བཙག་འཐུ་ལམ་སྟོན་དང་
མི་དམངས་མཇལ་འཕྲད་ལག་ཆ།

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་འདི་ ཡུ་ཨེས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ཁྱོད་རའི་དབང་
ཆ་ཨིནམ་དང་ ཁྱོད་རའི་བསམ་བློ་ཚུ་ གོ་བཅུག་ནི་འདི་ང་བཅས་རའི་དངམས་གཙོའི་
གཞུང་ནང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅི་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་དབང་ ཆ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ ཁྱོད་ར་ལུ་དབང་ཆ་བྱིནམ་ཨིནམ་དང་ ཁྱོད་རའི་བསམ་བློ་ཁག་ཆེ་
བའི་སྐོར་ལས་འགོ་ཐོག་ཧ་གོ་ཚུགས།
དུས་ཅི་གི་བཙག་འཐུ་འདི་ རེས་གཟའ་ལྷགཔ་ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས ༣ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཟླ་ཐོ་བཟོ། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གིས་
གནས་སྟངས་འདི་ནང་ མངའ་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནིའི་ ལམ་ལུགས་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། ཚོགས་རྒྱན་བརྩི་འཇོག་ཡང་ན་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་
ཁྱོད་རའི་མངའ་སྡེ་གིས་ འབད་བཅུག་བཅིན། འཕྲལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་དང་ མངའ་སྡེ་གི་
དམིགས་བསལ་འབྲེར་མཐུད་ནང་www.vote.org འཚོལ་གནང་།རྒྱལ་ཡོངས་མངའ་སྡེ་ཁྲིམས་
ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས དེ་ལས་འ་ནཱི་ཨེ་སི་ཨེལ་ཡུ་ ཐབས་རིག

ཕྱི་མི་ཚུ ཡུ་ནའི་ཀྲེད་མངའ་སྡེ་ལུ་ ལོ་གཅིག་
སྡོད་པའི་ཤུལ་ལས་ གཏན་འཇག་སྡོད་གནས་ཆོག་ཐམ་
གྱི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ཆོག ཡུ་ནའི་ཀྲེད་མངའ་སྡེ་
ལུ་ ལོ་ལྔ་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱི་མི་ཚུ་ མི་
ཁུངས་ཐོབ་དབང་ནང་བཙུགས་ཆོག

ཡུ་ཨེས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ག་ར་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་
དོན་ལས་ཐོ་བཀོད་དེ་ སྤྱི་གཞུང་། མངའ་སྡེ་དང།
ས་གནས་བཙག་འཐུ་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཆོག ཞག་
དུས་མ་རན་པའི་སྔོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་སྦེ་དང་ ནམ་སྐྱུར་
ནི་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་
སའི་ས་གནས་ ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་ཐོ་བཀོད་
འབད།
གཏན་འཇག་སྡོད་གནས་ཆོག་ཐམ་ག་དེ་སྦེ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ནའི་དོན་ལུ་ཨེབ, མ
 ི་ཁུངས་

ཀྱི་དོན་ལུ་བཙུགས། དེ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་དོན་ལས་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཐོ་བཀོད།

ཀོ་རོ་ན་ཝའི་རསའི/ཀོ་ཝིཌ-༡༩ ལུ་བརྟེན་བཙག་འཐུ་
ལུ་བསྒྱུར་བཅོས།
དུས་ཅི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ར་
དང་ ཁྱོད་རའི་མི་སྡེའི་མི་ངོ་ཚུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་དོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་ནི་
དང་ ཚོགས་རྒྱན་ནམ་སྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་སྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་འཆར་གཞི་བཟོ།
ད་ལྟོ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་འདི་ གློག་འགྲེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
ཨིན།(ཆད་མི་ཚོགས་རྒྱན་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན) མངའ་སྡེ་མང་ཤོས་ནང་ར་ ཁོང་རའི་ཚོགས་
རྒྱན་འདི་ གློག་འགྲེམས་གདམ་ཁ་ ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དོ་ཨིནམ་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ རྒྱན་ཤོག་སྟོངམ་ཚུ་ ནད་ཡམས་སྐབས་ལུ་

གློག་འགྲེམས་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མངའ་སྡེ་སོ་སོ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ད་ལྟོ་ཡང་
རྒྱན་ཤོག་སྟོངམ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ
ཁྱོད་ར་མི་ངོ་འབད་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བ་ཅིན་ མི་སྤུང་འཛོམས་མི་འབད་ནི་དོན་
ལུ་ ཧ་སག་ལས་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་རའི་
མངའ་སྡེ་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱུར་བཅུག་དོ་ག་ མི་བཅུག་དོ་ག་ཞིབ་དཔྱད་འབད
ཁྱོད་ར་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིནམ་ན་རྐྱངམ་གཅིག་བསྐྱུར་བ་ཅིན་ ལྕགས་རིའི་ནང་ཁུལ་
ན་ མི་ཉུང་སུ་འབད་འཛོམས་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་དཔའ་བཅམ།
ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཙར་ཞིནམ་ལས་ གབ་ཐོབ་མི་རྐྱབ་ནི་དོན་ལུ་ དྲོ་པ་ཧ་སག་ཡང་ན་
ཉིན་བར་ན་བཟུམ་ཅིག་ལུ། ཀོ་ཝིཌ-༡༩  མི་ཐོབ་ནིའི་སྔོན་འགོག་འཐབ་ལམ་ ཁ་རས་སྤུབ་
ནི་བརྩིས་ཏེ། ཚོགས་རྒྱན་མ་བསྐྱུར་བའི་ཧེ་མ་དང་ བསྐྱུར་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལགཔ་
ཆུ་འཁྱུ་ནི/ཆང་ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་སའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ཚོགས་
རྒྱན་མ་བསྐྱུར་བའི་ཧེ་མ་དང་ བསྐྱུར་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲ་འབུཔ་བཀག་ཚུགས་པའི་
སྨན་གྱིས་འཕྱག་ནི། རང་སོའི་གདོང་མི་དཀྲོག་ནི་དང་ རང་དང་གཞན་གྱི་བར་ན་ གྱལ་
ནང་སྡོདཔ་ད་བརྩིས་སྟེ་ ས་སྟོང་ཕུཊ་དྲུག་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བཞག་ནི། ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་སའི་ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལས་འབད་ ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་བཅུག་ནིའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་བདག་
སྐྱོང་པ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལས་འབད་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བཅུག་མ་བཅུག་
བལྟ་ནི་དོན་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང།

ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནིའི་ལམ་ལུགས་གསུམ།
༡ གློག་འགྲེམས་ཐོག་ལམ་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར། མངའ་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཚོགས་
རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུ་ རྒྱན་ཤོག་སྟོངམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཙག་འཐུའི་ཉིནམ་མ་རན་
པའི་ཧེ་མ་ གློག་འགྲེམས་ཐོག་ལས་ བསྐྱུར་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།་ མི་ཚུ་ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་སའི་ ས་གནས་ནང་འོང་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ལྷག་པར་དུ་
རྒན་རྒས་ཚུ་ ལཱ་ཁག་རྐྱབས་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་དུས་ཡུན་མངམ་སྦེ་འབད་མི་ཡང་ན་ ལཱ་
གཡོག་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། གློག་
འགྲེམས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱུར་ནི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་
བཅུག་ནི་ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གིས་གནས་སྟངས་འདི་ནང་
མི་དམངས་ལུ་ གློག་འགྲེམས་ཏེ་ ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་སྦེ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ཁྱོད་ར་གློག་འགྲེམས་རྒྱན་ཤོག་འདི་
ཁྱོད་རའི་མངའ་སྡེའི་་བཙག་འཐུ་བཀོད་ཚོགས་ཡང་ན་www.vote.org/absentee-ballot
ནང་ལས་ཞུ་བ་འབད་ཚུགས། བཙག་འཐུའི་ མངའ་སྡེ གིཞག་དུས་སོ་སོ་མེད་པའི་ཧེ་མ་ ཞུ་
བ་ལེགས་ཤོམ་གཅིག་ཕུལ། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ཁྱོད་རའི་ཞུ་བ་ཕུལ།
༢ ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱུར: མངའ་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ བཙག་འཐུ་ཉིནམ་མ་རནམ་ལས་
ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱུར་བཅུགཝ་ཨིན། འ་ནཱི་གིས་ ཁྱོད་ར་གྱལ་དང་མི་སྤུང་འཛོམས་
མི་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད། ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱུར་ནི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་
འབད་མི་འདི་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བ་འོང་མི་ མི་ངོ་ཚུ་ཡར་སེར་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་རའི་མངའ་སྡེ་གི་ ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་སྐོར་ལས་
www.vote.org/early-voting-calendar།
༣ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིནམ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར། ཁྱོད་རའི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་
གོ་སྐབས་མཇུག་འདི་ ཚོགས་བསྐྱུར་སའི་ས་གནས་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིནམ་ནང་ཨིན།
ཁྱོད་རའི་ས་གནས་དང་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་སའི་ས་ཁོངས་
www.vote.org/polling-place-locator་ནང་འཚོལ། ཡང་ན་ ཁྱོད་རའི་ཚོགས་རྒྱན་ཤོག་
བྱང་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད། མངའ་སྡེ་རང་སོའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ཁྱོད་རའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་འབག་ནི་དོན་ལས་ མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་
བལྟ།༼དཔེར་ན།་ལ་ལུ་ཅིག་གཞུང་གིས་སྤྲོད་མི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར༽ དངདམིགས་བསལ་
གྱི་དུས་ཚོད་ ཁར་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་སའི་ ས་གནས་ནང་ལྷོད་དགོཔ།
ཁྱོད་ར་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་སའི་ས་གནས་ནང་ འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
ཞབས་ཏོག་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་བཟའ་ཚང་དང་ཆ་རོགས་མཉམ་ གོང་ཁེ་བའི་སྐྱེལ་
འདྲེན་ ཡང་ན་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་Lyft,་དེ་ཚུ་ བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ གོང་ཕབ་ཆ་ཐོག་
ལས་བྱིན་མས་ག་བལྟ་སྟེ་ལས་རིམ་བསྒྲིག

གལ་ཅན: ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་གདམ་ག་ཅི་བཟུམ་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཐོ་བཀོད་འདི་འབད་དགོ
ཁྱོད་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི་ག་བལྟ་ནི་དོན་ལས་www.vote.org

ཁྱོད་རའི་མི་སྡེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད། ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་མི་ཐོ་བཀོད་མངམ་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་བ་མངམ་འོང་ནི་དོན་ལས་ དེ་ལས་ ཕྱི་མི་
ཚུའི་སྐོར་ལས་འདེམས་ངོ་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད།
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཐོ་བཀོད་ཡང་སེང་།
★ ཁྱོད་རའི་བཟའ་ཚང་། ཆ་རོགས་དང། ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ག་ཅི་སྦེ་ ཁག་
ཆེཝ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་སླབ་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་
སྦེ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་ ག་ཏེ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་དང་ ནམ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་
ཤེས་དགོ ད་འབདན་མངའ་སྡེ་མང་ཤོས་ནང་ར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོ་བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་
སྤྱིར་བཏང་གློག་འགྲེམས་ཐོག་ལས་ གཏན་འཁེལ་འབདཝ་ཨིན།
★ མངའ་སྡེའི་ཚོགས་རྒྱན་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ ཞག་དུས་ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་བསྐྱར་ནིའི་
ལམ་ལུགས་དང་ དགོས་མཁོ་ཀྱི་གློག་འགྲེམས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་
སྐོར་ལས་བརྡ་སྤྲོད་འབད། ཁྱོད་ར་ཐབས་རིག་ཚུ་ཚོགས་རྒྱན་༤༡༡་ཡང་ན་ ཁྱོད་
རའི་མངའ་སྡེ་བཙག་འཐུ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོགས་ལས་ཐོབ་ཚུགས
★ ཚོགས་རྒྱན་ཐོ་བཀོད་ བརྙན་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་སྲིན་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ ཁྱོད་རའི་
ཨིས་ཀྲྀན་ སྟོན་ཐོག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོ་བཀོད་གཅིག་ཁར་འབད་ནི། ཡང་ན་ཡོངས་
འབྲེལ་སྦྱོང་བརྡར་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད།
★ བཙག་འཐུ་། ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་
དང་ ཚོགས་རྒྱན་ཐབས་རིག་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་
བརྒྱུད་དང་ འཕྲིན་ཡིག་གཏང་བཏུབ་པའི་ ཨེབས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ། ཆ་རོགས་དང་ བཟའ་
ཚང་གི་མི་ངོ་༥ བཏགས་ཏེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དོ་འགྲན་འབད་དེ་ ཁོང་ཚུ་ ཚོགས་
རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་འགོ་བཙུགས། གཞན་མི་ཚུ་ལུ་
ཡང་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་འབད་བཅུག

★ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ གློག་རིག་མཉེན་
ཆས་མཉམ་བསྡོམ། དཔེར་ན། མི་ཁུངས་སྡེ་ཚན། ཡང་ན གསལ་བཤད་པ་ཚུ་ལུ་སླབ་སྟེ་
ཚོགས་རྒྱན་དམིགས་བསལ་ལས་མི་བཟོ་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་
ཚོགས་རྒྱན་འགོ་ཐོག་སྐྱུར་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ཟུམ་
ཡང་ན ཇོན་མི་གཞི་སྟེགས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་
ཐོ་བཀོད་འབྲི་ཤོག་བཀང་ཐངས་ཚུ་སྟོན་ནི།
★ ཆ་རོགས་དང་མཉམ་གཅིག་ འཕྲིན་ཡིག་གཏང་ནི་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་འབྲེལ་འཐབ་ནི་
དོན་ལུ་ དྲོན་གསོ་དང་མི་སེར་ཚུ་ཐོ་བཀོན་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད།

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཡར་སེང་།
★ མི་སྡེའི་ནང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་། ཝེ་བི་ནར་སྦྱོང་བརྡར། གློག་བརྙན། དེ་
ལས་ ཁྱབ་བསྒྲག་ཚུ་ལས་ དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གློག་འགྲེམ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་
རའི་མངའ་སྡེ་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་སྦེ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
འབད།
★ འཕྲིན་ཡིག་དང་དངུལ་འབྲེལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབད་ཚུགས་པའི་
སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་ཧ་སག་འབད་བསྐྱུར་ནི་ ཡང་ན་ གློག་འགྲེམས་ཐོག་ལས་བསྐྱུར་
ནི་ དྲན་གསོ་འབད།་དེ་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུའི་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བཞག་དུས་
བཤད་ནི་དེ་ལས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་སབ་ཁྲ་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་སྦེ་བསྐྱུར་
ནི་ཨིན་ན།
★ མི་ག་ར་ལུ་སྤྱི་ཟླ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ འདི་བཙག་འཐུའི་ཉིནམ་ཨིན་ཟེར་ དྲན་
གསོ་འབད། ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ས་དང་དུས་ཚོད་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་ཚུ་
བཤད།
★ བཙག་འཐུའི་སྐོར་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག གསར་སྡེབ། གནས་ཚུལ་སྙན་
ཞུ། གློག་འགྲེམས་ཐོ་དང། ཁྱབ་བསྒྲགས། དེ་ལས་ ཁ་སྐད་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་རྐྱབ་ནིའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བརྩིས་ དར་ཁྱབ་གཏང་།
★ ཕྱི་མི་དང་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་མི་ངོ་ཚུ་ འདུ་འཛོམས་ དེ་ལས་མི་སྡེ་ཚོགས་པ་ཚུ་
དང་མཉམ་ ཨེམ་རི་ཀན་གྱི་མི་ངོ་གསརཔ་ཚུའི་ ཚོགས་རྒྱན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལཱ་འབད།

★ གོང་ཁེ་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡང་ན་ སྐྱེན་འདྲེན་གཞན་ཅིག་ མི་སྡེའི་མི་ངོ་ལ་ལ་
ལུ་གྲོགས་རམས་དགོ་མི་ཚུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་སའི་ས་གནས་ནང་ ལྷོད་ནི་དོན་
ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ།
★ ཁྱོད་རའི་གནས་ཀྱི་བཙག་འཐུག་བདག་སྐྱོང་པ་མཉམ་བཙག་འཐུའི་ས་གནས་ནང་ ལཱ་
འབད་ནི་ཁས་བླངས་འབད།,་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚའི་དབང་ཆ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་
དོན་ལུ ཡང་ན་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་འཇིགས་སྐྲག་སྟོན་པ་དང་ མར་གནོན་
འབད་ཚུ་ ༡༨༦༦ ང་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་ནང་འགྲུལ་འཕྲིན་རྐྱབ་ཐོག་ལས་འཛིན་
སྐྱོད་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་འཛུལ།

འདེམས་ངོ་ཚུ་ཕྱི་མི་ཚའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད།
★ ཕྱི་མི་ཚུའི་ དུས་མེན་འདེམས་ངོའི་འཛོམས་ས་ནང་ ཁྲོམ་གྱི་སྤྱི་དོན་ཁང་ནང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུའི་སྐོར་ལས་ འགོ་དཔོན་དང་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་འདྲི། འ་
ནཱ་ལུ་ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་ཡོད:
○

སྤྱི་གཞུང་། ཡུ་ཨེས་ངོ་ཚབ། ཁྲིམས་བཟོའི་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི། སྲིད་འཛིན་
འདེམས་ངོ། འ་ནཱི་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་དང་ གྲོགས་རམ་ལས་རིམ་
ཚུ་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ། ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་སྲོག་སྐྱབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ བསྐྱར་
གསོ་འབད་ནི་ལུ་ཁས་ལེན་ཡོད་ག? ཁྱོད་ཀྱི་ རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་ཚུགས་པའི་
ཕྱི་མི་གྲངས་ཁ་ ལོ་རེ་ནང༩༥༠༠༠ གཞི་ཆགས་ཚུགས་པའི་ ཇི་ཨར་ཨེ་སི་ཨི་
ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག?

○

མངའ་སྡེ་ཀྱི་གནས་ཚད: མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི། མངའ་
སྡེའི་ངོ་ཚབ། མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ; ཁྱོད་ཀྱི་ ཨིན་ལིཤ་ཁ་སྐད་ལྷབ་ནི།
དོར་ཁ། ལ་གཡོག་གི་ས་གནས་དང་། སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་ ཨེམ་རི་ཀེན་གསརཔ་ཚུ་ལུ་
གོ་སྐབས་ཁ་སྐོང་བྱིན་ནིའི་དོན་ འབྲེར་མཐུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་ག? ཕྱི་མི་དང་ནང་སྐྱོད་ཀྱི་མི་མང་ཆེ་བ་ལུ་ གསོ་བའི་ཁྱད་
རིག་གཞི་རྟེན་ཡོད་མི་དང་ ཀོ་ཝིཌ༡༩ གི་ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་
དགོ་མནོ་ལུ་ཚུ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁོང་ཚུ་ཆོག་ཐམ་མ་ཐོབ་པ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འབད་
ནི་ལུ་བཀདཔ་ཨིན་མས། ཆོག་ཐམ་ཡངས་དང་ ལག་ཁྱེར་ཡང་བསྐྱར་གྱི་དོན་ལུ་
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྱོང་བརྡར་མཁས་མཆོག་ཚུ་ གོ་སྐབས་ཐོབཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་ག?

○

ས་གནས: ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི། ས་གནས་ལྟ་རྟོགས་པ། ཁྲིམ་དཔོན། ཤེས་
རིག་གི་བཀོད་ཚོགས; ཁྱོད་ཀྱི་ ང་བཅས་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ/ས་ཁོངས་ནང་ ཕྱི་མི་དང་
ནང་སྐྱོད་ཀྱི་མི་ཚུ་ གོ་མཚོན་བཀག་ཚ་མེད་པར་ བྱོན་ཞུ་འབད་ནིའི་གྲོས་
བཅུད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག?

★ འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དང་གནོད་དོན་ཚུ་ གདོང་
དེབ་ཡང་ན་ཀྲུའི་ཀྲར་ནང་ ཁོང་རའི་ཀྲུའི་ཀྲར་ལག་བཤེད་དང་ @༼ཁོང་རའི་ལག་
བཤེད༽ལཱ་འགན་འཚོལ་ཐོག་ལས་བཙུགས།
★ ཁྱོད་ར་ཚོགས་རྒྱན་ ག་ཅིག་སྦེ་བསྐྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ མི་སྡེ་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཞུན་དག་པ༼ཨེལ་ཀྲི་ཨི༽དང་ བསམ་འཆར་
ཞུན་དག་པ༼ཨོ་པིས ཞུན་དག་པ༽ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གསར་ཤོག་ལུ་ ཡིག་གུ་ཅིག་
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ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་སྨོ? སྤྱི་གཞུང་བཙག་འཐུ་འདི་ སྲིད་
འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་བཞི་ནང་བཙག་འཐུ་ འགོ་འདྲེན་ཨིན། ལོ་གཉིས་ནང་ངོ་ཚབ་གཅིག
ལོ་དྲུག་ནང་ ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་གཉིས། མངའ་སྡེ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཙག་
འཐུ་འདི་ ས་གནས་ལུ་བརྟེན་ཁྱད་པར་ཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ཁྱབ།
མངའ་སྡེ་ཁྲིམས་བཟོ་མི། ཁྲིམས་དཔོན། ས་གནས་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ས་གནས་ཁྲིམས་
ཞིབ་པ་དང་། ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ ཚུའི་དོན་ལུ་ཨིན། ས་གནས་ཀྱི་བཙག་
འཐུ། གཙོ་ཅན་ཚུ། དམིགས་བསལ་གྱི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ དང་ རྒྱན་ཤོག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུའི་ ཁྲིམས་ཚུ་ ངོས་ལེན་དང་ ཆ་མེན་བཏང་སྟེ་ ནམ་ར་ཨིན་རུང་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཨ་རྟག་བཙག་འཐུ་ཚུ་ སྤྱི་ཟླ༡༡ པ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོགས་རྒྱན་མ་བསྐྱུར་བའི་ཧེ་མ་ འདེམས་ངོ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་རའི་རྒྱན་ཤོག་དཔེ་འདི་ བལྟ་ནི་དོན་ལས་ས་གནས་ཀྱི་བཙག་
འཐུ་བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ཡང་ན་ ཁེབ་སང་མེད་པའི་ལྷན་ཚོགས་ དཔེར་ན། vote411.org "
འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་' འདི་བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ འགོ་དྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་བསྒང་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མི་ཚུའི་ མཐའ་དཔྱད་བཙག་འཐུ་འགྲན་བསྡུར་ནང་
འདེམས་ངོ་ ག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་རྐྱབ་ནི། མངའ་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁྱོད་ར་
དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་དོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་དོག
ཁྱོད་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་ག་ལུ་བསྐྱུར་ནི་སྨོ? ཚོགས་རྒྱན་ག་དེ་སྦེ་བསྐྱུར་ནི་
ཨིན་ན་འདི་ ག་གི་ཡང་ཁྱོད་ལུ་སླབ་ནི་མི་འོང་། ཁྱོད་རའི་ཚོགས་རྒྱན་འདི་ག་ལུ་
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