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1. INTRODUCTION 
2. ང་ོསདོ། 

 

ཕཱེརནཌས་ ལས་འགུལ་འདི་ རྒྱལ་སིའི་མཐུན་ལམ་གི་ལགོ ས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་དང་ ཕན་ཚུན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་བརེ་སོར་ནང་
 བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གཞིས་ཁོངས་རིགས་སྣ་གསོ་ནི་དང་ རང་ག་ཕ་ཡུལི ་ལས་རྒྱལ་སིའི་ཁྱད་ཆོས་ ལྡན་ཐབས་ལུ་ 
རྒྱབ་སོར་གི་ལས་འགུལ་འདི་ ཨ་ཤཱེ ་ཡཱ་ེ གི་ མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་༡༢ཀི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ལོགས་གྲུབ་
འཕེལ་ཐབས་ཀི་དནོ ་ལུ་ ཨ་ི རཱས་མཱ་པལཱས་ཀི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ 
མཉམ་རུབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ བུ་ཊན། ཀེམ་བོ་ཌི་ཡ། མཱ་ལས་ཤི་ཡ། ཕཱི་ལ་ིཔིནས་དང་སེ་ ཐཱ་ལེནཌ་ཚུ་ནང་ རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལས་ 
རྒྱལ་སིའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཐབས་ཀི་བསམ་གཞི་གུ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་བདག་འཛིན་དང་རྒྱབ་སོར་གི་ལམ་སོན་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མ་འི དི་ ཤུལ་ལས་ ཨཱེ་ཤེ་ཡཱན་ 
ཕཱེརནཌས་ཀ་ི  མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གི་ སོབ་སེ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ རང་སོའི་ས་གནས་ཀ་སྐབི ས་ཐོབ་དང་ 
དམིགས་གསལ་ག་དི གོས་མཁོ་ཚུ་ ཚུད་ཐབས་ལུ་ ཆ་འཇགོ ་དང་ དེ་གུ་སོམ་སིག་འབད་ན་ཨི ིན། 

ཧོམ་ཨཱ་ཝས་ཕཱོརམ་ཧོམ་ཟེར་བའི་ ཕཱེརནཌས་ཀི་ལས་རིམ་འདི་ མཉམ་འབེལ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་༡༢ ཀི་ 
མཐོ་རིམ་ཤེས་སོབ་སེ་ཚུ་ནང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་མི་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་དང་ ལམ་ལུགས་སོལ་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ མ་འདྲཝ་ཡོད་པའི་
 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་གིས་ སོབ་ཕྲུག་བདག་འཛནི
་དང་རྒྱབ་སོར་ གཅགི
་བསིལ་གི་ཐོགས་ལས་བྱིནམ་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོབ་སོང་འབད་བའི་ཉམས་མོང་འདི་ 
མཐུན་ཏོག་ཏོ་དང་ རྒྱབ་སོར་ཅན་ཅགི ་སེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཁ་གསལ་སེ་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་མའི་ གཅིག་བསིལ་གི་ལས་རིམ་འད་ི  ཨཱེ་ཤེ་ཡཱ་གི་ མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་༡༢ཀ་ི  མཐོ་རིམ་ཤསེ
་ཡོན་སོབ་སེ་ཚུ་གི་ ལས་གཡོགཔ་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་མཐུས་མི་ ༤༩ དང་ ཡུ་རོ་པཱན་ལས་རིམ་གི་ རྒྱལ་ཁབ་༤གི་ མཐ་རིམ་ོ
ཤེས་ཡོན་སོབ་སེ་ཚུ་ ཕཱེརནཌས་ ཧོམ་ཨཱ་ཝས་ཕཱོརམ་ཧོམ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་དང་རིག་བསྡུར་གི་ 
ཚོགས་མཐུན་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་བདག་འཛིན་དང་རྒྱབ་སོར་གི་ལམ་སོན། 
Guidelines for International Student Care and Support 

ཧོམ་ཨཱ་ཝས་ཕཱོརམ་ཧོམ་ལས་རིམ། 
HOME AWAY FROM HOME PROGRAMME 

Nurture Campus Diversity and to Support Internationalization at Home (FRIENDS) 

རྒྱལ་སིའི་མཐུན་ལམ་གི་ལགོ ས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་དང་ ཕན་ཚུན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་བརེ་སོར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ 
གཞིས་ཁངོས་རིགས་སྣ་གསོ་ནི་དང་ རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལས་ རྒྱལ་སིའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཐབས་ལུ་རྒྱབ་སོར། 

Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to 

CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION 
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ནང་གི་ལོགས་གྲུབ་འཕེལ་ཐབས། 

ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 

ཨི་རཱས་མཱས་པལཱས་ ལས་རིམ། གལ་ཅན་ག་བྱ་རི ིམ་ ༢ པ། 
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2.2Designated Staff or Office 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་སང་བའ་སྐབི ས་ ཁོང་རའི་དྲགས་ཤོས་འདི་བསྒྲུབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ 
བརོན་ཤུགས་བསེད་བའི་ཚེ་ གྲགོ ས་རམ་དང་འཚོ་སོང་འབད་མི་ 
ཉེན་སྲུང་ཅན་གི་གནས་སངས། བཙན་ཏོག་ཏོ་དང་ བྱམས་བརེ་ཅན་གི་གནས་སངས་བྱིན་ནི་འདི་ སོབ་སེ་རེ་རེ་བཞིན་གི་
 འགན་འཁུར་ཨིན་ཟེར་ སོན་ནི་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སེའི་ སིད་བྱུས་ཀིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ འགྲོ་སོད་སོན་གོང་གི་གྲགོ ས་རམ། ལོད་པ་དང་ 
སོབ་སེ་ནང་ གནས་རིང་ཁའི་རྒྱབ་སོར་དང་ ཤེས་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ གཡུས་ཁར་ལོག་ནིའི་ས་སིག་འབད་ནི་ཚུ་ བརིས་ཏེ་ 
རྒྱབ་སོར་དང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སེ་ནང་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སོར་དང་ ལམ་སོན་བྱིན་མི་ དམིགས་གསལ་ག་སེ་ཚི ན་ 
ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ ལས་གཡོགཔ་མཐུས་མི་ཅགི ་ཡོདཔ་ཨནི
། ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཡང་ དུས་ཚོད་དང་འཁིལ་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ ཡང་ན་ སོབ་སེའི་ལཱ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཡང་ཅནི
་ ཆུ་ཚོད་༢༤གི་ཞབས་ཏོག་ལས་འཆར་དང་འཁལི ་ 
ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགས། ཁངོ ་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ སིད་སྡུག་དང་ཉེན་སྲུང་གི་གནད་དནོ ་ བདག་འཛནི
་འཐབ་ཨིནམ་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན། མི་སེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་སེ་ བརྒྱུད་འབེལ་ཐབས་ཤེས་གཞན་གི་ཐགོ ་ལས་ 
འབེལ་བ་འཐབ་ཚུགས། 

 

2.4 Educational Visa 

མཐོ་རིམ་སོབ་སེའི་ དམིགས་གསལ་གི་ལས་གཡོགཔ་མཐུས་མི་ ཡང་ན་ སེ་ཚན་ཅགི ་ཡོད་མི་འད་ི  འཚུབ་རྡལོ ་ག་གི

ནས་སངས་སྐབས་ ཆུ་ཚོད་༢༤ནང་ལོད་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་བཟེུམ་མའ་ིགནས་སངས་ནང་ 

ཉེན་སྲུང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཀརྨ་༢༠ གི་ས་ཁངོ ས་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་གི་དོན་ལུ་མ་འགོ་བའི་ཧེ་མར་ དགོས་མཁོ་གི་ 
ཤེས་ཡོན་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ་ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སེ་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ་བཟོ་འདོན་དང་ ཕར་བྱང་ དེ་ལས་ ནང་སོད་བྱ་སོའི་ལམ་ལུགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁམི ས་དང་འཁལི ་
 བཟོ་ནའི ི་ གྲགོ
ས་རམ་དང་ གལ་ཆེ་བའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བྱིནམ་ཨནི ། 

༢.༤ ཤསེ ་ཡནོ ་ག་ི འཛུལ་ཞུགས་ཆགོ ་ཐམ།་༼ཝ་ཱི ཟ༽ 

2.3 Emergency Hotline 24/7 

༢.༣ དམགི ས་གསལ་བརྒྱུད་འཕྲནི ། ༢༤/༧ 

༢.༢ ངོས་འཛནི ་ག་ལི ས་གཡགོ པ་ ཡང་ན་ ཡགི ་ཚང་།  

2.1Institution’s Policy 

      ༢.༡ སབོ ་སའེ ་སི དི ་བྱུས། 

3. POLICIES AND REGULATIONS at HEIs 

4. ༢. མཐ་རོ མི ་ཤསེ ་ཡནོ ་སབོ ་ས་ཚེུ ་ལུ་སདི ་བྱུས་དང་སགི ་གཞ།ི  
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མཐོ་རིམ་སོབ་སེ་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞི་རནེ ་གི་བར་རེན་ཉེན་བཅོལ་བྱིནམ་ཨིན། ཆསོ
་བལྟ་བའི་གནས་ཡུན་གི་རིང་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་དང་བར་རེན་ཉནེ
་བཅོལ་གི་ཁྱབ་དབང་ གན་ཡིག་བཟོ་ན་དི ང་ རྒྱུན་སོང་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་འད་ི  སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། 
དེ་གུ་ སོབ་སེ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་ཕར་འགངས་འབད་ནི་ 
ཡང་ན་ཁྱབ་དབང་གསརཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་གྲགོ ས་རམ་ཚུ་འབད་བྱིནམ་ཨནི ། 

 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ ཤེས་རིག་གི་སིག་གཞ་ི  དཔེར་ན་ 

 
3.1.2 Orientation Program 

སོབ་སེ་གིས་ གོམས་འདྲིས་ཀི་ལས་རིམ་ཅིག་ བྱིན་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ 
དཔེར་ན་ དཔེ་མཛདོ ། བརྡ་དནོ ་རྒྱུན་འབེལ། 
སི་སེའི་དང་ སོ་འཆམ། ཚུ་གིས་ལམ་ལུགས་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་ག་སྐོརི ་བཤད་བྱིནམ་ཨིན། 

༣.༡.༢ གམོ ས་འདྲསི ་སོབ་སངོ ་ག་ལི ས་རམི ། 

 

མཐོ་རིམ་སོབ་སེ་གིས་  ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་  ལམ་སོན་གི་ཀི་སེབ་དང་  ལག་སེབ་  ཡང་ན་དམིགས་གསལ་གི་  ཡོངས་འབེལ་འཆར་སོ་  
ཡང་ན་  ཨིང་སྐད་ཀི་ལྟེ་བ་ཅགི ་  
ཕི་རྒྱལ་ལུ་དཔེ་ཆ་བལྟ་ནའི ི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་ གྲ་སིག་འབད་དོན་ལུ་ དང་སེ་ 
ཤེས་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་  རྒྱབ་སོར་བརིས་ཏེ་  ས་ཁོངས་ནང་ལོདཔ་ད་ རེ་བ་ག་ཅ་བསི ེད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཚུད་མི་དེ་  
བྱིནམ་ཨིན།  རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་མ་ལོད་པའི་ སར་གོང་ལས་རང་  ངོ་ཐགོ  ་ཡངན་  ཡོངས་གྲོལ་ཐོག་ལས་  
སོབ་སོང་ལས་རིམ་དང་ སོབ་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསབ་སོན་ཚུ་འབད་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨནི ། 

༣.༡.༡ མ་ལདོ ་སནོ ་གངོ ་ག་ལི མ་སནོ ། 

3.1 Academic Support 

༣.༡ ཤསེ ་རགི ་རྒྱབ་སོར། 

3.1.1 Pre-arrival Guidance 

5. INTERNATIONAL STUDENT CARE AND SUPPORT 

༣. རྒྱལ་སའི ་སི བོ ་ཕྲུག་བདག་འཛནི ་དང་རྒྱབ་སརོ ། 

2.6Rights and Obligations of International Students 

༢.༦ རྒྱལ་སའི ་སི ོབ་ཕྲུག་ག་ཐི བོ ་དབང་དང་འགན་འཁ།ི  

 

ཀེམ་རབ་ན་ིརྐུ་བཤུས་/བདག་དབང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། སོབ་སེ་ནང་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་དང་ 
དེ་མིན་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་སིག་གཞི་ཚུ་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སོབ་སེའི་ཁོངས་ལས་གོ་བརྡ་སོད་ཡོདཔ་སེ་ངེས་བརེན་བཟོཝ་ཨནི །

ས་གནས་ཀི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གནས་པའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁི་ག་ར་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནས་ནི་ཨནི ། 

2.5 Health and Accident Insurance 

༢.༥ གཟུགས་ཁམས་དང་བར་རནེ ་ཉནེ ་བཅལོ ། 
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3.1.3 Academic Mentors / Advisors 

༣.༡.༣ སོབ་རིག་གྲོས་སོན་པ། 
 སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ སོབ་རིག་གྲོས་སོན་པ་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་ངོ་ཚབ་གཅག་ི

སོབ་རིག་བསབ་སོན་པ་འདི་གིས་  རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་་  སོབ་གྲྭའི་གྲུབ་འབས་དང་  ཆད་ཐོ་འདི་ཚུ་ 
བཏུབ་མ་བཏུབ་ཚུ་ཡང་  ལྟ་རགོ ས་དང་རྒྱབ་བསོར་ཚུ་ 
ཡང་བཅར་འབད་ འབདཝ་ཨིན།  

 ཉན་ིལྟར་ཞན་ི 
རྒྱབ་སོར་དང་བསབ་བྱ་ཚུ་ བྱིན་ནི་ཡོད། སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ བསབ་སོན་དང་རྒྱབ་བསོར་བྱིན་ནང་དནོ
 ་ སོབ་སེའི་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཞལ་བཀོད་ཚགོ ས་ཆུང་གཅིག་ཡང་བཙུགས་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

3.1.4 Language Support 
སྐད་ཡིག་རྒྱབ་བསོར། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཅིག་ མཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་དོན་ལས་ ཨིང་ལཤི
ི་སྐད་ཡིག་མཐར་ཕིན་པའི་ལག་ཁྱེར་བཏོན་ནི་ཡོད་རུང་ མང་ཤསོ
་ར་ཨིང་སྐད་ཁ་སྐད་སབ་མི་མནི མ་ལས་བརེན་ ཨངི ་སྐད་མཐར་ཕིན་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ ལ་ཁཱ ག་བཏང་ད་ཡོདོ པ་ཨནི ། 
འདི་གི་ ཁངོ ་ཆ་ཁྱབ་ཀི་ སོབ་སོང་དང་སི་གཏང་ལུ་ གནས་ཚུགས་འབད་ནི་ལཱ་ཁག་བཏངམ་ཨིན་མས། 
འདི་འབདཝ་ལས་བརེན་ རྒྱལ་སི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཨིང་སྐད་ལབ་སང་འབད་ནི་དནོ ་ལས་ རང་སོ་སོ་ཡོངས་གྲལ་ཐོག་ལས་
 ལབ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་ དང་སོབ་སོན་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ཡོད་མ་སོབི ་ཕྲུག་ ཨིང་སྐད་ལགེ
ས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ སེ་ཚན་བཟོ་ཐོག་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་བསོར་ཚུ་འབད་སོལ་ཡོད༔ 
འདི་གི་མ་ད་བ་ོ  རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡང་ 
སོབ་སོན་འབད་ད་ེ  རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ གནས་ཚུགསཔ་འབད་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨནི ། 

3.1.5 Recognition of Credits 

 རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕར་ཚུར་བརེ་སོར་འབད་ནི་གི་ རྒྱབ་བསོར་ཚུ་ཡང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གཟུགས་ཁམས་བདག་འཛནི ་དང་སེམས་ཁམས་བསབ་སོན། 
3.2 Health Care, including Mental Health and Counseling 

3.2.1 Health and Accident Insurance

གསོ་བ་དང་ཐུག་རེན་ཉེན་བཅོལ།  
རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ནང་འཁདོ ་ཚུན་ རང་སོའི་གཟུགས་ཁམས་དང་ཐུག་རེན་ཉེན་བཅོལ་ཚུ་དགོཔ་ཨནི །
 ཨིན་རུང་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ སོབ་འཐུས་བཙུགས་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཚད་གཅགི ་ཙམ་ཅགི ་འཐུས་འདི་ཚུ་སོད་ན་ཡོདི །
 

གོམས་འདྲིས་འདི་ཚུ་ སོབ་ཁང་འདི་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ལྟ་བཤལ་འབད་ཁྱིད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརེན་ 
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལས་འངོ་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོབ་དུས་འགོ་བཙུགས་མ་རནམ་ཅགི ་ལས་ འོང་དགོ་མི་འདི་ 
གོམས་འདྲིས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ན་དི ོན་ལས་ཨིན། 
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3.2.2 On-campus Health Facilities 
སོབ་གནས་ཀི་གསོ་བའི་མཐུན་རནེ ། 
རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་ཁང་ནང་འཁདོ ་ནང་འབད་ སྨན་ཁབ་ལས་རིམ་ཚུ་སོད་སོལ་ཡོད། ཨངི
་སྐད་སབ་ཤསེ ་མི་དང་ སྨན་གཡོགམ་ངར་དྲག་འབད་མི་ཚུ་ སིག་གཡོག་ཚུ་འཇུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེའི་ས་གནས་ནང་ སྨན་དང་ སོ་བཅོས། དང་གཞན་སེམས་ཁམས་ནད་རིགས་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

3.2.3 Guidance and Counseling 

༣.༢.༣ བསབ་སོན་དང་ལམ་སོན། 
རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་ལུ་ སིད་སྡུག་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ མཁས་རིག་དང་ལྡན་པའི་བསབ་སོན་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་དཀའ་རགོ
་ཕོག་མ་ཚིུ ་ལུ་ རྒྱབ་བསོར་དང་ལམ་སོན་ཚུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འབེལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་འདི་གསི ་ རྒྱབ་བསོར་འབད་ནི་དང་ 
ཆ་རོགས་ཚུ་གང་དྲག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨནི ། 
གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་དང་འབལ་བའི་བསབ་སོན་ཚུ་ཡང་གོག་རིག་ཐོག་ལས་འབད་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་ག་ཡོད་ག་ འད་ཚིུ
་སོབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་སིའི་མཐུན་ལམ་འགོ་དཔོན་འདི་ཚུ་གིས་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་མ་ཚད་ གསང་བའི་གནད་
དོན་ཚུ་ཡང་དུས་རྒྱུན་ག་ཞི ལ་འཛམོ ས་ ཡང་ན་ བོ་བུར་གསུངས་གྲོས་ནང་བྱུངམ་ཨིན། སོབ་སེ་འདི་གིས་ སོབ་ཁང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་
 བདག་འཛནི ་འཐབ་ན་དི
ང་རྒྱབ་བསོར་འབད་ནི་དོན་ལས་ སེ་ཚན་གི་མཐུན་གཏམ་ཚུ་ཡང་བཟོ་སེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ 
སོབ་ཁང་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ག་དེ་སེ་འབད་དོ་ག་ འདི་ཚུ་ ལྟ་རོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་འབོ་ཞིནམ་ལས་ 
བསབ་སོན་ཚུ་ཡང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ ཆད་ཡོད་མེད་ཚུ་རགས་མཚན་ཚུ་ལས་ ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན། 

རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཀོ་བིཀི་༡༩ བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དུས་ཚདོ ་ལག་ཁག་འབྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ནང་ 
ལབ་སང་འབད་ནི་བར་རེན་དང་ འགྲ་འོ གྲུལ་འབད་ནི་ཚུ་
 དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ རྒྱབ་བསོར་གང་དྲག་འབད་ན་དི ོན་ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་སན་ཞུ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅགི
་ཨིན། དུས་ཚོད་ད་བཟེུ མ་ཅིག་བྱུངམ་ད་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོག་རིག་ཐགོ ་ལས་ ཤེས་ཡོན་སང་ནི་དང་ 
བསབ་སོན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

3.3 Cultural and Social Integration 
སི་སེ་དང་ལམ་སོལ་ཚུ་མཉམ་འབེལ། 

3.3.1 Buddy System 

ཆ་རོགས་སེ་ཚན། 
རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དནོ ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་གི་ཆ་རོགས་སེ་ཚན་བཟོ་ནི་དང་ཆ་རོགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་
 ཆ་རོགས་གང་དྲག་འབདཝ་ཨིན། ས་གནས་འདི་ནང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ས་གནས་སོ་སོ་ནང་རག་བཤལ་དང་ ལྟ་རོགས་གམོ
ས་འདྲིས་སྐབས་ཟ་འཐུང་དང་སོད་ས་ཚུ་འག་འོ དྲནེ ་དང་ དངུལ་ཁང་ནང་རིས་ཁ་ཁི ་ཕེ་ནི་ཚུ་ཡང་ཆ་རོགས་འབདཝ་ཨིན། 
རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གམོ ས་འདྲིས་སྐབས་ ཡང་ན་ མ་འོང་ཧེན་མ་ལས་རང་ གོག་ཐོག་ལས་ཆ་རོགས་སེ་ཚན་དང་ཅགི
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་ཁར་བོ་སབ་སེ་མཐུན་ལམ་ཚུ་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཆ་རོགས་དེ་སེ་བཟོ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ 
ཆ་རོགས་རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་ཚུ་བཤད་དེ་ རང་ག་གི ནས་ཚད་གསརཔ་ཅིག་ནང་འགྱུར་ཚུགསཔ་ཨིནཝ 

 3.3.2 Orientation & Welcoming Event 
གོམས་འདྲིས་དང་བྱོན་ཞུགས་ལས་རིམ། 
གོམས་འདྲིས་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ལམ་སོལ་ཚུ་སན་འབུལ་ཞུ་ནི་དང་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེའི་ 
སོང་ཚན་དང་སིར་བཏང་ལམ་རིམ་ཚུ་གིས་ངོ་སོད་འབད་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གོམས་འདྲིས་སྐབས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
ཉེན་ཁ་ཉུང་སུ་འབད་སོད་ཚུ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལམ་ལུགས་དང་སིག་ལམ་སིད་བྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་དེ་བྱིནམ་ཨིན། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་བྱོན་ཞུགས་འབད་ནི་དོན་ལས་ ལས་རིམ་སྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འབད་བཏོན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན། གསར་དུ་དུས་སོན་ཟེར་ 
སོབ་ཕྲག་གསརཔ་འོང་མི་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་རྒས་ཤོས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ སོ་སོན་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སེ་ 
གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ང་སོད་ོ འབད་དེ་ངོ་བཤད་ཚུགསཔ་འབད་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ས་གནས་སོབ་ཕྲུག་དང་རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཉམ་རུབ་ཀི་ལས་རིམ། 
3.3.3 Joint Activities – Local & International Students 

རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན་ དཔེར་ན་ སར་བཅག་འབད་ནི་ 
གྲོས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ཁས་བང་གི་ལས་རིམ་གྲལ་གཏོགས་ཚུ་ ས་གནས་འདི་གིས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅགི
་ཁར་བརེ་སོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨནི ། རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྒྱལ་སིའི་སོབ་སེ་ནང་ཡོད་པའི་རདེ
་རིགས་དང་ཁས་བང་སེ་ཚན་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ག་སྐབོ ས་ཚུ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨནི ། 
རྒྱལ་སིའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན་དང་ལམ་སོལ་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུད་དེ་ 
མི་སེའི་འགན་ཁུར་དང་མི་སེའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

3.3.4 Connect with Institution Staff 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་ལས་བྡེད་དང་འབྡེལ་མཐུད།
 རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་ལས་བྡེད་དང་གཅྤྱིག་ཁར་འབྡེལ་མཐུད་འབད་ནྤྱི་འད་ཁྤྱི ག་ཆ།ྡེ  དྡེ་ལས་བརྡེན་ཏྡེ་
 སྟབས་མ་བདྡེཝ་ལས་ཤར་བའྤྱི་སྐབས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་སྡེའྤྱི་མྤྱི་ངློ་ག་དང་གཅྤྱིག་ཁར་འབྡེལ་བ་འཐབ་ན་འདྤྱི་ཚུ་
 ཤྡེས་ཚུགས། 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་མཐུན་ལམ་ཡྤྱིག། དཔྡེ་མཛོད་ཁང་། གློག་རྤྱིག་ཁང་། ཚུ་ནང་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ལཱ་གཡློག་ 
འབད་ནྤྱི་གྤྱི་ག་སྐབློས་ཡང་ཐློབ་ཚུགས། 
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རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གྤྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་ས་གནས་ཀྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གྤྱི་བར་ན་ 
ལམ་སློལ་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་བརྡེ་སློར་འབད་བཅུད་དློ་ཡློདཔ་ཨྤྱིན། ལམ་རྤྱིམ་འདྤྱི་ འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་དུས་ སྟློན་  ཡང་ན་  དགའ་སྟློན་སྐབས་  
བཞྡེས་སློ་འབད་ནྤྱི་  གླུ་འཐནྡེ ་ནྤྱི་  ཞབས་བློ་རྐྱབ་ནྤྱི་ཚུ་ཨནྤྱི །  ལས་རྤྱིམ་འདྤྱི་གྤྱིས་  ས་ཁློངས་འདྤྱི་དང་  
རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའྤྱི་ལས་ཡློད་པའྤྱི་ལམ་སློལ་ཚུ་སན་ འབུལ་ཞུགས་སྟྡེ་  མཐུན་འབྡེལ་བཟློ་ཚུགསཔ་ཨྤྱིན།  སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གྤྱི་  
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་  རང་སློའྤྱི་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྤྱི་དུས་སྟློན་སྐབས་  རང་སློའྤྱི་རྡེད་རྤྱིགས་དང་དགའ་སྟློན་འཆམ་ཚུ་ཡང་ 
རྐྱབ་བཅུག་དློ་ཡློདཔ་ཨྤྱིན།  

3.3.5 Cultural Activities 
ལམ་སློལ་ལས་རྤྱིམ། 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་འགློ་འདནྡེ་འཐབ་སློལ་ཡློད་པའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལས་འཛམ་གངྤྱི་དུས་སྟློན་དང་འབྡེལ་ཕྤྱི་རུའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་སྣ་
ཚོགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྤྱི་རང་དབང་གྤྱི་ཉམྤྱི། 
ལློ་གསརཔ་ཚེ་བའྤྱི་སྐབས།  རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ག་དུྤྱི  ས་སྟློན།  འཛམ་གྤྱིང་བཞྡེས་སློའྤྱི་དུས་སྟློན།  དགའ་ཞནྡེ  ་བསམ་བརློད་ཉམྤྱི  
།  ལུས་སློང་དུས་སྟློན།  ཚོགས་སྟློན་དང་  ཨ་རསྤྱི ་མུས་ཉྤྱིམ་འདྤྱི་ ཚུ་ལུ་བཏློན་སློལ་ཡློད། 
ལམ་སློལ་དང་འབྡེལ་བའ་ལྤྱིས་རྤྱིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་འཛམ་གངྤྱི ་རདྡེ ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཉྤྱིམ་ཡང་ན་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ 
ས་གནས་འདྤྱི་ནང་གྤྱི་མྤྱི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འཛམོ ས་ཡློད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ འགློ་འདྡེན་འཐབ་སློལ་ཡློདཔ་ཨནྤྱི །

  

3.4 Campus Life, including Facilities and Accommodation 

སློབ་སྡེའྤྱི་སློད་ས་དང་ཅ་ཆས་མཐུན་རྐྱྡེན། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གྤྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གནས་འདྤྱི་ནང་སློད་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ 
གནས་སྟངས་ལྡེགས་ཤློམ་ཅྤྱིག་འབད་ཤར་ནྤྱི་དློན་ལས་ ཅ་ཆས་མཐུན་རྐྱནྡེ་ཚུ་ སྟབས་བདྡེ་ཏློག་ཏློ་འབད་བྤྱིན་ནྤྱི་ལུ་ 
དམྤྱིགས་པ་བསྡེད་དློ་ཡློདཔ་ཨནྤྱི ། ས་གནས་འདྤྱི་ནང་ ཉམས་བཅློས་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལྡེགས་ཤམློ ་འབད་བྤྱིན་དགློཔ་མ་ཚད་ འཛནི
་སློང་ཡང་ལྡེགས་ཤློམ་འབད་འཐབ་དགློཔ་ཁག་ཆ།ྡེ 

སློབ་སྟློན་དང་ལྷབ་སང་ཚུ་སྤུ་ཚད་དང་ལྡན་ཏློག་ཏློ་ཡློད་པ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གྤྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ 
སྨན་བཅློས་དང་ སློ་བཅློས་ བཞྡེས་སློ་ཟ་ས་ རྡེད་རྤྱིགས་ཐང་ཚུ་ལྡེགས་ཤློམ་འབད་ལྟ་རློགས་འབད་དློ་ཡློདཔ་ཨྤྱིན། 

✓ canteens/ food courts/ restaurants(reasonable prices & food for all religions) 

✓ མྤྱི་རྤྱིགས་ག་ར་ལུ་ཐློབ་ཚུགས་པའྤྱི་ བཞྡེས་སློ་ཚུ་གློང་ཚད་དང་ལྡན་ཏློག་ཏློ་ 

✓ full medical and dental facilities: hospital, clinic, dental clinic 
✓ སྨན་རྤྱིགས་དང་སློ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཞབས་ཏློག་ཚུ་ 
✓ on-campus accommodation / residence/ dormitories (online reservation system) 

✓ ས་གནས་ནང་སློད་ས་ཚུ་ཡློངས་གྲལློ ་ཐློག་ལས་མངགས་ནྤྱི་ 

✓  prayer rooms for Muslims/multi-faith rooms 
✓  མུ་སྤྱི་ལྤྱིམ་ཚུ་ལུ་ཆློས་ཚོགས་ཁང་དང་འབྡེལ་བའྤྱི་གཞན་ཡང་ 
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་ 

✓ libraries offering online books and academic journals 
✓ སློབ་དུས་དང་བསྟུན་པའྤྱི་དུས་དུབ་དང་ཡློངས་གྲློལ་ཐགློ ་ལས་དཀྤྱི་དྡེབ་ཚུ་ 
✓ English Speaking Zones/ Other foreign language speaking zones 

✓ ཨྤྱིང་སྐད་སབ་སའྤྱི་ས་ཁློངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སབ་སའྤྱི་ས་ཁློངས་ 
✓ banks and post office 
✓ དུངལ་ཁང་དང་འགྲྡེམ་ཁང་
 ✓ student clubs and societies 

✓ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གྤྱིས་གྲློས་འཛོམས་ཁང་ 
✓ free campus-wide Wi-Fi 

✓ ས་གནས་ལུ་ཝཱའྡེ་ཕའྡེ་རྤྱིང་མྡེད་སྟློང་པ་ 
✓ free campus bus service 

✓ ས་གནས་ནང་འགྲུལ་འཁློར་ག་ཆ་མ་ཕློབ་ 
✓ campus stores and book shops 
✓ ས་གནས་ནང་དཔྡེ་མཛོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ 
✓ childcare services (nurseries) 
✓ ཨ་ལུ་གཅྡེས་སློང་ཞབས་ཏློག་ 
✓ laundry services 

✓ གློ་ལ་ཆུ་ཁྱུད་ས་ 
✓ cultural center  

✓ ལམ་སློལ་ལྟ་བ་ྡེ  
✓ FRIENDS Teahouse 
✓ ཆ་རློགས་འཇློམས་སའྤྱི་ཇ་ཁང་ 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློད་སའྤྱི་ས་གནས་ལུ་ སབློ ་ཕྲུག་བདག་འཛནི ་པ་ ཡང་ན་ ལྟ་རློགས་འབད་མྤྱི་འདྤྱི་ ཨྤྱིང་སྐད་བཤད་མ་དྤྱི
ཅགྤྱི ་དགློ། སློད་སའྤྱི་ས་གནས་ནང་ ཉནྡེ ་སྲུང་དང་ལྡན་
ཏློག་ཏློ་ བཟློ་དགློཔ་མ་ཚད་ ཉནྡེ ་ཁ་ཡློད་མདྡེ ་ཚུ་དུས་བརན་ཀང་ལྟ་ཞྤྱིབ་འབད་དག ློ
ལྷག་པ་དུ་  སློད་སའྤྱི་ས་གནས་ནང་ཉྡེན་བསྲུང་འབྱུང་ཐབས་ལུ་  རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མཐུན་ལམ་ཡྤྱིག་ཚང་  སློབ་ཕྲུག་འབྡེལ་རགློ
ས་ཡྤྱིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མཐུན་ལམ་ཡྤྱིག་ཚང་ཚུ་གྤྱིས་ གྲློགས་
རམ་འབད་དག།ློ  

3.5 Services, including Visa, Immigration Issues, and Information Support 

ཆློག་ཐམ་མྤྱི་ཁུངས་དང་འབྡེལ་བའྤྱི་བརྡ་དློན་རྒྱབ་སློར། 
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སློན་གློང་རྒྱབ་བསློར། 
3.5.1 Pre-arrival Support 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་གྤྱི་ཞུ་ཡྤྱིག་འདྤྱི་ཆ་འཇགློ ས་འབད་ཞྤྱིནམ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཡང་ན་ཡྤྱིག་ཚང་འད་གྤྱི ྤྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ 
སློན་མ་འློངམ་ལས་ ལྷབ་སང་གྤྱི་ཆགློ་ཐམ་དང་མྤྱི་ཁུངས་ཚུ་ག་སྐློརྤྱི ་ལས་ གློ་བརྡ་སློད་ན་ཨྤྱི ྤྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་སའྤྱི་ས་ཁློངས་དང་སློད་ས་དང་གསློ་བའྤྱི་སྨན་ཁང་ཆློག་ཐམ་དང་དངུལ་ཁང་ཚུ་
གྤྱི་གློ་བརྡ་ཚུ་ཡང་ཡློངས་འབྡེལ་ཐགློ ་ལས་སློད་འངློ ་། འདྤྱི་གྤྱི་མ་དློ་བ་ སློབ་ཁང་ནང་འློང་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ ཅ་ཆས་ག་ཅྤྱི་རང་འབག་འངློ
་དགློ་ག་ཚུ་ཡང་ཤྡེས་ཚུགས། ཡློངས་འབྡེལ་ཐློག་ལས་གནས་ཚུལ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཕན་སློམ་འབད་རང་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨྤྱིན། 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་འགྲློ་འགྲུལ་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྡེ་མ་ བདུན་ཕྲག་གཅགྤྱི ་ནང་འཁློད་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འློང་ད་ཟྡེརློ
་བའྤྱི་བརྡ་སློད་འབད་དགློཔ་འདྤྱི་ཁག་ཆ།ྡེ  ཡློངས་འབྡེལ་ཐགློ ་
ལས་གྲློས་བསྟུན་ཡང་ན་ཨྡེས་ཀྡེབ་ཟུམ་ཐགློ ་ལས་ སློན་འགྲློ་འགྲུལ་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྡེ་མ་ འགྲ་འློ
གྲུལ་དང་སློད་ས་ཚུ་གྲ་སྤྱིག་འབད་ཚུགས་པའྤྱི་དནློ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་གཏན་འཁྡེལ་བཟློ་དགློ། 

འབྡེལ་རློགས་ཡློད་པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་  ཡང་ན་ལས་བྡེད་ཚུ་གྤྱིས་  འག་ཐློ ློག་དང་པ་འློང་མྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་གསརཔ་ཚུ་ལུ་  
ཡྤྱིག་ཆ་དང་འབྡེལ་བའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིག་གྲ་སྤྱིག་དློན་ལས་གྲགློ ས་རམ་འབད་བྤྱིན་འློང་། 

3.5.2 On-arrival Reception 

ལྷློད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ སུ་ལན། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ག་ལྤྱི ས་བྡེད་ཡང་ན་སློབ་དཔློན་ཚུ་གྤྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་གསརཔ་འློང་མྤྱི་ཚུ་ གནམ་ཐང་ལས་སུ་ལནྡེ
་འབད་འློང་། ཁློང་ཆ་ཁྱབ་ཀྤྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སློད་སའྤྱི་ས་ཁློངས་ནང་སྡེལ་འློང་། སློན་གངློ
་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཆ་རློགས་སྡེ་ཚན་བཟློ་ཡློད་པ་ཅྤྱིན་ཆ་རློགས་ཚུ་སློབ་སྡེའྤྱི་ལས་བྡེད་དང་གཅྤྱིག་ཁར་གནམ་ཐང་ནང་སུ་ལྡེན་འབད་
བར་འགློ་འངློ་། སློབ་སྡེ་ལ་ལུ་ཅྤྱིག་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་སྣུམ་འཁློར་དང་མཉམ་ཅྤྱིག་ ཆ་རློགས་ཚུ་གྤྱི་འབད་སུ་ལྡེན་འབད་འློང་། 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་གསརཔ་འློང་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ ས་གནས་བརྡ་དློན་དང་ ས་ཁློངས་ ས་ཁྲ་ བརྒྱུད་འཕྲྤྱིན་ཚུ་ཤྡེས་ནྤྱི་དནློ ་ལས་ 
གློམས་འདྤྱིས་ལག་དྡེབ་གཅྤྱིག་ཡང་སློད་འློང་། 

3.5.3 On-campus Assistance 

ས་ཁློངས་ནང་རྒྱབ་བསློར། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་བསློར་འབད་ནྤྱི་དློན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མཐུན་ལམ་ཡྤྱིག་ཚང་ 
སློབ་ཕྲུག་འབྡེལ་རགློས་ལས་ཚན་ ས་ཁློངས་ཅྤྱིག་ནང་ལས་རྒྱབ་བསློར་ཚུ་ཐློབ་ཚུགས། རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁག་ཆྡེ་ཤློས་རང་ 
ཆློག་ཐམ་དང་འབྡེལ་བའྤྱི་ཞབས་ཏློག་ཕུལ་ནྤྱི་འདྤྱི་ཨྤྱིན། དྡེ་འབདཝ་ལས་བརྡེན་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་བསློར་འབད་ནྤྱི་
དློན་ལས་ ལམ་ཡྤྱིག་ཆགློ ་ཐམ་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་ལས་བྡེད་ཚུ་བཙུགས་སྟྡེ་ཡློད། གློམས་འདྤྱིས་སྐབས་ལུ་ ཕྤྱི་མྤྱི་ལས་ཁུངས་ལས་འག་དློ
པློན་ཚུ་མགྲནློ ་བརྡ་འབད་ད་ཡློདྡེཔ་ལས་ མྤྱི་ཁུངས་ལམ་ལུགས་དང་དློགས་སྡེལ་ཚུ་བཤད་བྤྱིན་འློང་། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ཡྤྱིག་ཚང་ག་ྤྱི  ཕྤྱི་མྤྱི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ མྤྱི་ཁུངས་དང་འབྡེལ་བ་ཡློད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ 
གཟྤྱིགས་བསྐློར་འབད་བ་ཁྱྤྱིད་འློང་། 

འབྡེལ་བ་ཡློད་པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ཚུ་གྤྱིས་  རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ལུ་  ལྷབ་སང་དང་འབྡེལ་བའྤྱི་གཞན་རྣམས་ཚུ་ལུ་  རྒྱབ་བསློར་ཚུ་ 
ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་འབད་བྤྱིན་འློང་
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རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་ལགྡེ ས་ཤློམ་འབད་གཞྤྱི་ཆགས་ཚུ་ནྤྱི་དློན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་རྤྱིས་ཁྲ་ཕྡེ་ནྤྱི་
 གསློ་བའྤྱི་ཉནྡེ་བཅློལ་འབད་ནྤྱི་ སྐུ་ཚབ་ཡྤྱིག་ཚང་དང་འག་ློདཔློན་ཚུ་དང་གཅྤྱིག་ཁར་ འབྡེལ་བ་འཐབ་ནྤྱི་ཚུ་ 
ཁག་ཆྡེ་ཏློག་ཏློ་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་བསློར་འབད་འློང་། 

✓ signs around the campus in English language 

✓ ས་ཁློངས་ནང་ བརྡ་དློན་ཚུ་ཨངྤྱི ་སྐད་ནང་འངློ ་ 
✓ projects offering opportunities for international students to go abroad (e.g. via 

institutional network) 

✓ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱིར་ཁ་ལུ་གྲལ་གཏློགས་ལས་འགུལ་ལས་ཐློབ་འློང་ 
✓ involvement in the international centers at the HEI (e.g., ASEAN Center, American 

Corner, India Corner etc.) 

✓ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལྟྡེ་བ་ཡློད་མྤྱི་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏློགས་འབད་ཚུགས། 

3.5.4. Information Support 
བརྡ་དློན་རྒྱབ་བསློར། 

འགློ་ཐགློ ་དང་པ་རང་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་འབད་བརྡ་དློན་བཀྲམ་སྡེལ་ 
ཨྤྱིང་སྐད་ཡློངས་འབྡེལ་ཐགློ་ལས་འབད་འློང་། ལྷག་པར་དུ་ རང་སློའྤྱི་སློབ་གྲ་དང་སློབ་དཔློན་ཚུ་གྤྱིས་ཡང་ 
ཨྤྱིང་སྐད་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་ནྤྱི་ག་ྤྱི དློན་ལས་ ཡློངས་འབྡེལ་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཐློབ་ཚུགས། 

རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གྤྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ བརྡ་དནློ ་སློད་ལནྡེ ་དནློ ་ལས་ ཨྤྱི་མཱྡེལ་དང་གདངློ
་དྡེབ་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཚུ་སློད་འློང་། རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་ སྐད་ཡྤྱིག་གཅགྤྱི་ལས་ལྷག་སྟྡེ་ཤྡེས་པ་ཅྤྱིན་ འདྤྱི་ཁ་ཕན་ྡེ སློམ་ཡློད། བརྡ་དནློ
་འདྤྱི་ནང་ལས་བརྡེན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སང་འབད་ན་དྤྱི ང་ ལས་རྤྱིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་གྤྱིས་སྐློར་ལས་ 
བརྡ་དློན་སྡེལ་སློལ་ཡློདཔ་ཨྤྱིན། ཁག་ཆྡེ་ཤློས་རང་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གྤྱིས་ ཆློག་ཐམ་དང་ལམ་ཡྤྱིག་ཚུ་ལུ་འབད་དགློཔ་འཐནློ
་དློ་ཡློདཔ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་བརྡ་དློན་སྡེལ་དགློཔ་བྱུངམ་ཨནྤྱི ། 

3.5.5 Assistance before leaving the HEI 
རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་ལས་ཕྤྱི་འཐློན་མ་འབད་ཧྡེ་མ། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་འདྤྱི་ནང་ལས་མཐའ་འཁྱློལ་ཞྤྱིནམ་ལས་ ཕྤྱིར་ཁ་འཐནློ ་མ་འགློ་བའྤྱི་ཧྡེ་མ་ར་ 
རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་ལས་བྡེད་ཚུ་གྤྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁག་ཆྡེ་བའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིག་དང་ཡྤྱིག་ཆ་ཚུ་གྲ་སྤྱིག་ཚུ་ཡློད་མདྡེ
་ལྟ་རློགས་དང་ལཱ་ཤུད་ཡློད་མྤྱི་ཚུགས་ལུ་ རྒྱབ་བསློར་འབད་བྤྱིན་སློལ་ཡློད།  

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་དང་གཅགྤྱི་ཁར་འབྡེལ་མཐུན་བཞག་ན་དྤྱིློན་ལས་  སློབ་ཕྲུག་བགྲྡེས་པ་ཚུ་གྤྱིས་སྡེ་ཚན་ནང་ 
ཐློ་བཀློད་འབད་དྡེ་ འབྡེལ་མཐུན་བཞག་ནྤྱི་ཨྤྱིན། 
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མཇུག་བསྡུ། 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་བདག་འཛནི ་དང་རྒྱབ་བསློར་འབད་ནྤྱི་དློན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་འདྤྱི་གསྤྱི ་ ལམ་སྟློན་འདྤྱི་བཟུམ་བཟློ་སྟྡེ་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གནས་འདྤྱི་ནང་འློང་བའྤྱི་བསང་དགའ་ཏློག་ཏློ་དང་སྤྱིད་ཏློང་ཏློ་ སློད་པའྤྱི་རྤྱིང་ཆ་རློགས་འཆམ་ཏློག་ཏློ་ 
དང་ཅྤྱིག་ཁར་ ལྷབ་སང་འབད་བའྤྱི་སྐབས་རྒྱབ་བསློར་ཧྤྱིལ་བུ་ཐློབ་ཚུ་ནྤྱི་འདྤྱི་ཨནྤྱི ། ར་ཁྲམྤྱི ས་བཟློ་དགློ་པའྤྱི་གནད་དློན་ངློ་ མ་རང་ 
རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་བསློར་དང་ཆ་རློགས་གང་དག་འབད་ན་ྤྱི མ་ཚད་ ལྷབ་སང་རྐྱངམ་ཅགྤྱི ་མནྤྱི ་པར་ 

གཞན་རྣམས་རྤྱིགས་ དཔྡེར་ན་ གསློ་བ་དང་ལམ་ སློལ་ མྤྱི་སྡེ་ ས་ཁངློ ས་ནང་གྲལ་གཏློགས་དང་ ཕ་མྤྱི ྤྱི་ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་ 

འབྡེལ་བ་འཐབ་སྟྡེ་ བརྡ་དློན་ཞབས་ཏློག་ཚུ་ཕུལ་འདྤྱི་ཨྤྱིན། 

6. CONCLUSIONS 


