུ་ག་ རྒྱུད་ ལུ་ རག་རལ་ལོགས་གྲུབ་/མཁས་སང་མ་ཚུད་ཚུན། སང་བ་བྱེན་མ་ལུ་ སླབ་ཨིན།
དཔར་ན། ལྷབ་ན་ག་དོན་ཚོན་འད། བཞིས་སོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་སྟོན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཆེ་བཞིག་པ་ཅིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལམ་སྟོན་འད་ ཡོངས་རོགས་མ་ལྷབ་སྟ་འབད་རུང་། ད་དང་འཁྲིལ་བའ་ བྱེ་རམ་ ཚོད་སྲེ་གཏུབ་ན་ལས་འགོ་བཟུང་ གྲུབ་འབྲིས་འད་ ལམ་སྟོན་ནང་ག་ དམགས་ཚོད་དང་འཁྲིལཝ་འབད་ བཏེོན་ཚུགས་པ་ཅིན། བཞིས་སོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ ཨིན་ཅི་མན་
ཅི་ ལྷབ་ཚོར་དགོཔ་མདཔ་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

སླྟོབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། བདུན་པ།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐྟོ་བཀོད་སྙན་ཞུ།
ལྕོགས་གྲུབ།

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་ལུགས།

དབྱེ་ཞིབ།

བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་དང་བསྟུན་ འགྱུར་བ་ཡྟོད་མི་དང་། མེད་མི་གཉིས་ཀྱི་ དབྱེ་ཧ་གོ་སྟེ་

ལྷབ་སང་འད་ ཐུན་ཚོན་༡-༢ ཀྱི་རོགས་དགོཔ་མན་པར། མཁས་སང་ཚུད་ན་
ག་དོན་ལུ་ ཨིནམ་ལས།
སློབ་ཁང་དང་ ཡོངས་འབྲིལ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ བྱེ་ཚོག་ག་གཞི་གཅིག་བྱེན་
ཞིནམ་ལས་ འད་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡག་སྡེབ་འཚོལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མ་ཚུགས་
བལྟ་ན། དོན་མཚོམས་ནང་ལུ་ བྱེ་ཚོག་ངོས་འཛོད་འབད་ད་ ཡག་སྡེབ་ལགས་
བཅིོས་འབད་བཅུག་ནའི་དབྱེ་ཞིབ། དོན་མཚོམས་ཀྱི་ས་སྟོང་ནང་ བྱེ་ཚོག་ག་
ཡག་སྡེབ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟ་བཙུགས་བཅུག་ནའི་ སོང་ལཱ་ཚུ་བཟེོ་བྱེན་ཏེ་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

དུས་གསུམ་དང་ སྦྱྟོར་ཚུལ་ཚུལ་མཐུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

བྱེ་ཚོག་ཚུ་དུས་གསུམ་གྱི་ ཚོག་གྲོགས་ (འདྲིན་ཚོག་) དང་འཁྲིལ་ སོར་ཚུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

སློབ་ཁང་དང་། ཡང་ན། ཡོངས་འབྲིལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའ་ དོན་ཚོན་གྱི་སྐོར་ངོ་སོད་འབད།
1. བྱེ་ཚོག་ལུ་དུས་༣ གྱི་ཡག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མ་ འོག་ག་རའུ་མག་འད་ལས་རགས་བསྒྲིས་ཏེ། ད་དང་བསྟུན་ ལོགས་སུ་བཏེོན།
གོ་རམ་དང་པ༽ (གོམས་སང་མ་ཚུད་ཚུན་)
སྡེ་པ།
འདས།
མ་འོངས།
ད་ལྟ།
སྐུལ།
ཀ་
བསྐྱལ།
བསྐྱལ།
སྐྱལ།
བསྐྱལ།
ཁ་
ག་
ང་
ཅི་
ཆེ་
ཇ་
ཉ་
ཏེ་
ཐ་
ད་
ན་
པ་
ཕ་
བ་
མ་
(རགས་བསྒྲིས་ཏེ་ལག་ལན་འཐབ་)
གོ་རམ་གཉས་པ།
བྱ་ཚིག་ཚུ་ འདྲེན་ཚིག་ཚུ་དང་ སྦྱྟོར་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཡིག་འབྲིའི་ནང་ ཚུལ་ལྡན་འབད་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
2.
3.
4.

5.

འདས་པའ་འདྲིན་ཚོག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏེ། དཔར་བརྗེོད་བྲིས།
(ཅི། ཆེ། ཡ། ནུག་) (ཆེ་ད་སོ་) (ཡོད། སྡེོད། ཚོར། ལྟ། བཀོ། ལུས། ཡར། འབག། གཏེང་། བཞིག། བྱེན། ཞིན་) (རུང་) (ཏེ་སྟ་ད་སྦེ་) (མ་ཐག་)
མ་འོངས་པའ་འདྲིན་ཚོག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏེ། དཔར་བྲིས།
(དགོ། ཆེོག། ཚུགས། བཅུག། ཤས། སྲེད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། སག་ས། རན་) (ན། འོང་། ག་) (པས། བས། མས་) (ཡང་། ར། རུང་) (ན་ན་) (པ་མ་བ+ར་/ཝ་) (ས+ར་་) (ག་)
ད་ལྟ་བའ་འདྲིན་ཚོག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏེ། དཔར་བརྗེོད་བྲིས།
(དོ། དས་) (ཚུལ། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲེོལ་) (ལོང་། དབང་) (མཁན། མ་) (པ་པོ་མ་མོ་ཝ་བོ་)
ཀུན་གསལ། དུས་དབ་སོགས་ ཡག་རྒྱུགས་གཞིན་མ་ག་ཐོག་ལུ། འདྲིན་ཚོག་དང་། ཚོག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྟ། ཚུལ་མཐུན་འདུག་མ་འདུག། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ན།
ཚོག་མཛོད་ལག་ལན། (རག་བུ་གནའ་བུ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ་པའི་དཔེ་)

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོཔ་འཐྟོན་རུང་ ཚིག་མཛྟོད་ལུ་གཞི་བརྟེན་སྦེ་ ལག་ལེན་ནང་
དངོས་སྦྱང་ ཚུད་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
༥.༡

ཚོག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ སང་བ་འབད་དགོཔ་ག་ དཔ་དང་པ།
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ཚིག་མཛྟོད་དཔེ།
བཀལ།

བྱ་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ ཐྟོག ་ཁར་བཞག་པའི་དྟོན། » ར་གུ་ ཁུར་

ཆ་ བཀལ་ནུག། ༢ ཁྲལ་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕྟོག་བཅུག་པའི་དྟོན། » ཆད་འཐུས་ ཏི་རུ་ ལྔ་
བརྒྱ་བཀལ་ནུག།
དཀྲོག། བྱ་ཚིག། <མ་འྟོངས་/ད་ལྟ་= དཀྲོག། འདས་/སྐུལ་= དཀྲོགས་> ༡ ཙང་མ་
བཞག་པར་ བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་དྟོན། » ཐུན་ གཏང་མི་ལུ་ མ་དཀྲོགས། ༢ བར་ན་ཕུང་
བཟྟོ་བའི་དྟོན། » འཆམ་མཐུནམ་གི་བར་ན་དཀྲོག་ནི་མི་འྟོང་།
ཁག། ལས་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ དཀའ་ལས་གཏང་ནི། » ཤིང་བཀག་ནི་གི་ ལཱ་
འདི་ ཁག་ར་ཁག་པས། ༢ བྲྟོཝ་མངརམྟོ་མེནམ་འབད་མྟོང་ནི། » ཚྟོ ད་སྲེ་གི་ བྲྟོཝ་
ཁག་པས།
བརྒྱུག། བྱ་ཚིག། <མ་འྟོངས་= བརྒྱུག། ད་ལྟ་= རྒྱུག། འདས་=བརྒྱུགས། སྐུལ་=
རྒྱུགས་> ༡ གོམཔ་མགྱོགས་པར་སྟོ་སྟོང་བའི་དྟོན། » སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་རྒྱུག་དེས། ༢ བསྡུ་
ལེན་འབད་བའི་དྟོན། » དམངས་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བརྒྱུག་དགོ་པས། ༣ ཚྟོང་ལམ་
ཡྟོད་པའི་དྟོན། » ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ཚྟོ ང་བརྒྱུག་པས། ༤ རྣམ་ཅོ་/མིག་ཁར་ཚུད་པའི་
དྟོན། » ཨ་ཕི་གོ་འདི་ཁོ་གི་མིག་ཁར་བརྒྱུག་ནི་མས། ༥ ལཱ་འབད་བའི་དྟོན། » དམངས་
ཀྱི་འུར་ལཱ་རྒྱུག་དེས།ཚིག་མཛྟོད་ཀྱི་དཔེ།
ཀ་

གོ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཨང་རགས་བཀལ།
༡. མ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་ བཀལ་ནུག། ཟེར་བ་ཅིན། -----༢. བླ་མའ་ཕྱག་ མགུ་ལུ་ བཀལ་དས། ------

ཁ་

རྗོད་ཚིག་ནང་ཚུད་མི་ ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་ངོས་འཛིན་འབད།
༡. ངོ་མ་ཤས་མ་ མ་ལུ་ དཀོག་ན་ མ་འོང་། ཟེར་བའ་དཀོག་ག་དོན་དག་ ་ ་ ་ ་
༢. དཀོགས་སྦེ་ ཆེ་རོགས་གཉས་ འཐབ་བཅུག་ནུ ག། ཟེར་བའ་དཀོགས་ཀྱི་དོན་ ་ ་

ག་

གོ་དྟོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེ་བཀོད།
བརྒྱུག། ཟེར་མི་བྱ་ཚིག།
༡. བསྡུ་ལན་འབད་བའ་དོན་ བཏེོན་ཚུགས་པའ་ དཔ་ཅིག་བཀོད།
༢. གོམ་པ་མགྱིོགས་པར་སོ་སོང་བའ་དོན་ བཏེོན་ཚུགས་པའ་ དཔ་ཅིག་བཀོད།
ང་

རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་གི་ འཇུག་པ།
༡. མ་ག་ལག་པ་ལས་ བརྒྱུད་/རྒྱུད་ད་ འོངས་པའ་ ཅི་ལ་ཅིག་ཨི ན།
༢. དམངས་ཀྱི་ སྦུག ་ལུ་ ལྟདམོ་ བཏེོན་/སྟོན་མ་ཅིག་ ཁོ་ཨིན།
༣. ཨི་ལོ་འད་ ཁྱམ་ནང་ བཀལ་/བསྐྱལ་/སྐྱལ་ བཞིག་སྦེ་འོངས་ཡ།
༤. ཁྱམ་ནང་ག་ རྒྱུ་ཆེ་ བསྒྲུབ་/བསྒྲུབས་/སྒྲུབ་མ་ཅིག་ མོ་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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

༥.༢

ཚོག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ སང་བ་འབད་དགོཔ། དཔ་གཉས་པ།

སྐད་ཡག་ག་མཁས་རལ་ཚུད་ན་ག་དོན་ལུ་ ཚོག་མཛོད་ལག་ལན་དང་ འབྲིལ་བའ་སོང་ལཱ་གཞིན་ཡང་།
(ཚིག་མཛྟོད་དཔེ་)

(ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེནའཐབ་སྟེ་ ལན་བྲི་ནི་གི་དཔེ་)

བཀག། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ བར་ཆེད་རྐྱེབ་ན། རྐྱེན་འབྱུང་ན། - ཁཝ་གས་ ལམ་བཀག་སྦེ་ མ་ཐལ་བས། ༢ ཤང་ལ་སོགས་པ་ གཤག་

ཀ༽ གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ངོས་འཛིན།

སྟ་ ཆུང་ཀུ་བཟེོ་ན། གསལ་ན། - ཨི་རྒས་ཀྱིས་ ཤང་ བཀག་དས།
བཀུག། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ གཅིག་ཁར་འཚོགས་བཅུག་ན། འཛོམ་བཅུག་ན། འབོ་ན། - རྒཔོ་གས་ མ་སར་ཚུ་ བཀུག་ནུག། ༢ མགུ་

༡. སླྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཞུ་མི་ལུ་ བཀག་རྐྱབ་སྟེ་

ས་ཁར་ཕབ་བཅུག་ན། གུག་ན། - གཞུ་བཀུག་སྟ་ གཞུ་ཐག་ བཀལ། ༣ ཚོས་གཞིའི་བཀྱིག་ཕབ་ན། - དམརཔོ་ ཁ་བཀུག་སྟ་ རྒྱ་སྨུག་བཟེོ་ནུག།
ཚ། མིང་། བྱ་ཚིག།
མིང་། ༡ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་བཅིོ་བརྒྱད་པ། - ཨི་ལོ་གས་ ཚོ་ཚུན་ ཡག་ངོ་ ཕྱ་ཚུགས་པས། ༢ མནོ་སར་ཕོག་ཚུགས་མ། འབའ་ཁར་ཕོག་མ། -འབའ་མགུ་ལུ་ ཚོ་གཏེད་དགོ།

བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ ཚོར་ཤུགས་ཆེ་ན། སྐྱངས་ན། - མ་དམངས་ འཛོམ་སར་ ངོ་ཚོ་ཡ། ༢ བྱེམས་སམས་ཆེ་ན། ཕངས་ན། - བུམོ་འད་ ཧང་ ཚོ་ར་
ཚོ་བས། ༣ དམགས་གཏེད་ འབད་སར་ ཕོག་ན། མནོ་སར་ཕོག་ན། - གཞིོནམ་འབད་ སྡེོད་པའ་སྐབས་ མདའ་གནམ་མད་ས་མད་ ཚོ་བས། ༤ ཕྲིག་དོག་ཆེ་ན། མག་ཏེོ་ཚོ་ན། - ཕོ་རྒས་ལས་
ཨིམ་སྲུ་ར་ མག་སར་ ཚོ་བས། ༥ གཟུགས་ཁར་ཁབ་གསོབ་དོ་བཟུམ་དང་། ཆུ་ཚོན་རག་དོ་བཟུམ་མའ་ཚོར་བ། - ཨི་མ་གས་ ཁ་ཚོཝ་མས།
བཏགས། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ བསྡེམ་ན། - ནོར་ ཐགཔ་གས་ བཏེགས་ཡ། ༢ བརྒྱན་ན། - རྒྱན་ཆེ་ བཏེགས་ཏེ་ ཁྲིོམ་ཁར་སོང་
ཡ། ༣ གཉན་སོར་ན། - ཁོང་གཉས་ གཉན་ བཏེགས་ནུག ༤ ཐོགས་ན། - གཞིན་ལུ་ ཕན་ བཏེགས་དགོ། ༥ རྒྱས་ན། - ཨི་མ་ རྡོག་མ་ བཏེགས་ནུག ༦ རྒྱབ་འཚོལ་ན། - གཞུང་
ལུ་ མགུ་ བཏེགས་དགོ།
བཏབ། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ སོན་གཏེོར་ན། - ཞིང་ནང་ ཀར་ བཏེབ་ཅི། ༢ གསོལ་འདབས་ཞུ་ན། ཞུ་ན། - སློབ་དཔོན་ལུ་ གསོལཝ་
བཏེབ་དགོ། ༣ བསྐྲུན་ན། - དཔ་ཆེ་ པར་ བཏེབ་ད་ཡ། ༤ གཟུང་ན། ཕོག་ན། - ཤང་མགུར་ ཀོ་མ་ བཏེབ་ཆེ་ནུག། ༥ ལོག་སོད་ན། འཇལ་ན། - ཕ་མའ་བུ་ལོན་ ཨི་ལོ་གས་ བཏེབ་
ནུག ༦ བླུག་ན། ༦ ཚོདམ་ནང་ ཚྭ་ བཏེབ་ད་ཡ། ༧ མོ་བལྟ་ན། - ང་ རསཔ་འབད་སར་ མོ་བཏེབ་པར་ འགྱིོ་དོ། ༨ ན་ཚོ་ཕོག་ན། ནད་ཐབས་ན། - ལོ་ན་ ཆུང་ཀུ་ལས་ ནད་གདུག་དྲིགས་
ཅིག་ བཏེབ་ནུག།

བྟོ་ར་སླབ་མ་སྟེར་བས། ཟེར་བའི་སྐབས་ བཀག་
གི་ དྟོན་དག།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢. མེ་ཏྟོག་ས་ཁར་བཏབ་སྟེ། །ས་གཞི་འྟོད་ཀྱིས་
གང་སྟོང་།།
ཟེར་བའི་སྐབས་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན་དག།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣. མདའ་ཡི་གསེར་མིག་ཉ་མྟོར། །ལྕགས་ཀྱུས་
བཏབ་པའི་ན་
ཟུག། ཟེར་བའི་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤. སྨན་བཅོས་ ག་ནི་གིས་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་
པའི་ ནད་བཏབ་སྟེ་ ག་ཏེ་ཡང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས།
ཟེར་བའི་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཁ༽ གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ལག་ལེན། (རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི་)
༡ བཏགས། རྒྱན་ཆ་བརྒྱན་པའི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢ བཏབ། བསྐྲུན་པའི་དྟོན་ལུ་འཇུག་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣ བཀུག། འབྟོ་བའི་དྟོན་བཏྟོན་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤ བཏབ། སྟོན་གཏྟོར་བའི་དྟོན་བཏྟོན་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

1. གོ་དོན་འགྲལ་ཐངས།
2. དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚོག་འཇུག་ཚུལ།
3. མང་དང་། བྱེ་ཚོག། ཁྱད་ཚོག། ལས་ཚོག་ཚུ་ག་དབྱེ་བ།
4. རྣམ་གྲངས་འགལ་མང་།
5. ཚོག་ཉ་ཤོས་འཚོལ་ན་སོགས།
སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་རང་གས་འབད་ ཡག་རགས་ཚུ་ག་ཅི་ར་ལྷབ་རུང་། དབྱེ་བ་དཔད་བཤད་དགོ་པའ་ཁར་ གནས་རམ་༢ པའ་དོན་ཚོན་མང་འགྲུབ་ཚུལ་སོགས་ བསྐྱར་ཞིབ་ སང་བ་མཐལ་ཕྱན་འབད་དགོ།
 དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི། སླྟོབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྟོན་ཡྟོད་པའི་ནང་དྟོན་དང་རིག་རལ་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། རྫྟོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི།
ཤེས་བྱའི་གནས།
ཀ་

ཉན་སླབ།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

སླྟོབ་སྟོན་པ་གིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ།
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་ནི་དང་། ཚིག་མཛྟོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་
གོ་དྟོན་དང་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།




ཚོག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ གོ་དོན་དང་ མང་ཚོག་བརྗེོད་པའ་རྣམ་གཞིག་དང་ རོང་ཁའ་ཚོག་སོར་ནང་ འཛོལ་བ་མད་པར་ བྲི་ཚུགས།








སོན་རྗེས། ཡང་འཇུག། མང་གཞི། བརྡ་བཤད་ཀྱི་རགས། ཚོག་མཚོམས། བརྗེོད་མཚོམས་གཅིད་ཐངས་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ བརྗེོད་པ་རྐྱེང་པ། ཆེ་ཚོང། སྣ་སྡུད། ཚོགས་བཅིད་ཀྱི་
བརྗེོད་པ་ཚུ་ བྲིས།
མང་དང་བྱེ་ཚོག་གི། གང་ཟེག་དང་པ་དང་། གཉས་པ་གསུམ་པ། འཇུག་ཐངས་དང་སོར་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ བརྗེོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྲིས།
དལ་འབྱེོར་འད་ན་ཤན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ།། སྐྱས་བུའ་དོན་སྒྲུབ་འཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ།། གལ་ཏེ་འད་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབ་ན།། ཕྱས་འད་ཡང་དག་འབྱེོར་པ་ག་ལ་འགྱུར།། ཟེེར་བའ་
བསླབ་བྱེ་འད་ རོང་ཁ་ནང་འགྲལ་བཤད་རྐྱེབ། འད་དང་རགས་བསྒྲིས་ཏེ་ རོང་ཁ་ནང་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནའི་ལཱ་ཚུ་ གང་མང་བྱེན་དགོ།
སྒྲི་གཏེམ་དང་ སྐོར་གཏེམ་ དཔ་གཏེམ་ ཞི་ས་དང་ ཕལ་སྐད་ཚུ་དང་ འབྲིལ་བ་ཡོད་པའ་ ཡག་རགས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟ་ མང་ཚོག་གསརཔ་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ཚུགས་ན་དོན་ལུ་ གོ་དོན་
དང་ ངས་ཚོག་ དབྱེ་བ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ད་བྲིས།
དཔར་ན། གསར་སྲེང་བརྒྱ་ལས་ཡོན་ཏེན་སྣ་གཅིག་དགའ།། ཟེར་བའ་དཔ་གཏེམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་འབད་ རོད་འགྲན་འབད་བཅུག།
བསམ་པ་བཟེང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟེང་།། བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།། ཟེར་བའ་བརྗེོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རོམ/སྲུང་ཅིག་བྲིས།
ཨི་ལོ་སྡེ་ཚོན་ནང་འབད་ དཔ་གཏེམ་གང་རུང་ག་ཐོག་ལུ་ འཁྲིབ་སྲུང་འབད་ བྲི་ན་སོགས།
ལགས་བཤད་དང་ དཔ་གཏེམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ བརྗེོད་པ་འ་ནང་བཙུགས་ན།
སྙན་རོམ་སོགས་ལས་ སྒྲི་དང་ དོན་སོ་སོ་འབད་ དབྱེ་བ་ཕྱ་ན།

འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྟོད་མི་བཟུམ་གྱི་ ཐྟོག་ལུ་གཞན་དང་འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ ཞེ་ས་དབྱེ་བ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚྟོལ་ཏེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
སྐུ།
སྐུ་གཟུགས།

གསུང་།
གསུང་སྐད།

ཐུགས།
ཐུགས་སོན།

སྤྱིན།
སྤྱིན་ཤལ།

ཕྱག།
ཕྱག་ལཱ།

ཞིབས།
ཞིབས་ལྷམ།

གཞིན་ཡང་འདྲི་ཞིབ་འབད་ད་ བྲི་དགོཔ།
གྱིོན་ཆེས།
རྒྱན་ཆེ།

མལ་གདན།

བཞིས་སོ།

འཐུང་ནའི་རགས་སོགས།

བྱེ་ཚོག་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་
ལྷབ་སྟ་ ཚོག་གྲོགས་ (འདྲིན་
ཚོག་) དང་འཁྲིལ་ འཛོལ་བ་
མད་པར་ བྲི་ཚུགས།

འབྲིལ་སྒྲི་ བྱེད་སྒྲི་ལྷག་བཅིས་ རྒྱན་སྡུད་ ད་སྒྲི་ འད་སྒྲི་ཚུ་ བྱེ་ཚོག་དུས་གསུམ་གྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས།

ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་། སྦྱྟོར་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་རམ་དྲུག་པའ་ནང་ལྷབ་མ་ དོན་ཚོན་འདའི་སྐོར་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་ཚོན་དང་པའ་ ལྷན་ཐབས་དོན་ཚོན་གཉས་པ་ (ཀུན་ཕན་ཏེ་རུ་) འད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས།
 འབྲིལ་སྒྲི། བྱེད་སྒྲི། རྒྱན་སྡུད །ལྷག་བཅིས། ད་སྒྲི། ད་སྒྲི་དང་། ན་སྒྲི། བྱེ་ཚོག་ལུ་ དུས་གསུམ་ཚུ་འཇུག་ཐངས་དང་ སྒྲིའ་སོར་ཚུལ་གྱི་ དཔར་བརྗེོད་༣ ར་འཚོལ་ཏེ་བྲིས།
 སློབ་རམ་དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ འབྲིལ་སྒྲི། བྱེད་སྒྲི། ལྷག་བཅིས། ལ་སོགས་པའ་ སྒྲིའ་སརོ ་ཚུལ་ཚུ་སམས་ཁར་དྲིན་ཏེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔར་བརྗེོད་༥ ར་རྐྱེབ།
 འབྲིལ་སྒྲི་དང་བྱེད་སྒྲིའ་ ཁྱད་པར་བྲིས།
 འབྲིལ་སྒྲི། བྱེད་སྒྲི། རྒྱན་སྡུད། ལྷག་བཅིས་ཀྱི་ཕྲིད་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ས་སྟོང་སུབས།
ན་---མ་ལྷོད། དཔོན་ ་ ་ ་བཀའ་གནང་། བལྟ་་ ་ ་མ་མཐོང་། གསན་---མ་གསུངས། བྱེོག་---ཡར་སོ་ནུག། བསོད་ནམས་་ ་ ་ ཕམ། སླབ་་ ་ ་སླབ་ཅི། བསྣམས་---མ་འབྱེོན་པས། ཚོང་་ ་ ་ ཅི་ལ། སན་་ ་ ་
་དྲིག། སྦེ་---བཞིག་ནུག། སླབ་---མ་ཉན།
ཡང་ན། ཕད་ལུ་ཚིག་གྲོགས་ཚུ་ བཙུགས།
---ཏེ་----། ---གི---། ---ད་---། ---སྦེ་---། ---སྟ་---།
---ཀྱིས---། ---གྱིི---། ---འི---། ---ཀྱིི---། ---གྱིས---།
 རྒྱན་སྡུད་ བྱེ་ཚོག་ག་ཅི་ག་ཤུལ་ལས་ འཇུགཔ་མས་ག? དཔ་༡༠ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ད་བྲིས།
ད་དང་ཆེ་འདྲིཝ་འབད་ དོན་ཚོན་འད་ག་ཐོག་ལུ་ སོང་ལཱ་གཞིན་ཡང་ བྱེན།
དུས་གསུམ་དབྱེ་བའི་ བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་ལུ། དུས་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ སྟོ་སྟོར་ཡྟོད་མི།

འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི། དུས་གསུམ་ཆ་ར་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

མི། ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྟོངས་པ་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་ནང་གསེས་ ཧ་གོ་སྦེ་སྦྱྟོར་བ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

སློབ་སྟོན་འབད་བའ་སྐབས། དྲི་བ་འདྲི་ལན། དཔ་སྟོན་སློབ་སྟོན། མཉམ་འབྲིལ་ལྷབ་སང་། རག་སྡུར་ཐབས་ལམ། སྡེ་ཚོན་ལྷབ་སང་། ལྷུར་བརོན་ལྷབ་སང་ཐབས་ཤས། ལ་སོགས་པ་ གང་རུང་ལག་ལན་འཐབ་སྟ།
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སློབ་ཁང་དང་། ཡང་ན། ཡོངས་འབྲིལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའ་ དོན་ཚོན་ལྷག་བཅུག་སྦེ། འོག་ག་ དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་ ཡགས་རྒྱུགས་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལོགས་སུ་བཏེོན་ན།
 བྱེད་འབྲིལ་གྱི་བྱེ་ཚོག་༡༥ དང་། བྱེད་མད་ལས་ཚོག་ ༡༢།
 སྡེབ་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་༡༠ དང་། འགྱུར་མད་༡༠ །
 མ་འོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བ་གཅིག་འབད་ ཡོད་མ་༡༥ །
 འདས་པ་དང་ མ་འོངས་པ་གཅིག་འབད་ ཡོད་མ་༡༠ །
 འདས་མ་འོངས་སྐུལ་ཚོག་ གཅིག་འབད་ཡོད་མ་༧ །
 ཁྱད་ཚོག་༡༠ ། མང་༡༠ ། སོགས་་ ་ ་
དངོས་འབྲིལ་དང་ དངོས་འབྲིལ་མན་པ་སྐབས་ལུ། སྟབས་བད་ཧང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ དགོས་མཁོ་དང་འབྲིལ་བའ་མཐུན་རྐྱེན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ། སློབ་
སྟོན་པ་ཚུ་གས་ཐུགས་ཁར་ངས་དགོ།
གཱུ་གཱལ་ཀལཱས་རུམ། ཤས་རག་ ཨིལ་ཨིམ་ཨིས། ཝ་ཅཱཀ། ཝཀས་ཨིེཔ། ཀ་ལ་གརཱམ་སོགས། EIE
སྦྲེལ་མཐུད།
 https://dz.wikipedia.org/wiki
 https://www.gyalyongsachen.com/
https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/
བྟོ་ཟེ། རང་མྟོ།

དཔྱེ་གཏམ/ལུང་འདྲེན། ཁ་བཤད། གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷག་སྟེ། རྟོམ་

འབྲི་དང་ ཚིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

རོམ་རག་ཚུ་ལྷག་སྟ་ འབྲི་རོམ། བློ་ཟེ། རང་མོ། དཔ་གཏེམ/ལུང་འདྲིན། ཁ་བཤད། གསལ་བཤད་ཚུའ་ གོ་དོན་ སྒྲི་དོན་ལས་ དཔ་ལན་ཚུགས།

སློབ་དབ་ཤོག་གྲངས་༢༩ དང་༣༠ ཡོད་མ་ འཁྲུལ་སྣང་། ཟེར་མ་ བློ་ཟེ་འད་ཚོར་གཅིག་ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། ད་ནང་ཡོད་མ་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ ལན་བྲི་དགོ།

བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཚུ་སང་བ་
འབད་ད་ སབ་ཁྲི་དང་། ཐག་ཁྲིམ།
ཤད་ཁྲིམ། པར་ཁྲིམ། སོར་ཁྲིམ་ཚུ་
ག་ བརྡ་དོན་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་
ཚུགས།

སོང་ལཱའ་དཔ།
སློབ་ཚོན་༡ པ། བརྗེོད་དོན། ང་དང་ངའི་རྒྱལ་ཁབ།

སབ་ཁྲ་དང་། ཐིག་ཁྲམ། ཤད་ཁྲམ། པར་ཁྲམ། སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་ན།
དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་
འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་དགོ།

ཡང་ན།
དྲིན་གོང་མའ་སྐུ་ལུ་ཐོ་བརམ་ཚོ།། སརཔ་ག་ཁུག་བསྲུང་པ་མ་བཏུབ་པས།། ད་ཐོན་ཅིག་ཐོན་ཅིག་ལྟོ་ཚོང་ག། ལགཔ་གཡོན་པར་སྦེོ་བཟེད་ཁ་དམར་དཀྱིས།། ལགཔ་གཡས་པར་དཔག་བསམ་བསྟན་འཛོན་སག། སྐྱབས་
དཀོན་མཆེོག་གསུམ་པོ་རྒྱབ་ལས་ཞུ།། སྲེོག་བློས་བཏེང་སམས་ཐག་ནང་ལས་བཅིད།། དགྲ་བྱེང་འཕྱད་གདོང་ཁར་གཟེང་སྟ་གས།། བཟུམ། བློ་ཟེ་ ལྷག་བཅུག་སྟ།
 ཚོགས་བཅིད་འད་གས་ དོན་དག་ ག་ཅི་སྟོནམ་མས?
 ཚོགས་བཅིད་འད་ བཅུད་དོན་བཏེོན་བཅུག་དགོ། སོགས།
ཡང་ན།
 བློ་ཟེ་ག་དཔ་དབ་ཚུ་དང་ ཀུན་གསལ་ཚུ་ལས་ བློ་ཟེ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་སྟ་ སློབ་ཁང་ནང་ ལྷག་བཅུག་སྦེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོད་གཞི་བཟེོ་སྟ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སོད་ཞིནམ་ལས་ རང་ཉད་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག།
 རང་མོ་དང་ བློ་ཟེ་ལུ་ མ་འདྲི་བའ་ཁྱད་ཆེོས་ ག་ཅི་འདུག་ག? བསམ་ཞིབ་འབད་ད་ བྲིས།
 དོན་ཚོན་ ཕམ་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟ་ བློ་ཟེ་དང་རང་མོ་ ཚོགས་བཅིད་༣ ར་གསར་རོམ་འབད།
 ས་གནས་ཀྱི་ མ་རྒས་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲིལ་བ་འབད་ད། འདྲི་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྒྲི་གཏེམ་དང་བསྐོར་གཏེམ། ད་ལས་ཁ་བཤད་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད།
བློ་ཚོག་ ག་ཅི་བཟུ་ནང་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? བློ་ཚོག།
གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ལྒ་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? གནས་སྟངས། བྲིས་འབག་འོངས་སྦེ་ སློབ་ཁང་ནང་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་ན་སོགས།

འབད་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

སློབ་གྲྭ་ནང་ལྷབ་སང་འབད་མ།
1. སོ་ནམ་པ་ག་ཨི་ལོ།
2. ཆེོསཔ་ག་ཨི་ལོ།
3. ས་གནས་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ག་ཨི་ལོ།
4. ཞི་གཡོགཔ་ག་ཨི་ལོ།
5. དྲིག་ཁག་ག་ཨི་ལོ་ཚུ། སློབ་གྲྭ་ད་ཁར་ ག་ད་སྦེ་ ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིན་ན? སོགས་ཀྱི་ གནད་དོན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ ཤད་ཁྲིམ་ཚུ་ནང་བཀོད་ད་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་ན་སོགས།
ད་ལས་དོན་ཚོན་གཞིན་ཡང་།
ཧ་ལོ་ར་ར་བཞིན་ལུ་ ས་གནས་འད་ཁ་ག་ འཚོ་བ། ལམ་སྲེོལ། དུས་སྟོན་སོགས་ ཞིབ་འཚོལ་ཆུང་ཀུ་ར་ འབད་བཅུག་དགོ།

དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་
དགོ།

ཉན་ཏེ་གོ་བ་ལེན་ནི་དང་། ཡི་གུའི་སྦྱྟོར་བ་ཚུ་ སྦྱང་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ ཞིབས་ཁྲི་ སམས་ཆེགས་པ། ཟེར་མ་འད་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཞིབས་ཁྲི་འད་ ག་ཅི་ག་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? འད་ག་ དོན་དག་ ག་ཅི་ཨིན་ན? སླབ་བཅུག།
བུ། སམས་ཆེགས་པ་ལ་ཡ་སོ་ཨིའ་ས་སྨུག་ཆེགས།། སམས་ཆེགས་པའ་ས་སྨུག་འདན་ཨིའ་ལ་ལུ་ཡལ།། ཚོར་༢། བློ་གཏེད་པ་གངས་ཀྱི་སོ་ཨིའ་ཁ་བར་གཏེད།། བློ་གཏེད་པའ་ཁ་བ་འདན་ཨིའ་བཞུ་དོ་ས།། ཚོར་༢།
བུམོ། སམས་མ་སྐྱ་ོ སམས་མ་འཁྲུལ་ཨིའ་ངའི་གཉན་གྲོགས།། ཚོ་ཕྱ་མ་དག་པའ་ཞིང་ལུ་མཇལ་བར་ཤོག།
བུ། སམས་ཧང་ལས་དགའ་བའ་ངའི་ཨིའ་གཉན་གྲོགས་དང་།། རང་རྟེག་བུ་སྡེོད་དབང་མད་ཨིའ་ཡུད་ཙམ་མས།། ཚོར་༢། ས་འཇག་རྟེན་འཛོམ་གླིང་ནང་ཨིའ་སང་པོ་ང་།། རང་མ་དགའ་ཧང་ལས་ར་ཨིའ་འཁྲུལཝ་མས་
ས།། ཚོར་༢། རང་སང་པོ་སམས་འཁྲུལ་བས་ཨིའ་འཛོམ་གླིང་ནང་།། ཚོ་ཕྱ་མ་ལོག་འཕྱད་པའ་ཨིའ་སོན་ལམ་ཞུ།།
དེ་གི་ཤུལ་ལས།
1. ཉན་སྦེ་ ཚོག་བྲི་བཅུག། ཐངས་གཉས་པ་བཏེང་སྦེ་ ཚོག་ཆེད་མ་བྲི་བཅུག།
2. ད་ལས་ སྡེབ་དང་སརོ ་བ་ འཛོལ་བ་ག་ད་ཅིག་འདུག་ག? རང་གས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན།
3. ཞིབས་ཁྲི་འད་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ འཐན་པ་ཅིན། འཇའ་ཆེ་ཆེ་ འོང་ན་ཨིནམ་མས་ག? མཐོང་སྣང་ག་/འཆེར་སྣང་བྲི་ན།
4. དམངས་ཁར་སྤྱིན་ཞུ་འབད་ ལགས་འབད་ན་ཚུ་ ་ ་ ་ ་
སོན་འཇུག་ཡོད་མ་མང་ཚོག་དང་ རྗེས་འཇུག་ཡོད་པའ་མང་ཚོག་ཚུ་ ཞིབས་ཁྲིའ་ནང་ལས་ ལོགས་སུ་བཏེོན་ཞིནམ་ལས། བྱེ་ཚོག་དང་མང་གཉས་ སོ་སོར་བཏེོན།
བྱེ་ཚོག།
ལས་ཚོག།
མང་།
ཁྱད་ཚོག།
བྱེ་ཚོག་ག་མང་།

ཡང་ན།
སློབ་ཁང་ནང་ག་ཨི་ལོ་ཚུ་ ཁོང་རའ་རོང་ཁག་ག་ལས་ཨིན་ན? འབྲུག་ག་སབ་ཁྲི་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ།
དཔར་ན།
སློབ་ཕྲུག་སྡེོམ།
ས་ར།ོ
སྤུ་ན་ཁ།
བཀས་སང་།
༣༠
༡༠
༤
༩
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་སོར་ཁྲིམ་ བཟེོ་བཅུག།
ཁ་

ལྷག་རིག་དང་རྟོམ་རིག་གི།

ག་

བྲི་ནིའི་རིག་རལ།

ང་

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱྟོར་བ།

བུམ་ཐང་།
༧

 རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་ལུ་ རིག་རལ་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་རལ་གྱི་རྒྱུགས།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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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

རྫོང་ཁག།
1.2
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སྤ་རྫོ།

1.4

བཀྲིས་སྒང་།
3.2

8.2

བུམ་ཐང།
སྤུ་ན་ཁ།

དྲན་གསྟོ།

སླྟོབ་རིམ་ནེ་ཅིག་ཁར་ལྷྟོདཔ་ད། སླྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཙམ་བྱིན་སྦེ། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་སྦྱྟོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ གཙྟོ་བྟོར་བཏྟོན་ཏེ་ རང་སྦྱྟོང་

དང་ འདྲི་ཞིབ་ཀྱི་ཐྟོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་གུ་ བཀལ་བ་ཅིན་
ལེགས་ཤྟོམ་ཨིནམ་མས།

ཐུན་དང་། ཇ་མཆོད། ལྟྟོ་མཆོད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གནས་སངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་
བཅིད་ལྷུག་སལ་གསུམ་ཡོད་མ་ ཐུན་དང་ ཇ་མཆེོད་ ལྟོ་མཆེོད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ།

ཐུན། ཉན་མ་དང་ཕྱ་རུའ་ལྟོ་མཆེོད། དྲིོ་པ་ག་ཇ་མཆེོད། དྲིོ་པ་ཕྱ་རུ་ག་ཐུན་ཚུ་ བྲིས་འབག་འོང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་པའ་སྐབས།
 ཚོག་མཚོམས་དང་གཅིད་མཚོམས་གཅིད་ཐངས།
 རྗེོད་སྒྲི་དག་མ་འདག།
 ཚོག་ལྷག་ཆེད་ཡོད་མད་སོགས། ཚུལ་མཐུན་འབད་ལྷག་བཅུག་དགོ།
ཡང་ན།
དྲིོ་པ་དང་ཕྱ་རུ་ག་ཁ་ཐུན། དྲིོ་པ་ག་ཇ་མཆེོད། དྲིོ་པ་དང་ཕྱ་རུའ་ལྟོ་མཆེོད་ཚུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་སོད་ད་ ཁྱམ་ནང་ལྷག་ན་དོན་ལུ་ བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས། བདུན་ཕྲིག་ར་ལུ་ཚོར་ར་ དབྱེ་དཔད་ཐོ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ལྷག་ན་ རྒྱུགས་
ལན་དགོ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་ན།
དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་
དགོ།

རྒྱུགས་ལན་པའ་སྐབས་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ ཚོད་གཞི་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ།

ཚོག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ གོ་དོན་དང་ མང་ཚོག་ག་དབྱེ་བ་དང་ མང་ཚོག་གསརཔ་ ཡག་སྡེབ་ཚོངམ་
འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

དྲིན་གསོ། ༼སློབ་སྟོན་འགོ་བཙུགསཔ་ཅི་ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོད་དགོ། ཕམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགན་ཁུར་བཀལ་ཏེ་ ཨི་ལོ་ཚུ་སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།༽
ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྒྲ་གཅིག་རུང་ གོ་དྟོན་སྟོ་སྟོར་ཡྟོད་མི་ཚུ་ རྗོད་པ་དང་
འཁྲིལ་ སྦྱྟོར་ཚུལ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

འྟོག་ལུ་བཀོད་ཡྟོད་མི་སྦྱྟོང་བཟུམ་ གསར་སྒྲིག་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི། དཔར་ན།
1.
2.
3.
4.
5.

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་ན།
དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་
དགོ།

རྒྱལ་བརྒྱུད་རམ་འབྱེོན་ལུ་ བརྟེན་/བསྟན་ཏེ་ དགའ་སྐྱད་ ཐོབ་ཅི།
རང་ལུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་མ་ ཕམ་བཟུམ་འབད་ བསྟན་/བརྟེན་དགོ།
མ་གས་ རྒྱུད་བསྐུལ་/སྐུལ་ཏེ་ ཆེོས་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག།
རྒྱུད་སྐུལ་/བསྐུལ་ འབད་ད། མཐུན་སོ་ནུག།
ཞིང་ རྒྱ་བསྐྱད་/སྐྱད་མ་ མན་འདུག།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

6.
7.
8.
9.

ཞིང་ རྒྱ་བསྐྱད་/སྐྱད་འབད་མ་ མན་འདུག།
སོ་བ་ སྟོན་/བཏེོན་སྦེ་ སྡེོད་ན་ལུ་ དགའ་མ་ཅིག་ཨིན།
བྲི་མ་དགོ། འབྲི་མ་དགོ། ཟེར་མ་གཉས་ཀྱི་ ཁྱད་པར།
ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཕན་ཐོགས་མ་ཡོད། ཟེར་མ་གཉས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

རགས་བསྒྲིས་ཏེ་ མང་ཚོག་གཞིན་ཡང་སང་བ་འབད།
ཡང་ན།
རྫྟོང་ཁ་མིང་ཚིག་གསལ་བྱེད་ ༼གསརཔ༽ ཟེར་མི་ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ཤོག་གྲངས་| 12

སྡེབ་འགྱུར་བ་ཡྟོད་མི་དང་ མེད་མི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
མང་ཚོག་འཚོལ་བཅུག། དཔར་ན།
སྡེབ་འགྱུར་མི
མ་འོངས།
བལྟ།
འཁོལ།
བརྒལ།

ད་ལྟ།
ལྟ།
འཁོལ།
རྒལ།

འདས།
བལྟ།
ཁོལ
བརྒལ།

སྡེབ་མ་འགྱུར་མ།

སྐུལ།
བལྟ།
འཁོལ།
བརྒལ།

བཀག།
བཅུག།
རྒྱལ།

འགྲེལ་བཤད། ལྟོ་རྒྱུས། འཆར་སང་ འབྲི་རྟོམ་ཚུ་ གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་དང་ སྒྲིག་
བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚྟོགསཔ་འབད་ བྲི་ནི་དྟོན་ལུ།

 སློབ་དབ་ནང་ལས་ འབྲི་རོམ་ཅིག་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། འད་ལས་ དཔ་ལན་ཏེ། འབྲི་རོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ འད་དང་ཅིོག་འཐདཔ་ཅིག་ བྲིས།
 ཡང་ན། སློབ་དབ་ནང་ག་ སྲུང་ཅིག་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས། འད་དང་འདྲི་བའ་སྲུང་ཅིག། གསར་སྒྲིག་འབད་ བྲི་ན།
 རོམ་རགས་གཞིན་ཡང་། རགས་བསྒྲིས་ཏེ་བྲི་བའ་སྐབས། གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་མཐལ་ཕྱན་མ་འགྱིོ་ཚུན་ སང་བ་འབད་དགོ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན་ ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་ན།
དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་
དགོ།

རྒྱལ་ཁབ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་དང་ མནྟོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། ལྟོ་རྒྱུས་
དང་འཆར་རྟོམ་ དངོས་རྟོམ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་ རིག་རལ་འཐྟོབ་ནི་གི་ ཕན་
ཐབས་ལུ།

སོང་ལཱ།
ཀ༽

འབྲི་རོམ་གྱི་རགས་ཚུ་ གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ འགྲལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆེར་སྣང་ བཀོད་ཚུགས།

ཁ༽
ག༽

སློབ་རམ་༧ པའ་ སློབ་དབ་ནང་ག་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། མ་སྡེའི་ལོགས་གྲུབ། ཟེར་མ་འད་ ལྷབ་སྦེ། འོག་ག་དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ བྲི་ན།
འོག་ག་ མང་ཚོག་ཚུ་ ཚོག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ གོ་དོན་ བྲིས།
འགྱུར་བ། དབུ་འཁྲིད། ཕུགས། ནང་འཁྲུག། བྱེལཝ། ནང་འཁོད། རག་ལས།
འོག་ག་ མང་ཚོག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ རྗེོད་ཚོག་བཟེོ།
ངང་། གཞི་རྟེན། རང་དོན། གདམ་ཁ། བཟེང་པོ། གཙ་བོ། འགན་ཁག།
དགོངས་འཆེར།
ཡག་རྒྱུགས་ནང་ལས། བྱེ་ཚོག་ མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པའ་ ཚོག་ཚུ་དང་། མང་། བྱེ་ཚོག་ལས་ འགྲུབ་མ་མང་། བྱེ་ཚོག་དང་ མང་སྦྲེགས་ཏེ་ འགྲུབ་མ་མང་། འཚོལ་ཏེ་ འོག་ག་
ཐག་སྒྲིོམ་ནང་བཙུགས།
བྱེ་ཚོག།

མ་འོངས།

ང་༽

ད་ལྟ།

མང་།
འདས།

མང་རྐྱེང་།

བྱེ་ཚོག་གཉས་རག།

མང་བྱེ་ཚོག་གས་འགྲུབ་མ།

འོག་ག་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་བྲི་ན།
1. འབྲི་རོམ་འད་གས་ བཅུད་དོན་གཙ་བོ་ ག་ཅི་བཏེོནམ་མས་གོ?
2. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཟེར་མ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་སོ?
3. དཔ་གཏེམ། གངས་བར་ནང་ག་ཆུ་འཐུངས།། སན་བར་ནང་ག་ཉམ་བསྲེོ།། ཟེར་མ་ དཔ་གཏེམ་འད་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན། ག་ཅི་ཟེར་བའ་ དོན་བཏེོནམ་སོ?
4. གཞུང་ལགས་ཤོམ་ ཁག་ཆེ། ཟེར་མ་འད་ ཁྱད་ཚུ་གས་འབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ འོང་ན་ཨིན་པས་གོ? གནད་དོན་༣ བྲིས།
5. ཧ་མར་བྱུང་ཡོད་པའ་ ཉམས་མོང་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིསི །

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

6.
7.
8.

སློབ་དཔོན་གྱིས། འབྲི་རོམ་ནང་ག་ ཁྱད་རྣམ་ཚོང་དགོཔ་ ཚུད་ད་ཡོད་མ་ཚུ་ ངོ་སོད་འབད་དེ། ཁོང་ར་ དགའ་མ་དོན་ཚོན་ར་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་སྟ་ འབྲི་རོམ་ བྲི་
དགོ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རོམ་འད་ནང་ལས་ འཐོན་མ་ར་དོན་ཁག་ཆེ་ཏེོག་ཏེོ། དཔར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་དགོཔ་དང་ རང་ག་ལཱ་ལུ་དྲིང་
བདན་དང་ གཞུང་ལུ་ ཐ་དམ་ཚོག་ བསྟན་དགོཔ་ཚུ་ག་སྐོར་ལས་ སླབ་སྟ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕལ་དང་ བད་སྐྱད་འགྱུར་བ་མད་པར་ བཞིག་ཐབས་ལུ་ ག་ཅི་
ར་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? མནོ་བསམ་གཏེང་བཅུག་སྟ་ ལཱ་འགན་ཚུ་འབྲི་ལྷབ་འབད་དགོ།
ཤས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱ་ན་དང་ ད་ག་ ཁྱད་ཆེོས་ཁྱད་རྣམ་ཚུའ་ ལག་ལན་ཐོག་ འབྲི་ལྷབ་འབད་དགོ།
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གཞིན་ཡང་།
སྲུང་དང་འབྲི་རྟོམ་ཚུ་ གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚྟོགསཔ་
འབད་ བྲི་ནིའི་གོམས་གཤིས་ཚུད་ནིའི་དྟོན་ལུ།

སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་དང་ སློབ་དབ་ནང་ག་ འབྲི་རོམ་དོན་ཚོན། གཙང་ཆེབ་སོན་མོ། ཁྱོད་བུམ་ཐང་ལུ་ལྷོད་ཅི་ག? ལཱ་གཡོག་གདམ་ཁ། མ་སྡེའི་ལོགས་གྲུབ། ཟེས་དང་ནོར་གྱི་བང་མཛོད། རྨི་ལམ། བྱེམས་སམས།
བཟུམ་གྱི་འབྲི་རམོ ་ཚུ་ལས་ རགས་བསྒྲིས་ཏེ་ དཔ་མཛོད་དང་ཡོངས་འབྲིལ་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ད་ འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱེ་བ། འགྲལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆེར་སྣང་ འབྲི་རོམ་ཚུ་བྲི་ནའི་ སོང་ལཱ་གང་མང་འབད་དགོ།
ཡང་ན། འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་པའ་ ཡོངས་འབྲིལ་སློབ་སྟོན་ཚུ་ཡང་བལྟ་སྟ་ འབྲི་ལྷབ་འབད་དགོ།

Dzongkha Key
ལྫོ་རྒྱུས་འབྲི་རྫོམ། ༧ .mp4
Stage 3 _ རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲི་རྫོམ། .mp4

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ། འབྲི་རོམ་བྲིས་ཚོརཝ་ད། ཚོད་གཞི་ ད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟ་ན་ཨིན། ཟེར་སླབ་སྟ་ ཚོད་གཞི་ག་བཤད་པ་རྐྱེབ་བྱེན་དགོ།
དཔར་ན། འབྲི་སུབ། ཡག་བཟེོ། སྡེབ། སོར་བ། མང་ཚོག་ག་བར་ན་ས་སྟོང་། དོན་མཚོམས་ཚུ་ སམས་ཁར་ངས་བཅུག་སྟ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
རང་སྟོབས་ཀྱིས་ སྟོས་པ་དང་བཅས་ བྟོ་ཟེ། རང་མྟོ། ཞབས་ཁྲ། གསལ་བཤད་དང་

བློ་ཟེ། རང་མོ། ཞིབས་ཁྲི། གསལ་བཤད་དང་འབྲིལ་བའ་ སྙན་རོམ་ཚུ་ལས་དཔ་ལན་ཏེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ སོས་པ་དང་བཅིས་ གསར་རོམ་འབད་ཚུགས།

འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྟོམ་ཚུ་ལས་ དཔེ་ལེན་ཏེ་ གསར་རྟོམ་འབད་ནིའི་དྟོན་ལུ།






བློ་ཟེ། རང་མོ། ཞིབས་ཁྲི། གསལ་བཤད་ཀྱི་ དཔ་དབ།
སྒྲི་འཛོན་འཁོར་ལོ།
སྒྲི་གཟུང་། ༼ཀ་རཝ་ཀ༽ི
རྒྱལ་ཡོངས་གསལ་བཤད། ༼ཁ་སྐད་ལུ་ ངས་པ་མད།༽ རོང་ཁའ་ནང་ སྒྲི་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ན།
ཡོངས་འབྲིལ། སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་ལྷབ་འབད་དགོ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐབས་ལམ་དང་་འཕྲུལ་རག་ག་མཐུན་རྐྱེན ༼ཝ་ཅཱཀ།
ཀ་ལ་གཱརཱམ། གཱུ་གཱུལ་ཀཱལས་རུམ།༽ ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད།
ཡང་ན།
དོན་ཚོན་དང་འཁྲིལ་
འོས་འབབ་ཡོད་པའ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཐོ་བཞིག་
དགོ།

དཔར་ན། འོག་ལུ་བཀོད་ད་ ཡོད་མ་ ཞིབས་ཁྲི་བཟུམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་ཏེ་ དོན་ཚོན་ནང་འབྲིལ་བའ་ ལན་བྲི་ན།
ཞིབས་ཁྲི་༡ པ།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲིག་གཅིག་ག་ས་གོང་ལུ།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲིག་གཅིག་ག་ས་གོང་ལུ།། སྤུངས་ཐང་བད་བ་ཆེན་པོའ་ཕོ་བྲིང་ནང་།། ཁ་བཞི་འབྲུག་ག་མ་སར་ག་ར་གས།། ལྷ་དབང་མ་རྗེ་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆེོག། འབྲུག་མ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་ནོར་བུ་འབད།། མ་འགྱུར་
གསར་གྱི་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ནུག།
འབྲུག་མ་བསོད་ནམས་འབར་ནུག། འབྲུག་མ་ཁ་རྗེ་བཟེང་ནུག། ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའ་རས་སྲུང་ཞུ་ག།
ཆེོས་རྒྱལ་རམ་འབྱེོན་ཚུ་ག་བཀའ་དྲིན་ལས།། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོབ་མཛོད་གནང་ནུག། མ་དབང་ཆེོས་རྒྱལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ལས།། རྒྱལ་བརྒྱུད་ཅིན་གྱི་དམངས་གཙའི་སྲེད་གཞུང་བཙུགས།། ཡ་མཚོན་ཅིན་
གྱི་མཛོད་བྱེ་བཟེང་པོ་འད།། འབྲུག་མ་ཚུ་ག་སམས་ལས་ཡལ་བ་ཕངས།།
འབྲུག་པའ་གཙུག་ག་ནོར་བུ།། སྤྲུལ་པའ་ཆེོས་རྒྱལ་རམ་འབྱེོན།། ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའ་རས་སྲུང་ཞུ་ག།
༡.
ལྫོ་ངྫོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅྲིག་གྲི་་་་ .wma

 ཞིབས་ཁྲི་འཕྲིོ་མཐུད།
 བཅུད་དནོ །
 དཔ་དང་དོན་སར་ཚུལ། ལ་སོགས་པའ་ སོང་ལཱ་འབད་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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

ཡང་ན།
 སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔ་གཏེམ་དག་པ་ཅིག། ཤོག་ཐང་གུ་དང་ བྱེང་ཤང་གུ་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རགས་ (Camtasia, whiteboard, kinemaster) ཐོག་
བྲིསི ་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟུན་འབད་དགོ། དོན་ཚོན་དཔར་ན། དཔ་གཏེམ་འད་གས་ དོན་དག་ག་ཅི་བཏེོནམ་མས? སྒྲི་དོན་ག་ཅི་སྟོན་མས? བློ་སླབ་ད་གནས་སྟངས་
ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་ན་མས་གོ? ཟེར་མ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ།
 འགྱིོད་པ་རྗེས་ལ་བསྐྱད་ན་བླུན་པོ།། ཟེར་བའ་དཔ་གཏེམ་ལས། དཔ་ལན་ཏེ་སྲུང་བྲི་ན་སོགས། སློབ་དཔོན་གྱིས། སྲུང་འད་ དཔ་གཏེམ་གྱི་གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་ན་? མན་ན་? བལྟ་སྟ་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
 ཡོད་ཚོད་རོགས་ལུ་མ་བྱེན།། ཕྱུག་པོ་མ་གས་འབད་འོང་།།
 ཤས་ཚོད་རོགས་ལུ་མ་སྟོན།། མཁསཔ་མ་གས་འབད་འོང་།། དཔ་གཏེམ་འད་ བདན་བརྫུན་ ག་ད་སྦེ་ཨིན་ན? དབྱེ་དཔད་ འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཁུངས་དོན་བྲི་བཅུག་སྟ་ གོ་སྡུར་
འབད་བཅུག་ན་དང་། ཡང་ན། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ རོད་པ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ།
 སློབ་དཔོན་གཞིན། ཡང་ན། ཉ་འདབས་ལུ་ཡོད་མ་ བློ་ཟེ་བསྒྱུར་ཤས་མ་ མགྱིོནམ་འབད་ འབོ་སྟ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་། དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། ནམ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན?
ག་ཅི་འབདཝ་ད་ བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན? སོགས་དྲི་བཅུག་དགོ།
 བློ་ཟེ་དཔ་དབ་ཚུ་དང་ ཀུན་གསལ་ཚུ་ལས་ བློ་ཟེ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་ འབད་བཅུག་སྟ་སློབ་ཁང་ནང་ ལྷག་བཅུག་སྦེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོད་གཞི་བཟེོ་སྟ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སོད་ད་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཞིནམ་ལས། དཔ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞིག་དགོ།
གཞིན་ཡང་། སློབ་དབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ བློ་ཟེ། རང་མོ། ཞིབས་ཁྲི། གསལ་བཤད་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབྲིལ་ལས་ཐོབ་པའ་ དོན་ཚོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟ་ སོང་ལཱ་འབད་དགོ།
 ཡོངས་འབྲིལ་ཁ་བྱེང་ (www.rec.gov.bt) ནང་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ སློབ་རམ་བདུན་པའ་ སློབ་དབ་དང་ སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་གཉས་ མཐུན་རྐྱེན་འབད་ལག་ལན་འཐབ་དགོ།

ཞུ་ཡག་དང་ གཏེང་ཡག་ལ་སོགས་པའ་ ཡག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ཚུ་ལྷབ་སྟ་ རང་གཞིན་གྱི་དགོས་མངག་དང་བསྟུན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡནམ་ བྲི་ཚུགས། དུས་རྒྱུན་ འབྲི་སྲེོལ་ཡོད་པའ་ བསྡུ་ཡག་ག་ རྣམ་གཞིག་ཚུ་ལྷབ་སྟ་ ཟེན་འབྲི་བཏེབ་དགོཔ་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་བྲི་དགོ་པའ་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་
བསྡུ་ཡག་དང་ མང་ཚོག་གསརཔ་ ཡག་སོར་ཚོངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས།
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ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ལ་སྟོགས་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གཞན་
གྱི་དགོས་མངག་དང་བསྟུན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡནམ་ བྲི་ནི་དྟོན་ལུ་དང་ དུས་རྒྱུན་ འབྲི་

སྟོལ་ཡྟོད་པའི་ བསྡུ་ཡིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཟིན་འབྲི་བཏབ་དགོཔ་དང་ དུས་

ཞུ་ཡག་དང་གཏེང་ཡག་བྲི་བའ་སྐབས་ འབྲི་བཀོད་དང་ མགོ་རྒྱན། ས་སྟོང་།
སྡེབ། ཚོག་ཤད་དང་ གྲལ་ཕབ། ལ་སོགས་ཀྱི་ ཚོད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དགོ།
ཡང་ན། དབྱེ་ཚོད་དང་ དབྱེ་དཔད་ཐོ། དཔ་སྣོན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲིལ་དང་ དངོས་
འབྲིལ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

ཐྟོག་ལུ་བྲི་དགོ་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་ བསྡུ་ཡིག་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ ཡིག་སྦྱྟོར་
ཚངམ་འབད་ བྲི་ནི་དྟོན་ལུ།
ཡག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ལྷབ་སྟ:ེ

 ལམ་ལུགས་མ་འདྲིཝ་ཡོད་མ་ཚུ་ག་དགོས་པ་ཚུ་དབྱེ་དཔད་འབད་

 འགོ་དང་པ་སྐྱལ་མ་ཡ་གུ་ཨིན་ན? ཡག་ལན་ཨིན་ན? ངོས་འཛོན་འབད་ཚུགས་དགོ།
ཞིནམ་ལས་ གདམ་ཁའ་ཐོག་ལས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

 ཡག་དོན་གཙ་བོ་ག་ཅི་ཨིན་ན? བཅུད་དོན་བསྡུ་ཚུགས་དགོ།
གཏེང་ཡག་ཞུ་ཡག་བཤར་ཡག་གན་རྒྱ་ངག་བརྗེོད་ཚུ་ག་འབྲི་
ཐངས་ཁྱད་པར་ག་ད་སྦེ་འདུག་ག? དབྱེ་བ་དཔད་ད་ལག་ལན་
 རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནང་གསས་བརྗེོད་དོན་ག་དམ་ཅིག་འདུག་ག? ད་ཚུ་གས་ བརྗེོད་དོན་གཙ་བོ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།
ག་ད་སྦེ་འབད་ནུག་ག? བཤད་པ་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ།

 ཡ་གུ་ལུ་ཁྱད་ཆེོས་མ་འདྲིཝ་འབད་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱས་ཏེ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
དཔར་ན།

 ཆེ་འབད་ གཏེང་ཡག་ག་ངོ་སོད་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས། གཏེང་ཡག་ཟེར་མ་འད་ ག་དང་ག་ལུ་བྲིིཝ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད་བྲིིཝ་ཨིན་ན? དམངས་ཁ་ལུ་
གསལ་བཤད་འབད་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འད་ནང་ལུ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་བསམ་འཆེར་ཚུ་ཨིན་མན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
 ཨི་ལོ་རང་རང་སོ་སོའ་ གནད་དོན་ར་བཙུགས་ཏེ་ གཏེང་ཡག་ར་ར་བྲི་བཅུག་སྟ་ གོམས་སང་ཚུད་ནའི་དོན་ལུ་བྲི་བཅུག་སྦེ་ འབྲི་བཀོད་དང་ མགོ་རྒྱན་ ས་སྟོང་ སྡེབ་ ཚོག་ཤད་དང་ གྲལ་ཕབ་
ཚུ་ག་སྐོར་ལས་ སྟུན་གྲོས་འབད་ད་ སམས་ཁར་ངས་དགོ།
དྲིན་གསོ། གཏེང་ཡག་ག་ཚོད་གཞི་དཔར་ན། མགུལ་རྒྱན། རང་གཞིན་གྱི་གནས་ཚུལ། གནད་དོན་ངོ་མ། མཇུག་བསྡུ། ཚུ་ ཨི་ལོ་ལུ་ངོ་སོད་འབད་བྱེན། དོན་ཚོན་ནང་ཡོད་མ་ གཏེང་ཡག་ག་ལན་བྲི་དགོ། བྲིས་ཚོར་མ་
གཏེང་ཡག་ཚུ་ ཚོད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ལོག་ལོག་བཅིོ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ། བཅིོ་ཁ་རྐྱེབ་ཚོརཝ་ད་ དཔ་སྣོད་བསྡུ་གསོག་ནང་བཞིག།
ཡང་ན། འོག་ལུ་བཀོད་ཡདོ ་པའ་ ཡོངས་འབྲིལ་སླབོ ་སྟནོ ་འད་ ལྟ་ཞིནམ་ལས།
Dzongkha Keystage
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ཞུ་ཡག་བྲི་བའ་སྐབས་ བར་གྱི་གནད་དོན་བཙུགསཔ་ད། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏེན་ གང་རུང་བརྗེོད་པའ་སོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོག་གཞི་ གོ་རམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་གསལ་འབད་བྲི་ནའི་སང་བ་བྱེན་དགོ། དོན་ཚོན་སོ་སོ་ལུ་
གཞི་བཞིག་སྟ་ ཞུ་ཡག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སང་བ་འབད་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གས་འབྲི་མ་ ཞུ་ཡག་ཚུ་ རྗེ་སོར་འབད་ད་ སྐྱོན་ཡོན་བལྟ་དགོ། ཁོང་ར་གས་འབྲི་མ་ ཞུ་ཡག་ལགས་ཤོམ་ཚུ་ དཔ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་
འབད་དགོ།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

2.

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

3.

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

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

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

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

སློབ་རིམ་༧ པའི་མཐུན་རྐྱེན།
ཨང་།

དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་།

དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།

༡

ཨཔ་དཔལ་ཐེ་དང་དྟོག་དྟོ་ལ།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༢

ངང་པའི་རྒྱལ་པྟོ།

བྟོ་རིག།

༣

མགར་ས་བ་མའི་སེང་གེ།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༤

ཡ་རབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྟོན་མི།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༥

སག་གི་ཕྱུ་གུ་དང་གླ་ཅུངམ།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༦

བུམྟོ་སྤུན་གསུམ།

མེ་གྷ།

༧

ཤྟོབ་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོ།

དཔེ་ཁང་།

༨

བཟང་ངན་གྱི་ལན།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༩

ཤ་རྟོགསཔ།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༡༠

ཟླ་དཀར་དང་སྨིན་དྲུག།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༡༢

ཨམ་ཉམ་ཆུང་གི་བུ།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༡༣

ཤིང་སྒྲོམ་གྱི་གསང་ཡུམ།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ།

ཨང་།

དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་།

དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།

༡

གདུང་ཤི ང་ཕྱུག་པྟོའི་དྲུང་དྲུང་།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༢

ཏེབ་བྱ་ནག་མྟོ།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༣

འཁྲུལ་སང་དྲུག།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༤

སླྟོབ་ཕྲུག་ལེགས་ཤྟོམ།

སྤུན་གཉིས་མཐུན་འབྲེལ།

ཨང་།

སླྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས།

༡

Dzongkha Grammar charts (a set of 4)

ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི།

༢

Dz. Illustrated Dictionary for students ཚིག༌མཛྟོད།

ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི།

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། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་། ༤. རང་
བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོགས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ། (དེ་ལས་

གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་
གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོ ད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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