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ོན་འགྲོའི་ ་ག གས་ཡི་གེ
གལ་ཆེ།ནེ ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ནང་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ཚང་མས་ཁེ་ཕན་ཆེད་ ་ཚབ་ ེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བ ེན་གང་ཟག་ ེར་གྱི་འདོད་མོས་དང་མི་མ ན་པ་ཡོད་ ིད།ང་ཚས་ཁྱེད་ལ་ཁྲིམས་མ ན་གྱི་ ོབ་ ོན་ ེད་མི་ བ་ཅིང་གྱོང་གུད་ ང་ཡོད་པར་
གུན་གསབ་སོགས་ ་མི་ བ།ཁྱེད་རང་ ེར་གྱི་ཁྲིམས་ ོད་པ་གླ་ནས་གནད་དོན་ མས་ཐབས་ཤེས་ ེད་དགོས།གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀི་དགོངས་པར་ཆོག་མཆན་ལག་འཛིན་པས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ ་ ོད་ ེལ་ཡོད་ཚ་ཉེན་ ོགས་པར་ ན་སེང་ ་དགོས།གནས་ ལ་ ིར་
འདོན་གྱི་རང་དབང་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་གཞིར་བ ང་གནས་ ལ་ མས་ ེ་ཚན་གཞན་ ་མཁོ་འདོན་ ེད་མཆོགགང་ཟག་ ེར་རམ་ཡང་ན་ ན་མོང་ཚང་ལས་ཁང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ ོན་བ ོད་ ས་པའི་ཡིག་ཆ་ངོ་བ ས་རེ་འ ོར་གྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ནས་ཁྲིམས་ག གས་ ས་(གཅིག་ལ་ གས་ ོབ།)

ཡོད་།

མེད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ ་ག གས་ ས་ཡོད་ཚ་ང་ཚས་ཁྲིམས་དོན་ཁག་ལ་ གོ ་ཞིབ་ དེ ་མི་ བ།

ཁྱེད་རང་ལ་མངའ་ ་ེ ག ང་(Department of State)གི་ཁྲིམས་མ ན་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་དམ། ཡོད། མེད།
ཁྲིམས་མ ན་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་གང་ཡོད་དམ།？
གཤམ་གྱི་གནས་ ལ་ མས་གསལ་པོ་ སི །
མིང་།(མིང་མཐའ་མ།་་་་་་་་་་མིང་ཐོག་མ་་་་་་་དཀྱིལ་མིང་་་་་་་་་་མིང་བ ོད)

ཁང་ལེན་དང་ ང་ལམ་ཨང་གྲངས། ( རེ ་ཡང་ན་ཚང་ལས།)

གྲོང་ ལ།

ནང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

ZIP+4

མངའ་ ེ།

ཚང་ལས་ཁང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

)

(

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

)

(

ོང་།

གློག་འ ིན་ཁ་ ང་།

)

གང་ཟག་ རེ ་རམ་ཚང་ལས་ཁང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ ནོ ་བ དོ ་ དེ ་ཀྱི་ཡོད་པ།
མིང་།(མིང་མཐའ་མ།་་མིང་ཐོག་མ་་དཀྱིལ་མིང་་་མིང་བ ོད)

མིང་འདོགས་སམ་ཚང་ལས་མིང་།

ཁང་ལེན་དང་ ང་ལམ་ཨང་གྲངས། ( རེ ་ཡང་ན་ཚང་ལས།)

གྲོང་ ལ།

ནང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

ZIP+4

མངའ་ ེ།

)

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

ོང་།

གློག་འ ིན་ཁ་ ང་།

)

ཆོག་མཆན་ཨང་གྲངས།
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་ ནོ ་འགྲོའ་ི ནོ ་བ དོ ་ཡིག་ཆ་ཁག(༦)
ཚང་ལས་ཁང་ ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ ོན་བ དོ ་ ་གི་ཡོད་པ།
ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སོགས་ཉོ་ཚང་དང་ཚང་ལས་།གལ་ཏེ་ཁུངས་ ེལ་ར་ ོད་ཆེད་ཡིག་ཆ་དང་ཡང་ན་དཔང་ གས་ཐོ་འགོད་རིགས་ཀྱི་ ིས་ཁྲ་ཡོད་ན་ ི་བ་དང་མཉམ་ ར་དགོས་པ་དང་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཆོག་ཅིང་ཚད་
འགག་མེད།
● ཁས་ལེན་ཐོ་འགོད།
● ཚང་ལས་ཁང་གི་གནས་ ལ་ ིར་བ གས་འགེངས་ཤོག
● ཐ་མའི་གསལ་བ གས།
● གླ་ད ལ་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ།
● ཚང་གི་གན་ །
● ད ལ་འཛིན་སོགས།
● ས་ཆ་དོ་དམ་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ་དངོས།
● བོགས་མ་།
● ཁང་གླ་ ་ཡིག

ས་ཆ་ཉོ་ཚང་གོང་ཚད་ དེ ་མཁན་– ས་ཆ་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་དཔང་ གས།
རེ ་གྱི་ཞིབ་ད དོ ་ དེ ་མཁན་–ཚང་ལས་རོགས་རམ་དང་ཞབས་འདེགས་ ས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་གན་ ་དང་ཉོ་ཚང་ ས་དཔང་ གས་དང་ཞིབ་ད ོད་ཡིག་ཆ་ཁག་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
བདེན་དཔང་ ེད་མཁན།བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་ཁག་ ི་བ་ནང་བ ག་དགོས།
ཁང་པ་ ོག་ཞིབ་ ེད་མཁན།ཁང་པ་ ོག་ཞིབ་ ས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ཁང་པ་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་དཔང་ གས།
ཉེན་ ང་ ་ ོགས་ ེད་མཁན།
ཉན་ཕན་ཡོ་ ད།ཚང་ལས།– གན་ ་དང་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་ད ལ་འཛིན་ངོ་མ་དང་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་དཔང་ གས་ཡིག་ཆ་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
ཉེན་ ང་དང་མེ་ ནོ ་ཤོར་བ །– གན་ ་དང་ ང་འཛིན་སོགས་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་ད ལ་འཛིན་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
པ་སེ་ ར་ཚང་ དེ ་མཁན།– ད ལ་འཛིན་དང་ ང་འཛིན་དང་ཉོ་ཚང་ ས་པའི་དཔང་ གས་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
ཁང་པ་ཚང་མཁན་གྱི་གནས་ ལ།བར་མི་འ ལེ ་མ ད་པ།–གན་ ་དང་ཁང་ཚང་བ བ་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ད ལ་འཛིན་དཔང་ གས་ མས་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
སེན་མོ་དང་མཛས་བཟོ་དང་ ་བཟོ་སོགས་–ཁྱེད་ཀྱི་ ོན་བ ོད་ ན་ ་ མས་“One-Stop E-Licensing” ནང་གཏོང་མཆོག་པདང་: https://aca.licensecenter.ny.gov/ལaca/
གཤམ་གསལ་གྱི་འ ེལ་ཡོད་ ིས་ཁྲ་ཁག་གི་ཐོག་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་མཉམ་ ར་ ་དགོས།
ཁྲབ་འཁོར་ཁྱེན་མཁན་། ང་ བོ །

ཊམ་ཀ་འ ལ་ཆས།

ས་ ལ་བར་མི།

ཡིག་ཆ་ ངི ་པ་ ་མེད་གཏོང་མཁན་ལས་ དེ །

མལ་ཆས།

འ དོ ་བ ནེ ་ ་ོ ཁང་།

གནས་ ལ་ རི ་ ོན་ ེ་གནས་ཁང་།

ཁ་པར་ཚང་ལས་ ་ེ ཚན།
གཞན།གསལ་ ོན་ དེ ་དགོས།

ནོ ་བ དོ ་ ་ ན་ ལ་མི་དང་དཔང་ གས་ དེ ་མཁན་གྱི་མིང་དང་ཁ་ ང་།

དཔང་ གས་ཨང་དང་པོ།

མིང།་(མིང་མཐའ་མ།མིང་ཐོག་མ།དཀྱིལ་མིང་།མིང་བ ོད།)

ཁང་པ་ཨང་གྲངས་དང་ག ང་ལམ་མིང་།

གྲོང་ ལ།

ནང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་།

(

ZIP+4

མངའ་ ེ།

)
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ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

)

ཚང་ཁང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

ོང་།

གློག་འ ིན་ཁ་ ང་།

)
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ནོ ་འགྲོའ་ི ནོ ་བ དོ ་ ་ཡིག་
དཔང་ གས་ཨང་གྲངས་༢
མིང།་(མིང་མཐའ་མ།མིང་ཐོག་མ།དཀྱིལ་མིང་།མིང་བ ོད།)

ཁང་པ་ཨང་གྲངས་དང་ག ང་ལམ་མིང་།

གྲོང་ ལ།

མངའ་ ེ།

ནང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་།

(

)

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

)

ZIP+4

ོང་།

ཚང་ཁང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

(

གློག་འ ིན་ཁ་ ང་།

)

ནོ ་བ དོ ་ ་ ན་ དེ ་ བས་ད ལ་ཇི་ཙམ་སོང་ཡོད་མེད་ རོ །:
་ ན་གི་རིགས་ཇི་ཡིན་གསལ་ ནོ ་ དེ ་དགོས།གྲངས་ཀ་ མས་ཏག་ཏག་ སི ་དགོས།གལ་ཏེ་གནས་ ལ་འཕར་མ་ཡོད་ཚ་ཤོག་ ་ཁ་ནོན་ དེ ་མཆོགད ལ་ སི ་འགྲེལ་བ དོ ་ ས་ བས་ཁ་ ོན་ཡིག་ཆ་ཁག་མཉམ་ ར་ དཻ ་དགོས།ཁྱེད་
ཀྱི་ཁ་གཏད་དང་མཉམ་ ་གནས་ ལ་ཡིག་འ ེལ་ཇི་ ང་ཚང་མ་མཉམ་ ར་ དེ ་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱི་ མ་ ང་འདིར་འགྲིག་ གས་བ བ་ན་འགྲིག་མིང་ གས་བ བ་མི་དགོས། མ་ ང་འདིར་འགྲིག་ གས་བ བ་པ་དང་ཡང་ན་གཤམ་ ་མིང་ གས་བ བ་ཚ་གོང་གི་གནས་ ལ་ མས་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་
གནས་ ལ་ མས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་གནས་ ལ་ ིར་འདོན་གྱི་རང་དབང་ཁྲིམས་གཞི་འོག་གནས་ ལ་ ིར་འདོན་ ེད་ ིད།
མིང་ གས། ཚས་གྲངས།
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