༢༠༢༡ ལོའ སི་ དྲི ་སངོ ་ཆེད་ལས་སབོ ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མྲིའ་ྲི སྒྲྲིག་འཛུགས་ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཨ་རྲི་བོད་ཀྲི་ཐེབས་རྩ་ཐུན་མོང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། འདྲི་ལོར་སྲིད་
སོང་ཆདེ ་ལས་སོབ་ཡོན་འདྲི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྲི་སོབ་ཕྲུག་ ༥ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཡོན་འདྲི་ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ཨ་རྲི་བོད་ཀ་ྲི ཐེབས་རྩ་ནས་གནང་རྒྱུ། སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་འདྲིའ་ྲི དམྲིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྲི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གནས་འཁོད་བོད་
མྲིའ་ྲི སབོ ་ཕྲུག་རྩེ་ཕུད་རྣམས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་འདོད་མོས་ཆེ་བའྲི་ཆེད་ལས་སབོ ་སོང་བྱ་རྒྱུའ་ྲི རོགས་སོར་ཆེད་ཡྲིན། གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་
རེན་ཚང་རྲིགས་ནས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་དྲྭ་ལམ་སེལ་ཐག་བརྒྱུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་ཟྲིན་དགོས།
དྲྭ་ལམ་སེལ་ཐག

https://forms.gle/pEL8qyTNnkgh8kG68

སོབ་ཚན་ཁག
འཚང་སྙན་འབུལ་མྲི་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་སབོ ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་སོབ་གཉེར་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ཞྲིག་ངེས་པར་དགོས།
Master in Medicine (MD/MS), Master in Dental Surgery (MDS), Master in Technology(M.Tech), Master
in Business Administration (MBA), Master in Computer Application(MCA), Master in Pharmacy (M
Pharm) Master in Physiotherapy (MPT), Master of Law (LLM).

སོབ་ཡནོ ་ཚད་གཞྲི།
སོབ་ཡོན་འདྲིའྲི་ཁངོ ས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྲི་སོབ་མ་སོ་སོས་མཐོ་སོབ་ཏུ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བའྲི་བྱུང་འཛིན་ནང་གསལ་ལྟར་སབོ ་ཡོན་མཐོ་ཚད་
ཧྲིན་སོར་འབུམ་གཉྲིས་ ༢༠༠༠༠༠། བར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཡོན་མ་ཡྲིན་པའྲི་འགོ་གོན་གཞན་ཆེད་ཧནྲི ་སོར་ལྔ་ཁྲི་ ༥༠༠༠༠། བཅས་
འབུལ་རྒྱུ། སྲིད་སོང་ཆེད་ལས་སབོ ་ཡོན་མུ་མཐུང་འཐོབ་པར་སོབ་ཕྲུག་སོསའོ ་ིལོ་རྲིམ་གྱྲི་ཡྲིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྲི་ཐོག་ཕོགས་བསོམས་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་དང་། འཛིན་གྲྭའྲི་འབྱོར་ཐོ་བརྒྱ་ཚ་ ༧༥ ལོན་པ་ཞྲིག་དགོས།
སོབ་ཡནོ ་ཞུ་ལེན་གྱ་ྲི དགོས་ངེས་ཆ་རེན་དང་། དགོས་མཁོའ་ིཡྲིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡། འཚང་སྙན་འབུལ་མྲི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བདོ ་མྲི་ཡནྲི ་པ་གང་ཞྲིག་དོ་བདག་དང་ཕ་མའྲི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༢༠ བར་གཙང་འབུལ་
ཟྲིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་ཡྲིན་ན་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་ཆོག་པའྲི་ཡྲིག་ཆ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཞྲིག་
དགོས། ཞྲིབ་ཕའྲི་གནས་ཚུལ་ཁག་ འགེངས་ཤགོ ་ཀ་པའྲི་ ནང་ཁ་གསལ་བཀང་སེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
དག་མཆན་ཞུ་དགོས།

༢། འཚང་སྙན་འབུལ་མྲི་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྲི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྲིག་ནས་གོང་འཁོད་སབོ ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ཉེ་བའྲི་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པའྲི་ཡགྲི ་རྒྱུགས་ཀྲི་གྲུབ་འབྲས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལོན་པ་ཞྲིག་དགོས། ཉེ་བའྲི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པའྲི་ཡགྲི ་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེར་གྱྲི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།
༣། རང་ཉྲིད་ཀྲི་མཐོ་རྲིམ་སབོ ་དཔོན་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྲི་གེའ་ྲི འགེངས་ཤོག་ཟུར་ཡོད་ལྟར་ཞྲིབ་བཀང་གྲིས་འབུལ་དགོས།
༤། དོ་བདག་ག་ྲི ལོ་རྒྱུས་སྙྲིང་བསྡུས་ Curriculum Vitae ཤོག་གངས་གཉྲིས་ལས་མ་ཉུང་བ་འབུལ་དགོས།
༥། རང་ཉདྲི ་ཀྲི་ཞུ་སྙན་ཆེད་རྩོམ་ Personal Statement ཤོག་གངས་གཅྲིག་ལས་མ་ཉུང་བ་འབུལ་དགོས།
༦། ཉེ་བའྲི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྲི་སབོ ་དུས་སྐབས་སདྲི ་སོང་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་འདྲིའ་ྲི ཁོངས་འཚང་སྙན་
འབུལ་མྲི་ཆགོ
སོབ་ཡནོ ་འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རམྲི ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡། སོབ་ཡོན་འདེམས་སྒྲུག་ཆེད་ངག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ།
༢། ངག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་གཅྲིག་མཚུངས་བྱུང་ཚ་ེ ཉ་ེ བའྲི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྲི་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་ཏོག་གྲིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།
ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕ་ྲི ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ལ།།
འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།
བློ་བཟང་དར་རྒྱས།

Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176 215
Dist. Kangra, Himachal Pradesh, India
Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721
Website: www.sherig.org/www.lamton.org

doe.lobyon@tibet.net
scholarship@tibet.net

Sikyong Professional Scholarship Reference Letter
Funded by The Tibet Fund - 2021
To be completed by an academic referee. Please print carefully.
(This section to be completed by the applicant before passing to referee)
Full name of applicant: _________________________________________________________________
Degree to which you are applying: ________________________________________________________
College/University: ____________________________________________________________________
The following sections are to be completed by the referee.
Name of Referee: ________________________________________________________________________
Job Designation: ________________________________________________________________________
Institution: _____________________________________________________________________________
E-Mail_________________________________________________Mobile:_______________________
In what capacity (eg. teacher, lecturer) have you known the Applicant?
_______________________________________________________________________________________
How long have you known the Applicant (years/months)? __________________
Specific Abilities for each category, place a checkmark under the most appropriate column.
Abilities

Superior

Good

Average

Poor

Scholarly promise
Independent study capability
English Proficiency-Written
English Proficiency-Oral
Creativity
Resourcefulness
Ability to meet deadlines
Overall I would rate this student
Additional comments on the applicant: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Signature of Referee: ________________________________________ Date: ___________________

