
 
 

2017 Tibetan Entrepreneurs Seminar 
Student Fellowship Application Form 

 

"ོང་ཆ་ངེས་པར་+་ཡོངས་-་.ོང་དགོས་ལ་གལ་ཏེ་ཆད་3ག་སོང་ན་རེ་5འི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་གནོད་ངེས། 

ད<ིན་ཡིག་བཀོལ་ནས་.ོང་དགོས། 
All sections are REQUIRED. Failure to complete the application may cause your 
application not to be considered. Please answer ONLY IN ENGLISH. 
³KQH,�	'b�vH,���³¦U¨�oj�es¿Ä³�¢kH,

�|� 
 

མི་>ེར་?ི་གནས་@ལ། / Personal Information / �³��'b 

 
བཏགས་མིང་། ༼ཐོབ་ཐང་ལག་འCེར་དང་Dི་Eོད་ལམ་ཡིག་ནང་Fར་Gིས།༽ / Given Name (as it appears on 

your passport or official ID) / ?�
�³��f�dV�¸�®�¡�� 
 
 

Iས་མིང་། ༼ཐོབ་ཐང་ལག་འCེར་དང་Dི་Eོད་ལམ་ཡིག་ནང་Fར་Gིས།༽ / Surname (as it appears on your 

passport or official ID): / M�
�³��f�dV�¸�®�¡�� 
 
 

Eེས་+ས་J་ཚLས། / Birthdate /-�pu: 

 

 

Cདེ་ལ་D་ིEདོ་ལམ་ཡགི་ཡདོ་དམ། / Do you have a passport?: Y/N / �³�q@gssjf���

q/@ 
 

 

Dི་Eོད་ལམ་ཡིག་གི་བཀོལ་Mོད་+ས་Nན། / Passport Expiration Date / �³�f�sju � 

 
 

ཕ་Nལ། / Hometown / �·: 
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Pོད་གནས། / Current Address / �³��VEF� 
 

 

 

ཡིག་>མ་ཁ་<ང་། / Email / �O¾�� 
 
 

འRེལ་གSགས་ཞལ་པར།/ Phone where we can contact you anytime / ���±� 
 

 

<་བའི་ལས་གནས། / Current Job Title / ���6����� 
 
 

ལས་Uངས་Vི་མིང་། ༼ད་Fའི་ལས་5གས་Nལ།༽ / Institutional Affiliation (current employer) / ÁW

xz� 
 
 

ད་Fའི་ས་གནས། ༼Wོང་Cེར་དང་ཞིང་ཆེན།༽ / Your Current Location (city, province) / EF�Z�

��� 
 

 

ཕོ་མོ། / Gender: male or female / a0��/J 
 
 

.ད་ཡིག་གི་X་བYོད་Z་ཚད།  ༼རབ་འRིང་ཐ་ག-མ།༽ ____བོད་.ད། ____ད<ིན་.ད།____[་.ད།   / 

Language speaking proficiency (rank high, medium, low): _______Tibetan, 
_______English, _______Chinese / ²©¦¹�4�Å���!���____ ¤², ____
¢², ____ �² 
 

 

.ད་ཡིག་གི་\ོག་འདོན་Z་ཚད། ༼ རབ་འRིང་ཐ་ག-མ།༽ ____བོད་.ད། ____ད<ིན་.ད།____[་.ད། / 
Language reading and writing proficiency (rank high, medium, low): _______Tibetan, 
_______English, _______Chinese / ²©´,�4�Å���!���____ ¤², ____
¢², ____ �² 
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Cེད་རང་]ོབ་^ོང་འདིར་འོས་^ོར་<ེད་མཁན་མི་གཉིས་Vི་འRེལ་གSག་མཁོ་འདོན་<ེད་རོགས། འོས་^ོར་བ་Cེད་Vི་དགེ་

`ན་དང་^ིན་བདག་སོགས་ལས་ཀ་དང་འRེལ་བའི་མི་a་ཡིན་ཆོག འོས་^ོར་བས་ད<ིན་ཇི་མི་ཤེས་ཡང་ང་ཚdས་བོད་.ད་

དང་[་.ད་Vིས་འRེལ་བ་<ེད་ངེས། 

Please provide the contact information for two references. These references can be 
teachers, bosses, or professional associates you have worked with. The references 
need not know English, as we can speak with them in Tibetan or Chinese. 
³i&�?h£����'b�h£�>���³���[�Â�<)�
�

³���s(��I�h£�o¢k²©§��¯RN>��¤²d�k
)

�½� 
 
 
འོས་^ོར་བ། ༡ 

Reference 1 
h£� 1 
Name (include pinyin if a Chinese name): 
Email: 
Telephone Number (including country code): 
 
འོས་^ོར་བ། ༢ 

Reference 2 
h£ 2 
Name (include pinyin if a Chinese name): 
Email: 
Telephone Number (including country code): 
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gར་བཀོད་ཡིག་ཆ།  / Required Attachments / �(�³'bÀ� 
 
ད<ིན་ཡིག་གི་རང་ཉིད་ངོ་hོད་མདོར་བiས་ཤིག་Gིས། / Please include a CV/resume in English / ³À

��³�¢k�9 
 
 

རེ་5འི་jི་བ།  / Application Questions / �³¦s(¿Ä 
 
ད<ིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་jི་བ་རེར་ཚན་པ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཅན་?ི་jིས་ལན་རེ་Gིས།   / Please answer each 

question in one or two paragraphs apiece in English ONLY in a separate document / 
�³�³%�¢k�§B��	¿Ä 
 
 
1.!ེད་%ི་ད་Fའི་<་བ་ངོ་hོད་མདོར་བiས་<ེད་རོགས། གལ་ཏེ་ད་F་ལས་>ོ་གསར་འ<ེད་Vི་<་བ་གཉེར་བཞིན་མེད་ན་མ་

འོང་བའི་ལོ་lའི་རིང་ལས་>ོ་གསར་འ<ེད་དང་འRེལ་བའི་<་བ་གང་mབ་འཆར་ཡིན། འཆར་གཞི་འདིའི་འགོ་བnམས་ཡོད་

དམ་བསམ་@ལ་ཙམ་ཡིན། 

1. Briefly describe your current work? If you are not currently doing any 
entrepreneurial work, what do you plan to do in the next five years that you would 
consider entrepreneurial? Have you started to do this work now or is it just an idea? 
³�¼c�3�����dX$�K{c�3�s_L�#/�X$�vy�

^+cq@sª.��
/��(�X$��3cq@Y�_LQm»�ª.�

d=qª.}`�Y� 
 
2.Cེད་རང་Dི་[ལ་ལ་འWོ་rོང་ངམ། rོང་ན་གང་ལ་སོང་བ་དང་དམིགས་Nལ་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་+་སོང་བ་ཡིན། 

2. Have you ever been outside of China? If so, where, and what was the purpose of 
your trip? 
2. cq@-ºC�K{q�c:ºA�CS�-¥���q��� 
 
 
3.ཐེངས་འདིའི་ཟབ་^ོང་ལས་ཅི་ཞིག་]ོབ་འདོད་ཡོད། Cེད་Vི་<་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཡིན། 

3. What exactly do you hope to learn from our seminar, and how will it benefit your 
work? 
3. ½º;5w~�¬��c\t*"P�1A�lÃ��°�c«�GT�
c�X$s��]7� 
 
 
4.ད་Fའི་ཆར་Cེད་རང་གིས་ཤེས་vོགས་wང་བའི་བོད་Vི་ཁེ་ལས་སམ་<་གཞག་གཏོད་མཁན་ཚdའི་xོད་ནས་བག་ཆགས་

ཟབ་ཤོས་དེ་གང་ཡིན།  དེའི་y་མཚན་གང་ཡིན། 
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4. What is a business run by a Tibetan that you are most impressed by and why does it 
impress you? 
4. �3Dc«°�¤n �d/����r�c8¶�2�µ����� 
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