IDNYC�ན་�།

གསལ་པོར་པར་�ོག་�ོབས།

རང་ལོ་10-13བར་�ི་�ན་�།

�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ི་རིགས། གཅིག་འདེམས་རོགས།

�ན་�་གསར་པ:

Tibetan

ངའི་IDNYCཡི་ཨང་�ངས་ནི་:

ལག་�ེར་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ན་�་བ་ 6 ལས་�ག་པ་སོང་འ�ག

IDNYC �ན་�་དང་པོ།

�ན་�་བ�ར་འ�ལ།: (ལག་�ེར་ཞིག་�་བ་ནས་ཐོབ་མ་སོང་བས་ཡང་བ�ར་�ན་འ�ལ་�་ཡིན།)

འཕར་འ�ངས། (ལག་�ེར་ཉིན་ 60 ནང་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་བའམ་ཡང་ན་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ནས་�་བ་ 6 ལས་�ང་བ་སོང་འ�ག)

ལག་�ེར་འཕར་འ�ངས་ཟིན་ཡོད།: ངའི་ལག་�ེར་ཐོག་གི་གནས་�ལ་གསར་�ོན་�་དགོས། (ངེས་པར་�་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ཟིན་པའི་IDNYCལག་�ེར་འ�ེར་ཡོང་དགོས།)

ལག་�ེར་གསར་བ�ེ།: བ�གས་པ།/བ�ས་པ།/�ོན་ཤོར་བ།/མེད་པ་བཟོས་པ། (ལག་�ེར་གསར་བཟོའ་� ཆེད་ཨ་�ོར་$10�ོད་དགོས། ཆེས་ཉམས་ཐག་ཡིན་པའི་�་�ན་�ལ་ཡོད་ན་

དམིགས་བསལ་ཡིན། �ེད་�ིས་�ན་�་མ་�ལ་�ོན་�ན་�་ཐོག་ནས་ད�ལ་�ོད་ཆོག ཐད་ཀར་ད�ལ་�ོད་དགོས་ན། �ེད་�ི་�ན་�་དེ་ཉིད་དཔལ་འ�ོར་�ན་ཁང་ནང་�་ཡོད་པའི་ IDNYCལག་�ེར་བཟོ་�ལ་ཐོ་
འགོད་�ན་�་�ོད་དགོས། གནས་�ལ་ཞིབ་�་�་བ་བ�ད་ནས་གཟིགས་རོགས། www.nyc.gov/idnyc)

�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ི་གནས་�ལ།

1. མིང་ཐོག་/མིང་དངོས།:

2. མིང་བར་མ།:

3. མིང་མཐའ་མ།:
4. �ེས་ཚ�ས།:

6. ག�གས་པོའ་�
རིང་ཚད།:

�་ �་ / ཚ�ས། ཚ�ས།/ ལོ། ལོ། ལོ། ལོ། 5. མིག་མདོག:

�་ཌི། རིང་ཚད།

ཨིན་ཅི།

8. �ོག་འ�ིན།:
�ེད་��
ི་ ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་། ཁ་པར་ཨང་�ངས། བཅས་ནང་�ལ་གནས་�ལ་ཁན
ོ་ ར་�ོད།

7. ཕོ་མོ།:

�་�ག

མོ་

10. �ད་ཡིག་ 2 བར་�ི་གདམ་ཀ་ (ASL འ�ད་པ།):
ཁ་�ང་།
གལ་�ིད་�ེད་རང་གི་ལག་�ེར་ཐོག་ཁ་�ང་འཁོད་མི
མི་འདོད་ཚ�་འདིར་ཨང་3�གས་�ོབས།
11. ཨང་�ངས།
�ང་ལམ།:
�ོང་�ེར།:

�ེ་�ལ། (3 གཅིག་ལ་�གས་�ོབས།):

BRONX

12. ལག་�ེར་ཐོག་ཛ་�ག་འ�ེལ་�ལ་�ི་ཁ་�ང་། (དགོས་ངེས།):
�་�ོགས་�་མི།

མི ང ་ཐོ ག ་མ།

BROOKLYN

སེར་�ག

9. ཁ་པར་ཨང་།:

MANHATTAN

མི ང ་མཐའ་མ།

ཕོ་

ནག་པོ།

མངའ་�ེ།:

�ོན་པོ།

�ང་�།

ཐལ་མདོག

བར་མ།

X(ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ།)

-

N Y

QUEENS

�་ཚ�གས།
ཁ་མདོག

-

ཁང་མིག #/ཐོག་�ེ/མ�ོན་ཁང་།/ཁང་པ་/ཉལ་ཁང་།

ཡིག་ཟམ་ཨང་།:

STATEN ISLAND

ཁ་པར་ཨང་།:

-

-

17. ཁ་པར་ཨང་།:

-

-

13. མིང་དངོས།:

14. མིང་བར་མ།:

15. མིང་མཐའ་མ།:
16. �ོག་འ�ིན།:

�ེད་�ི་�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་། ཁ་པར་ཨང་�ངས། བཅས་ནང་�ལ་གནས་�ལ་ཁོ་ནར་�ོད།

ཐོ་འགོད་�ས་པའི་ཡིག་ཚགས་�མས་ངོ་མ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་�ོད་�་�བ།ངས་ས་�གས་བཀོད་པ་བཞིན་ཐོ་

�་�ོགས་མི་�་དེ་ཉིད་�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ི་ཕ་མ་མིན་པ་དང་། �ིམས་ཐོག་གི་འགན་ལེན་མི་�་
མིན་པའི་དཔང་ཡིག
18 b. ང་ནི་�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ི་�་�ོགས་མི་�་ཡིན་པ་དང་། �ན་�་འ�ལ་མཁན་དེ་ཉིད་ནེ�་ཡོག་�ོང་

�ི་ཚ�གས་འ�ེལ་ཡོད་གནས་�ལ། མི་དམངས་ཞབས་�འི་གནས་�ལ་སོགས་ལ་�ོགས་ཞིབ་�་�་ཡིན་པ་ཤེས་

�ོད་གནས་ཁ་�ང་སོགས་�ི་གནས་�ལ་ཡོངས་�་�ད་དེ་འ�ེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་�མས་ལ་ཞིབ་བཤེར་�་ཆོགཞིབ་

ཕ་མའམ་�ིམས་ཐོག་འགན་ལེན་པའི་ལག་�ེར།

18a. ངས་འགན་ལེན་ཐོག་�ན་�་འ�ལ་མཁན་དེ་ཉིད་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ནང་�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

འགོད་�ས་པའི་ཡིག་ཚགས་�མས་ལ་ནེ�་ཡོག་ག�ང་གིས་ཞིབ་བཤེར་�་�ར་མོས་མ�ན་ཡོད།ཞིབ་བཤེར་�ི་

བ�ད་རིམ་ནང་IDNYCཡི་ཡིག་ཚགས་སོགས་�ི་ནང་�་ངའི་གནས་�ལ་�ས་ལོན་�་�་ཡིན་པ་དང་། ངའི་
�ི་ཡོད།

�ེར་ནང་�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཐོ་འགོད་�ས་པའི་ཡིག་ཚགས་�མས་ངོ་མ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་�ོད་�་

�བ།ཡིག་ཆ་འདི་ཉིད་ཐོག་ས་�གས་བཀོད་ནས་བ�ོད་�ར་ངའི་འདོད་མོས་�ར་ནེ�་ཡོག་ག�ང་གིས་ངའི་ངོ་བོ་དང་
བཤེར་�ི་བ�ད་རིམ་ནང་IDNYCཡི་ཡིག་ཚགས་སོགས་�ི་ནང་�་ངའི་གནས་�ལ་�ས་ལོན་�་�་ཡིན་པ་དང་།
ངའི་�ི་ཚ�གས་འ�ེལ་ཡོད་གནས་�ལ། མི་དམངས་ཞབས་�འི་གནས་�ལ་སོགས་ལ་�ོགས་ཞིབ་�་�་ཡིན་
པ་ཤེས་�ི་ཡོད།

ཕ་མའི་ ས་�གས། �ིམ ས་ཐོ ག ་གི་ �་�ོ ང ་བ།

�ན་�་ཁས་ལེན་ཐོབ་མིན་ནི་�ིམས་མ�ན་�བ་གཉེར་ཡིག་ཚགས་�ང་མིན་ལ་རག་�ས་ཡོད།

OFFICIAL Date:
USE ONLY Print Initials:

�་�ོ ག ས་�་མི འི ་ ས་�གས།

�། �། / ཚ�ས། ཚ�ས། / ལོ། ལོ། ལོ། ལོ།

དེ་རངི ་ག་�
ི ་ཚས
�།

Omit Address

NAME OF CARE-OF ORGANIZATION

IDNYC-1a (TB) Rev. 8/22

IDNYCཡི་ �ན་ �འི་ ལམ་ �ོན།

�ེད་རང་IDNYC�་དགོས་ཚ�་གཤམ་�ི་ཆ་�ེན་�མས་ངེས་པར་�་ཚང་དགོས།

1. ཡིག་ ཆར་ �ར་ མ་ �ང་ མཐར་ ༤དགོས་ པ། རང་ ཉིད་ ར་ �ོད་ ལག་ �ེར་ ཡོད་ ན་ �ར་ མ་ ༣དང་ ། �ོད་ གནས་ ར་ �ོད་ �བ་ ན་ �ར་ མ་ ༡�ོད་ �།
2. �ང་ མཐར་ ཡིག་ ཆ་ ༡ལ་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ི་ �ེད་ པར་ ངེས་ པར་ �་ དགོས། དེ་ མིན་ �་ �ོང་ �ེད་ མཁན་ མཉམ་ �་ དགོས།
3. �ང་ མཐར་ ཡིག་ ཆ་ ༡ལ་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ི་ �ེ་ ཚ�ས་ གསལ་ དགོས།

IDNYCལམ་ �ོན་ ནང་ དམིགས་ བསལ་ �ར་ འདོན་ �ས་ ཡོད་ པའི་ རིགས་ ལས། གཞན་ �ས་ ཚ�ད་ ཡོལ་ ཟིན་ པའི་ ཡིག་ ཆ་ ཁས་ ལེན་ མེད། ལག་ ལག་ �ེར་ བཟོ་ མཁན་ ལས་ �ངས་ �ི་ ཡིག་ ཆ་ དངོས་ ཁག་ དང་ ། དེ་
དག་ གི་ འ�་ བ�ས་ ཁོ་ ན་ ངོས་ ལེན་ �་ �་ ཡིན།འ�ིག་ ཤོག་ �ར་ བའི་ ཡིག་ ཆའི་ རིགས་ ཐོག་ མ་ ནས་ འ�ིག་ ཤོག་ �ར་ བའི་ རིགས་ ཡིན་ དགོས།
མིང་ �མས་ མ�ན་ དགོས།

ཡིག་ ཆ་ ཁག་ གི་ ནང་ ཡོད་ པའི་ མིང་ �མས་ ཕན་ �ན་ མ�ན་ དགོས། �ེད་ �ི་IDNYCལག་ �ེར་ �ན་ �་ �མས་ �ི་ མིང་ �མས་ ངོ་ �ོད་ ལག་ �ེར་ གཞན་ �ི་ (�ོད་ ལག་ �ེར་ དང་ ། �ངས་ འཁོར་ ལག་ �ེར། �ེས་ ཚ�ས་

ལག་ �ེར་ སོགས་)དང་ མ�ན་ དགོས། དེ་ མིན་ �ེད་ �ི་ མིང་ བ�ར་ བའི་ �ིམས་ ཁང་ དཔང་ ཡིག་ ཁ་ གསལ་ དགོས། གལ་ �ིད་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ི་ མི་ དེས་ �ར་ མ་ མང་ �ང་ གཅིག་ པ་ ཡིན་ པའི་ ལག་ �ེར་ ཁག་ གཉིས་ �ོན་ ཚ�།
IDNYCལག་ �ེར་ ཐོག་ �ེད་ པར་ ཡོད་ པའི་ ལག་ �ེར་ དེའི་ མིང་ འགོད་ �།

�ན་�་འ�ལ་མཁན། རང་ལོ་ 10-13

IDNYCལག་�ེར་བཟོ་མཁན་�ི་�ང་མཐའི་ལོ་ཚད་10ཡིན། རང་ལོ་10-13བར་�ི་�ན་�་འ�ལ་མཁན་�མས་�ི་�་�ོགས་འགན་ལེན་ས་�གས་དང་�ན་�ན་�་འ�ལ་དགོས། ཛ་�ག་འ�ེལ་བ་�ེད་�ལ་�ི་ཁ་

�ང་ཞིག་�ོད་དགོས། ཁ་�ང་དེ་ཉིད་ལག་�ེར་ཐོག་ཕལ་ཆེར་འགོད་�ི་མེད།

�ེད་ པར་ ལག་ �ེར་ རམ་ ཡང་ ན་ གནས་ �ོད་ �ི་ དཔང་ �གས་ མེད་ པའི་ དབང་ པོ་ �ོན་ ཅན་ �ི་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན།

ལོ་ ཚད་ �ད་ མེད་ �ི་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ི་ འགན་ དབང་ མི་ �་ དག་ ནི། ནེ�་ ཡོག་ དབང་ པོ་ �ོན་ ཅན་ ཡར་ �ས་ ཚ�གས་ པའི་ (OPWDD) ལས་ �ེད་ ངོ་ མ་ ཡིན་ པའམ། ནེ�་ ཡོག་ ག�ང་ འ�ོད་ བ�ེན་ �ན་ ཁང་ (NYS DOH)

དང་ ། ནེ�་ ཡོག་ ག�ང་ སེམས་ ཁམས་ འ�ོད་ བ�ེན་ �ན་ ཁང་ ། (NYS DOHMH) གསོ་ �ོང་ དང་ �་ �ོགས་ ལས་ �ེད་ པར་ (ACS) བ�ོས་ རིགས། ཡང་ ན་ གོང་ �ོས་ �ན་ ཁང་ ཁག་ གིས་ ངོས་ ལེན་ ལག་ �ེར་ �ད་ པའི་ �ིམ་ �ོད་
ལས་ �ེད་ རིགས། དེ་ བཞིན་ OPWDD ཡིས་ ངོས་ ལེན་ �ས་ པའི་ རིག་ འཕེལ་ མི་ �བ་ པའི་ དབང་ པོ་ �ོན་ �ན་ �་ �ལ་ མཁན་ དང་ མཉམ་ �་ �ོད་ མཁན་ དང་ ། ཡང་ན་�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ི་�ི་ཚ�གས་བདེ་དོན་ངོ་ཚབ་�ོད་ས།

�་ �ོག་ �ེད་ མཁན་ ཞིག་ ཡོད་ མཁན་ �ི་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ ཚང་ མ།

�་ �ོགས་ �་ མཁན་ དང་ �ན་ �་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ིས་ �ང་ མཐར་ �ར་ མ་ གཉིས་ ཡོད་ པའི་ ངོ་ �ོད་ ལག་ �ེར་ ནང་ �ེས་ ཚ�ས་ གསལ་ ཡོད་ པ་ ཞིག་ དགོས། �་ �ོགས་ �་ མི་ དང་ �ན་ �་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ིས་ �ོགས་ གཉིས་
�ི་ འ�ེལ་ ལམ་ དེ་ བཞིན་IDNYCཡིག་ ཆའི་ ལམ་ �ོན་ ནང་ �ད་ པའི་ འ�ེལ་ བ་ ཡིན་ དགོས། �་ �ོགས་ �་ མིས་ �ང་ མཐར་ �ར་ མ་ ག�མ་ ཅན་ �ི་ ངོ་ �ོད་ ལག་ �ེར་ དང་ ། �ེད་ པར་ ཡོད་ པའི་ ངོ་ �ོད་ ལག་ �ེར་ �ོན་ དགོས།

གལ་ �ིད་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ ལ་ �ིམ་ ཐོའ་� དཔང་ �གས་ མེད་ ཚ�་ �་ �ོགས་ �་ མཁན་ �ན་ �་ �ོད་ བཞིན་ ཡོད་ པའི་ དཔང་ �གས་ ཡོད་ དགོས། དེ་ ཡང་IDNYCཡིག་ ཆའི་ ལམ་ �ོན་ ནང་ འཁོད་ པ་ �ར་ �་ �ོགས་ �་ མཁན་ �ི་

ངོ་ �ོད་ ལག་ �ེར་ ཐོག་ ག�ང་ �ོགས་ ནས་ དག་ མཆན་ ཐོབ་ པ་ ཞིག་ ཡོད་ དགོས། �་ �ོགས་ �་ མཁན་ ཡོངས་ �ིས་ IDNYC�ན་ �ར་ ས་ �གས་ འགོད་ དགོས། �་ �ོགས་ �་ མིར་ བ�ེབས་ པའི་ ལས་ �ེད་ པ་ ཚང་ མས་ རང་ ཉིད་ �ི་
ལས་ �ེད་ ལག་ �ེར་ �ོན་ དགོས།

�ིམ་ མེད་ པའམ་ ཡང་ ན་ �ིམ་ ཚང་ ནང་ �་ �ག་ �ོང་ �ོང་ ཡོད་ པའི་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ི་ གནས་ �ོད་ �་ �ལ།

�ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �ིམ་ མེད་ འ�ལ་ སེལ་ �ོད་ �ལ་ �་ �ོད་ མཁན་ ཡིན་ ཚ�་ ས་ གནས་ �ི་ ཁ་ �ང་ �ོད་ ཆོག དེ་ བཞིན་ ས་ ཆའི་ བདག་ པོས་ རང་ ཉིད་ ཉིན་ �ངས 15�ག་ དེར་ བ�ད་ �ང་ དགག་ �་ མེད་ པའི་ དཔང་

ཡིག་ དགོས་ �ི་ ཡོད། �ིམ་ མེད་ འ�ལ་ སེལ་ �ོད་ �ལ་ ཁ་ �ང་ དེ་ ཉིད་ ལག་ �ེར་ ཐོག་ གསལ་ �ི་ རེད། �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ ལ་ �ིམ་ �ི་ ཁ་ �ང་ མེད་ པའམ་ �ིམ་ ཚང་ བ�ས་ བཅོས་ ཕོག་ མཁན་ དེ་ རིགས་ ཡིན་ ཚ�་ ནེ�་ ཡོག་ �ོང་

�ེར་ ནང་ �ལ་ �་ ཡོད་ པའི་ ཁེ་ མེད་ ཞབས་ �་ ཚ�གས་ པའམ་ ཆོས་ �གས་ ཚ�གས་ པ་ སོགས་ �ི་ ཁ་ �ང་ �ད་ ན་ ཆོག དོ་ བདག་ ལ་ འདོད་ མོས་ ཡོད་ ཚ�་ ལག་ �ེར་ ཐོག་ ཁ་ �ང་ དེ་ ཉིད་ འ�ི་ གི་ རེད། གལ་ �ིད་ ལག་ �ེར་ བཟོ་ མཁན་
རང་ ཉིད་ ཁ་ �ང་ དེ་ ཉིད་ མཐོང་ མི་ འདོད་ ཚ�་ བ�བ་ �ང་ ཆོག IDNYCལག་ �ེར་ འདིའི་ ཐོག་ ཁ་ �ང་ འཇོག་ གི་ མེད་ པའམ་ དོ་ བདག་ གིས་ གལ་ ཆེན་ བ�ིས་ ཏེ་ ཁ་ �ང་ འཇོག་ འདོད་ པ་ �མས་ ལ་ འཇོག་ གི་ ཡོད། འོན་ �ང་ །
གནས་ �ངས་ �་ མར་ ཁས་ ལེན་ ཡང་ �་ གི་ མེད་ �ིད།

རང་ ཉིད་ �ིམ་ ཚང་ ནང་ བ�ས་ བཅོས་ �ོང་ མཁན་ ཡིན་ ཞེས་ གསང་ �བས་ �ིས་ �ན་ �་ འ�ལ་ མཁན་ �མས་ �ིས་ �ོད་ �ལ་ ཁ་ �ང་ �ིམ་ མེད་ འ�ལ་ སེལ་ �ོད་ �ལ་ �་ ཡོད་ ཅེས་ བ�ོད་ མཁན་ �མས་ �ིས་ རང་ ཉིད་ ནེ�་
ཡོག་ �ོང་ �ེར་ ནང་ �་ �ོད་ མཁན་ ཡིན་ པའི་ དཔང་ �གས་ �ངས་ བཙན་ དགོས། IDNYCལག་ �ེར་ �ི་ ཐོག་ ཕལ་ ཆེར་ �ག་ �གས་ འཁོད་ �ིད། ཕལ་ ཆེར་ ཁ་ �ང་ �་ བ་ ནས་ འ�ི་ ཡང་ མི་ �ིད།

IDNYC ལག་�ེར་བ�ར་བཟོ།

IDNYC ལག་�ེར་ཁག་ལག་�ེར་�ི་�ས་ཚ�ད་མ་ཡོལ་གོང་གི་ཉིན་�ངས་ 60 གོང་ལ་བ�ར་བཟོ་�ེད་ཆོགབ�ར་བཟོའ་� �ས་ཚ�ད་ལག་�ེར་�ི་�ས་ཚ�ད་མ་ཡལ་གོང་གི་ཉིན་�ངས་ 60 གོང་ལ་འགོ་འ�གས་�ེད་པ་དང་�་བ་
6 �ེས་ལ་འ�ག་བ�་གི་ཡོད།གང་ཟག་ཞིག་གི་ལག་�ེར་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ན་�་བ་ 6 �ེས་ལ་ལག་�ེར་ཞིག་ཐོབ་�བ་པ་�ེད་�ི་ཡོད་ན་�ན་�་འ�ལ་མཁན་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད།IDNYC ཐོ་འགོད་

�ེ་གནས་ཁང་ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས་ལག་འ�ེར་བ�ར་བཟོ་རོགས་རམ་ལེན་རོགས།

ལག་ འ�ེར་ བ�ེ་ ཚབ།

གལ་�ིད་�ན་�་འ�ལ་མཁན་�ིས་དཀའ་ངལ་�ི་ཆག་ཡང� ཡང་ན་ཁོང་ཚ�འ་ི ལག་�ེར་གཞན་�ིས་བ�ས་ཡོད་པའི་ངོས་�ོར་ཡི་གེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ལག་�ེར་བ�གས་པ་དང་། བ�ས་པ།

ཡང་ན་�ོན་ཤར
ོ ་པ་ཞིག་གི་བ�ེ་ཚབ་�ན་�ར་དོད་�ོར་ $10 �ོད་དགོས།ལག་�ེར་བ�ེ་ཚབ་�ི་རིན་�ོད་རིགས་ངེས་པར་�་ IDNYC ཡི་དཔལ་འ�ོར་�ན་ཁང་གི་ཐོ་འགོད་�ེ་གནས་ཁང་ཞིག་
འ�ལ་དགོས།ས་བསལ་ཡན
ི ། �ེད་�ས
ི ་ལག་�ར
ེ ་བ�ེ་ཚབ་�་ི ད�ལ་དང་�ན་�་ངས
ེ ་པར་�་ IDNYC �ི་དཔལ་འ�ོར་�ན་ཁང་ཐ་ོ འགོད་ཚན་ཁག་�་ད་ོ དག་རང་ཉད
ི ་�ས
ི ་�ལ་དགོས།

Eric Adams
ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་�ི་�བ

