
འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིིབ་ཟེེར་ན་ག་རེ་རེད།
འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིིབ་ནི་ཁེྱེད་ཀིྱི་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལ་བདག་གཅེེས་བེྱེད་པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་པ་ོཞིིག་རེད།

འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ནི། འབྲས་ནད་ཀི་ནད་རྟགས་སམ། འབྲས་ནད་ས ློང་རྐྱེན་ང ློས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྟབས་བདྱེའི་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་ཡིན། བརྟག་ཞིབ་འདིས། 
ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་ལུས་ཁམས་ལ་བྱུང་བའི་འགྱུར་བ་མཐ ློང་ཚརོ་མ་བྱུང་ག ློང་ནས་འབྲས་ནད་ང ློས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན། འབྲས་ནད་སྔ་ཙམ་ང ློས་འཛིན་ཐུབ་ན། 
ལྱེགས་གྲུབ་ལྡན་པའི་སྨན་བཅ ློས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡ ློད།
ཨ ློ་སི་ཊ ློ་ལི་ཡའི་ནང་། རྒྱལ་ཡ ློངས་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ཁག་གསུམ་ཡ ློད། དྱེ་དག་ནི་ནུ་མ་དང་། གཞང་ལ ློང་། མངལ་ཁ་བཅས་ཀི་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ཡིན།

ནུ་མའི་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིིབ།
 • ལ ློ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གིྱི་བུད་མྱེད་ཚསོ་ལ ློ་གཉིིས་རྱེའི་མཚམས་སུ་ནུ་མར་གློ ློག་པར་
རྒྱག་དག ློས།

 • ནུ་མའི་གློ ློག་པར་ནི། འབྲས་ནད་མཐ ློང་ཚརོ་ཐུབ་པ་མ་ཆགས་ག ློང་ང ློས་འཛིན་ཐུབ་
ཐབས་ལྱེགས་ཤོ ློས་དྱེ་རྱེད།

 • ལ ློ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གིྱི་བུད་མྱེད་ཚསོ་ངྱེས་པར་དུ། ནུ་མར་འབྲས་ནད་ཡ ློད་མྱེད་
བརྟག་ཞིབ་བྱྱེད་དག ློས། གང་ཡིན་ཟེྱེར་ན་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ཡ ློད་པའི་བུད་མྱེད་མང་ཆྱེ་
བའི་ནང་མིའི་ཁྲོ ློད། ནད་དྱེ་ཕོ ློག་པའི་ལ ློ་རྒྱུས་མྱེད།

 • BreastScreen NSW (ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝལ་གིྱི་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ཁང་) 
གི་ནུ་མའི་གློ ློག་པར་ནི་རིན་མེད་ཡིན་པ་མ་ཟེད། སྨན་པའི་ང ློས་སྦྱོ ློར་དག ློས་ཀི་མྱེད།

 • བརྟག་ཞིབ་དུས་ཚདོ་བཟེ ློ་ཆྱེད་ཨང་གྲངས་ 13 20 50  
ལ་ཁ་པར་གཏོ ློང་བའམ། དྲ་རྒྱ་འདི་ལ་ཕོྱེབས།  
book.breastscreen.nsw.gov.au

 • སྐད་སྒྱུར་བ་དག ློས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐ ློངས།
 • འདིའི་སྐ ློར་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ནང་གཟིེགས་འད ློད་ཡ ློད་ན།  
དྲ་རྒྱ་འདི་ལ་ breastscreen.nsw.gov.au གཟིེགས།

གཞིང་ལངོ་ལ་བརྟག་ཞིིབ།

གཞང་ལ ློང་འབྲས་ནད་(bowel 
cancers) ཡ ློད་མྱེད་སྔ ློན་ཚུད་
ནས་ཤོྱེས་རྟ ློགས་བྱུང་ན། ནད་པ་  
༡༠ ནང་ནས་ ༩ དྲག་སྐྱེྱེད་བདྱེ་
བླག་ངང་ཡ ློང་གི་ཡ ློད།

 • ལ ློ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གིྱི་ཕོ ློ་མ ློ་སྨན་བཅ ློས་བྱང་བུའམ། Department of 
Veterans Affairs (དམག་ཞབས་བྱང་བུ་) ཡ ློད་པ་ཚརོ་གཞང་ལ ློང་འབྲས་
ནད་བརྟག་ཞིབ་ཡ ློ་ཆས་རིན་མེད་དུ་ལ ློ་གཉིིས་རྱེའི་ནང་ཐྱེངས་རྱེ་གཏོང་ཡ ློང་གི་རྱེད།

 • གཞང་ལ ློང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ནི། ལ ློང་ག་དང་གཞང་གར་འབྲས་ནད་ཡ ློད་མྱེད་
སྔ ློན་ཚུད་ནས་ཤོྱེས་རྟ ློགས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤོྱེས་ལྱེགས་ཤོ ློས་དྱེ་ཡིན་པས། འདི་ལ་
བརྟྱེན་ནས་ཁྱེད་ཀི་སྲོ ློག་སྐྱེ ློབ་ཐུབ་སིྲོད།

 • གཞང་ལ ློང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ནི། མྱུར་ལ་སྟབས་བདྱེ་ཞིག་ཡིན་པས་རང་ཁིམ་
དུ་བྱས་ཆ ློག

 • ཡིག་ཟེམ་བརྒྱུད་གཞང་ལ ློང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིབ་ཡ ློ་ཆས་འབྱ ློར་བ་དྱེ་
བྱེད་སྤྱོ ློད་ཐ ློངས།

 • དྲ་ཚིགས་ dothetest.com.au ལ་ས ློང་ནས། བརྟག་ཞིབ་ཡ ློ་ཆས་
རྗེྱེས་མ་དྱེ། ག་དུས་ཁྱེད་ལ་གཏོང་གི་ཡ ློད་མྱེད་ལྟོ ློས།

 • ད ློགས་འདིྲ་ཡ ློད་ན། ཨང་གྲངས་ 1800 627 701 ལ་ཁ་པར་ཐ ློངས།
 • སྐད་སྒྱུར་བ་དག ློས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐ ློངས།
 • འདིའི་སྐ ློར་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ནང་གཟིེགས་འད ློད་ཡ ློད་ན། དྲ་རྒྱ་འདི་ལ་ 

health.gov.au/resources/translated  གཟིེགས།

མངལ་ཁར་བརྟག་ཞིིབ།

མངལ་ཁར་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ན། 
མངལ་ཁ་(cervix) དང་འབྲྱེལ་
བའི་འབྲས་ནད་སྔ ློན་འག ློག་
བྱྱེད་ཐུབ།

 • ལ ློ་ ༢༥ ནས་ ༧༤ བར་གིྱི་བུད་མྱེད་ཚསོ། ལ ློ་ལྔ་རྱེའི་མཚམས་སུ་མངལ་ཁ་ལ་བརྟག་
ཞིབ་བྱྱེད་དག ློས།

 • ཁྱེད་ཀིས་ས་གནས་ཀི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་པར་འབྲྱེལ་བ་བྱས་ཏོྱེ་བརྟག་ཞིབ་དུས་
ཚདོ་བཟེ ློ་ཐུབ།

 • སྨན་པ་ཁ་ཤོས་ཀིས་བརྟག་ཞིབ་འདི་རིན་མེད་དུ་གནང་གི་རྱེད། དུས་ཚདོ་བཟེ ློ་དུས་ཁྱེད་
ཀིས་རིན་ག ློང་ག་ཚདོ་གནས་མིན་སྐད་ཆ་དིྲས་ན་འགིྲག

 • མངལ་ཁར་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ཏོྱེ་དྱེ་དང་འབྲྱེལ་བའི་འབྲས་ནད་སྔ ློན་འག ློག་བྱྱེད་ཐུབ། གང་
ཡིན་ཟེྱེར་ན་བརྟག་ཞིབ་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྲས་ནད་འདི་བཟེ ློ་མཁན་ཀི་གཉིན་ཁ་ 
human papillomavirus (HPV) ཞྱེས་པ་ཡ ློད་མྱེད་མཐ ློང་ཐུབ།

 • ཨང་ 1800 627 701 ལ་ཁ་པར་བཏོང་སྟྱེ། རང་གི་མངལ་ཁར་
བརྟག་ཞིབ་ག་དུས་བྱྱེད་རན་མིན་ལྟོ ློས།

 • སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་མར་འབྲྱེལ་བ་བྱས་ཏོྱེ་དུས་ཚདོ་བཟེ ློས། བརྟག་
ཞིབ་བྱྱེད་མཁན་དུ་ཁྱེད་ཀིས་བུད་མྱེད་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་དག ློས་
པའི་རྱེ་བ་བཏོ ློན་ན་འགིྲག

 • སྐད་སྒྱུར་བ་དག ློས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐ ློངས།
 • གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤོྱེས་འད ློད་ན་དྲ་རྒྱ་འདི་ 
cancer.nsw.gov.au/cervical ཡང་ན་འདི་ལ་ 
cancerscreening.gov.au/cervical གཟིེགས། 

ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ནི། བུད་
མྱེད་ཁྲོ ློད་ཕོ ློག་མང་ཤོ ློས་ཀི་
འབྲས་ནད་ཅིག་རྱེད།

བྱེ་དགསོ་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

བྱེ་དགསོ་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

བྱེ་དགསོ་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
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