Tibetan - What is cancer screening?

འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ཟེེར་ན་ག་རེེ ་རེེ ད།

འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ནིི ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ལ་བདག་གཅེེས་བྱེེད་པའིི ་ཆ་ཤས་གལ་ཆེེ ན་པོ ོ་ཞིི ག་རེེ ད།
འབྲས་ནད་བརྟག་ཞི བ་ནི ། འབྲས་ནད་ཀྱི ་ནད་རྟགས་སམ། འབྲས་ནད་ས ློང་རྐྱེ ན་ངས་འཛི
ོ
ན་ཐུབ་པའི ་སྟབས་བདེའི་བརྟག་དཔྱད་ཅི ག་ཡི ན། བརྟག་ཞི བ་འདིས།
ཁྱེ ད་ཀྱི ས་རང་གི ་ལུས་ཁམས་ལ་བྱུང་བའི ་འགྱུར་བ་མཐང་ཚོ
ོ ར་མ་བྱུང་ག ོང་ནས་འབྲས་ནད་ངས་འཛི
ོ
ན་ཐུབ་པ་ཡི ན། འབྲས་ནད་སྔ་ཙམ་ངས་འཛི
ོ
ན་ཐུབ་ན།
ལེ གས་གྲུབ་ལྡན་པའི ་སྨན་བཅ ོས་བྱ་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཡ ོད།

ཨ ོ་སི ་ཊ་ལི
ོ ་ཡའི ་ནང་། རྒྱལ་ཡ ོངས་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞི བ་ཁག་གསུམ་ཡ ོད། དེ་དག་ནི ་ནུ་མ་དང་། གཞང་ལ ོང་། མངལ་ཁ་བཅས་ཀྱི ་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞི བ་ཡི ན།

ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞི བ།
• ལོོ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གྱིི་བུད་མེེད་ཚོོས་ལོོ་གཉིིས་རེེའིི ་མཚམས་སུ་ནུ་མར་གློ ོག་པར་
རྒྱག་དགོོས།

• ནུ་མའིི ་གློ ོག་པར་ནིི། འབྲས་ནད་མཐོོང་ཚོོར་ཐུབ་པ་མ་ཆགས་གོོང་ངོོས་འཛིི ན་ཐུབ་
ཐབས་ལེེགས་ཤོ ོས་དེེ་རེེད།

ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་ནིི ། བུད་
མེེད་ཁྲོ ོད་ཕོ ོག་མང་ཤོ ོས་ཀྱིི ་
འབྲས་ནད་ཅིིག་རེེད།

• ལོོ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གྱིི་བུད་མེེད་ཚོོས་ངེེས་པར་དུ། ནུ་མར་འབྲས་ནད་ཡོོད་མེེད་

བརྟག་ཞིི བ་བྱེེད་དགོོས། གང་ཡིི ན་ཟེེ ར་ན་ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་ཡོོད་པའིི ་བུད་མེེད་མང་ཆེེ་

ནད་བརྟག་ཞིི བ་ཡོོ་ཆས་རིི ན་མེེད་དུ་ལོོ་གཉིིས་རེེའིི ་ནང་ཐེེངས་རེེ་གཏང་ཡོོང་གིི ་རེེད།

• གཞང་ལོོང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ནིི། ལོོང་ག་དང་གཞང་གར་འབྲས་ནད་ཡོོད་མེེད་

༡༠ ནང་ནས་ ༩ དྲག་སྐྱེེ ད་བདེེ་

book.breastscreen.nsw.gov.au

• སྐད་སྒྱུར་བ་དགོོས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐོོངས།
• འདིིའིི་སྐོོར་སྐད་ཡིིག་གཞན་དག་ནང་གཟིིགས་འདོོད་ཡོོད་ན།
དྲ་རྒྱ་འདིི་ལ་ breastscreen.nsw.gov.au གཟིི གས།

གིི ་ནུ་མའིི ་གློ ོག་པར་ནིི ་རིི ན་མེེད་ཡིི ན་པ་མ་ཟད། སྨན་པའིི ་ངོོས་སྦྱོ ོར་དགོོས་ཀྱིི ་མེེད།

Veterans Affairs (དམག་ཞབས་བྱང་བུ་) ཡོོད་པ་ཚོོར་གཞང་ལོོང་འབྲས་

ནས་ཤེེས་རྟོོགས་བྱུང་ན། ནད་པ་

ལ་ཁ་པར་གཏོང་བའམ།
ོ
དྲ་རྒྱ་འདིི་ལ་ཕེེབས།

• BreastScreen NSW (ནིིའུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝལ་གྱིི་ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ཁང་)

• ལོོ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་གྱིི་ཕོ ོ་མོོ་སྨན་བཅོོས་བྱང་བུའམ། Department of

cancers) ཡོོད་མེེད་སྔོོན་ཚུད་

• བརྟག་ཞིི བ་དུས་ཚོོད་བཟོོ་ཆེེད་ཨང་གྲངས་ 13 20 50

བའིི ་ནང་མིི འིི་ཁྲོ ོད། ནད་དེེ་ཕོ ོག་པའིི ་ལོོ་རྒྱུས་མེེད།

གཞང་ལ ོང་ལ་བརྟག་ཞི བ།

གཞང་ལོོང་འབྲས་ནད་(bowel

བྱ་དག ོས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

སྔོོན་ཚུད་ནས་ཤེེས་རྟོོགས་ཐུབ་པའིི ་ཐབས་ཤེེས་ལེེགས་ཤོ ོས་དེེ་ཡིི ན་པས། འདིི་ལ་
བརྟེེན་ནས་ཁྱེེད་ཀྱིི ་སྲོ ོག་སྐྱོོབ་ཐུབ་སྲིི ད།

• གཞང་ལོོང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ནིི། མྱུར་ལ་སྟབས་བདེེ་ཞིི ག་ཡིིན་པས་རང་ཁྱིི མ་
དུ་བྱས་ཆོོག

བྱ་དག ོས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

•

ཡིི ག་ཟམ་བརྒྱུད་གཞང་ལོོང་འབྲས་ནད་བརྟག་ཞིི བ་ཡོོ་ཆས་འབྱོོར་བ་དེེ་

•

དྲ་ཚིི གས་ dothetest.com.au ལ་སོོང་ནས། བརྟག་ཞིི བ་ཡོོ་ཆས་

•
•
•

བེེད་སྤྱོ ོད་ཐོོངས།

རྗེེས་མ་དེེ། ག་དུས་ཁྱེེད་ལ་གཏང་གིི ་ཡོོད་མེེད་ལྟོ ོས།

དོོགས་འདྲིི་ཡོོད་ན། ཨང་གྲངས་ 1800 627 701 ལ་ཁ་པར་ཐོོངས།
སྐད་སྒྱུར་བ་དགོོས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐོོངས།

འདིིའིི་སྐོོར་སྐད་ཡིི ག་གཞན་དག་ནང་གཟིི གས་འདོོད་ཡོོད་ན། དྲ་རྒྱ་འདིི་ལ་

health.gov.au/resources/translated གཟིི གས།

བླག་ངང་ཡོོང་གིི ་ཡོོད།

མངལ་ཁར་བརྟག་ཞི བ།
• ལོོ་ ༢༥ ནས་ ༧༤ བར་གྱིི་བུད་མེེད་ཚོོས། ལོོ་ལྔ་རེེའིི ་མཚམས་སུ་མངལ་ཁ་ལ་བརྟག་

• ཨང་ 1800 627 701 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ། རང་གིི་མངལ་ཁར་

• ཁྱེེད་ཀྱིིས་ས་གནས་ཀྱིི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་པར་འབྲེེལ་བ་བྱས་ཏེེ་བརྟག་ཞིི བ་དུས་

• སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་མར་འབྲེེལ་བ་བྱས་ཏེེ་དུས་ཚོོད་བཟོོས། བརྟག་

ཞིི བ་བྱེེད་དགོོས།
ཚོོད་བཟོོ་ཐུབ།

མངལ་ཁར་བརྟག་ཞིི བ་བྱས་ན།

མངལ་ཁ་(cervix) དང་འབྲེེལ་
བའིི ་འབྲས་ནད་སྔོོན་འགོོག་
བྱེེད་ཐུབ།

བྱ་དག ོས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

• སྨན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིིས་བརྟག་ཞིི བ་འདིི་རིིན་མེེད་དུ་གནང་གིི་རེེད། དུས་ཚོོད་བཟོོ་དུས་ཁྱེེད་
ཀྱིི ས་རིི ན་གོོང་ག་ཚོོད་གནས་མིི ན་སྐད་ཆ་དྲིིས་ན་འགྲིི ག

• མངལ་ཁར་བརྟག་ཞིི བ་བྱས་ཏེེ་དེེ་དང་འབྲེེལ་བའིི ་འབྲས་ནད་སྔོོན་འགོོག་བྱེེད་ཐུབ། གང་
ཡིི ན་ཟེེ ར་ན་བརྟག་ཞིི བ་འདིི་ལ་བརྟེེན་ནས་འབྲས་ནད་འདིི་བཟོོ་མཁན་ཀྱིི ་གཉན་ཁ་

human papillomavirus (HPV) ཞེེས་པ་ཡོོད་མེེད་མཐོོང་ཐུབ།

t +61 (0)2 8374 5600 f +61 (0)2 8374 3600 e information@cancer.nsw.gov.au

བརྟག་ཞིི བ་ག་དུས་བྱེེད་རན་མིི ན་ལྟོ ོས།

ཞིི བ་བྱེེད་མཁན་དུ་ཁྱེེད་ཀྱིི ས་བུད་མེེད་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་དགོོས་
པའིི ་རེེ་བ་བཏོན་ན་འགྲིི
ོ
ག

• སྐད་སྒྱུར་བ་དགོོས་ན། ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་ཐོོངས།
• གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤེེས་འདོོད་ན་དྲ་རྒྱ་འདིི་
cancer.nsw.gov.au/cervical ཡང་ན་འདིི་ལ་

cancerscreening.gov.au/cervical གཟིི གས།
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