བོད་སྐད / TIBETAN
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལམ་སྟོན།

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དང་། ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ། ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གི་འབྲུ་དོན།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་ནུས་ཤུགས་མཉམ་སྤུང་བྱེད་པའི་གོམས་སྲོལ་ཡག་
པོ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་ནད་ཡམས་ COVID-19 ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་ཆེད་དུས་ཡུན་
ཐུང་ཞིང་འགྲོ་གྲོན་བསྲི་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།

བྱེད་ཐབས་འདི་དག་གི་གས་སུ་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ Campus-Wide furlough ཞུ་ལེན་དང་། ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ
Work-Share program ། ལས་གནས་དམིགས་བསལ་བའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ Position-Specific Furloughs ། ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་

reassignments བཅས་ཚུད་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདིར་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་ COVID-19 ནད་ཡམས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་

སྲིད་ཇུས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གི་འབྲུ་དོན་རྣམས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ་(FAQs) ཚུད་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲ་
ཚིགས་ hr.wisc.edu/covid19/furlough ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།

སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ། (Campus-Wide Furlough)
ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས། ཟླ་དགུ་བསྐོ་བཞག་(C-basis) ལས་
བྱེད་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས།
གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་ཚོད།
གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་ནི་ལས་བྱེད་ཅིག་གི་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ལ་རྩ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ།

ཟླ་ ༡༢ རིང་བསྐོ་བཞག་ལས་

ཟླ་ ༩ རིང་བསྐོ་བཞག་ལས་

བྱེད་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་

བྱེད་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་

སྒོར་ ༥༠༠༠༠ མན།

༣

༢

སྒོར་ ༥༠༠༠༠ ནས་ ༨༠༠༠༠ བར།

༤

༣

སྒོར་ ༨༠༠༠༡ ནས་ ༡༥༠༠༠༠ བར།

༥

༤

སྒོར་ ༡༥༠༠༠༠ ཡན།

༦

༥

ལོ་ཉིན་གངས།

ལོ་ཉིན་གངས།

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གཅིག་ནི་གླ་མེད་གུང་གསེང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༨ དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན (དཔེར་ན། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཉིན་ ༤ ནི་ཆུ་ཚོད་ ༣༢ དང་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན)
ཟླ་དགུ་བསྐོ་བཞག་ལས་བྱེད།

ཟླ་ ༩ རིང་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ། རེའུ་མིག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་བཟོ་འགོད་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་གླ་
ཕོགས་ནས་མེད་པར་གྱུར་བའི་དངུལ་སྒོར་དེ་ཟླ་ ༡༢ རིང་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན།


ཟླ་ ༩ རིང་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་ཞུ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་བབས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་

རྣམས་རྗེས་བསྣུར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ པའམ་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་ལེན་ཆོག

1

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠

ལས་བཅར་ཕྱེད་ཀ་ part-time ཞུ་མཁན་ལས་བྱེད།
ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་ part-time ཞུ་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་གངས་འབོར་དེ་ལས་བྱེད་གང་དེའི་ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་ཆུ་
ཚོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆར་བལྟས་ནས་དཔེ་བསྡུར་བགོ་འགྲེམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད (% FTE འམ་ཡང་ན་ full-time གཅིག་མཚུངས་)། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་ཚོད་ཁག་རིམ་པ་

གསུམ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡོད། ༡༽ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་ part-time སྙོམ་སྒྲིག་མ་བྱས་པར་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ལ་སྦྱར་ཏེ་གླ་མེད་

གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་གཏན་འབེབ་བྱེད་རྒྱུ། ༢༽ལས་བྱེད་ཅིག་གི་ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་(% FTE)གི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བལྟས་ནས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་གངས་ཀ་
སྒྱུར་རྒྱུ། ༣༽དཔེ་བསྡུར་བགོ་འགྲེམ་བྱས་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་རྣམས་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་ ༨ རེ་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་གངས་ཀ་ཧྲིལ་བོ་དང་ཉེ་བར་བཟོས་ཏེ་བསྒྱུར་
ནས་ཆུ་ཚོད་ལ་བརྗེ་རྒྱུ། དཔེར་ན། རྩིས་རྒྱག་ཚུལ་འདིའི་དཔེར་བརྗོད་དྲ་ཚིགས་ hr.wisc.edu/covid19/furlough ནས་བལྟ་ཐུབ།
ལས་གནས་སྣ་མང་ཅན།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)དུ་ལས་གནས་སྣ་མང་ཡོད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་ཚོད་དེ་ལས་གནས་རེ་རེར་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡོད་
ལ། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་ཚོད་ཁག་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡོད། ༡༽ལས་གནས་རེ་རེར་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་

part-time སྙོམ་སྒྲིག་མ་བྱས་པར་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ལ་སྦྱར་ཏེ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གངས་གཏན་འབེབ་བྱེད་རྒྱུ། ༢༽ལས་གནས་རེ་རེར་ལས་བྱེད་ཅིག་གི་ལས་

གནས་བསྐོ་བཞག་(% FTE)གི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བལྟས་ནས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་གངས་ཀ་སྒྱུར་རྒྱུ། ༣༽དཔེ་བསྡུར་བགོ་འགྲེམ་བྱས་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་

གངས་རྣམས་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་ ༨ རེ་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་གངས་ཀ་ཧྲིལ་བོ་དང་ཉེ་བར་བཟོས་ཏེ་བསྒྱུར་ནས་ཆུ་ཚོད་ལ་བརྗེ་རྒྱུ། ༤༽ལས་གནས་རེ་རེའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཆུ་
ཚོད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་སྡོམ་གངས་ཏེ་ལས་བྱེད་གང་དེས་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་སྡོམ་གངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དཔེར་
ན། རྩིས་རྒྱག་ཚུལ་འདིའི་དཔེར་བརྗོད་དྲ་ཚིགས་ hr.wisc.edu/covid19/furlough ནས་བལྟ་ཐུབ།
ལས་འཕར་མེད་པའི་ Exempted ལས་བྱེད།
སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དེ་གཤམ་གསལ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མེད།
•

ཐོངས་མཆན་ H-1B དང་ E-3 སྟེང་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་མི། (དབུས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)ལ་
ཐོངས་མཆན་ H-1B འམ་ E-3 ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་ཚོར་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་མེད་ནའང་ལས་བཅར་ཆ་ཚང་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་སྡོད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡོད)

•
•
•
•

སློབ་ཕྲུག་ལས་རོགས་དང་སློབ་ཕྲུག་རོགས་འདེགས་ལས་བྱེད།

བསླབ་པ་མཐར་སོན་རྗེས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་ཅན(དཔེར་ན། འབུམ་རམས་པ་ཐོན་རྗེས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་པ)།
རང་མོས་དང་བླངས་ཐོག་གླ་ཕོགས་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས།

གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་མིན་པའི་བསྐོ་བཞག་ non-FTE appointments རྣམས(དཔེར་ན། འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད། ཆུ་ཚོད་ལྟར་གྱི་རིག་གནས་ལས་
བྱེད། སྤོམ་དངུལ་ lump sum ཐོག་བསྐོ་བཞག་བྱས་རིགས)

•

ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ་ (Work-Share program) མམ་ཡང་ན་ལས་གནས་དམིགས་བསལ་བའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ (PositionSpecific Furlough)

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའོ་ཆུ་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག་དང་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ།
ལས་བྱེད་ཚོས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནམ་རྒྱུན་སོ་སོའི་གུང་གསེང་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཟོ་སྒྲིག་དང་ཆོག་མཆན་ཞུ་བའི་འགྲོ་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན། གནས་སྟངས་རེ་འགར་སྡེ་ཁག་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ལ་སྡོད་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྲིད།

2

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠

ལས་བྱེད་ཚོས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའོ་ཆུ་ཚོད་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཐོ་འགོད་བླང་བྱ་དེ་ཡང་ལས་བྱེད་ཚན་པའམ་རིགས་གང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མིན་ལ་
རག་ལས་ཀྱི་ཡོད། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའོ་ཆུ་ཚོད་ཐོ་འགོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་ཞིབ་ཕྲ་དྲ་ཚིགས་ནས་བལྟ་ཐུབ། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའོ་ཆུ་ཚོད་དེ་MyUW དྲ་ངོས་
སྟེང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་ལས་ཆད་ Time and Absence མིང་འོག་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས།
གླ་ཕོགས་གཅོག་འཕྲི།
ལས་བྱེད་ཀྱི་གླ་ཕོགས་གཅོག་འཕྲི་དེ་ལས་བྱེད་ཚན་པའམ་རིགས་གང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད།

ལས་བྱེད་འགའ་རེའི་གླ་ཕོགས་དེ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དུས་ནམ་བླངས་པར་བལྟོས་པ་མེད་པར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་འདྲ་མཉམ་གྱིས་

གཅོག་འཕྲི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། (གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དུས་ཡུན་ནི་ཟླ་ ༡༢ བསྐོ་བཞག་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་དང་། ཟླ་
༩ བསྐོ་བཞག་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་ཡིན) གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་འདྲ་མཉམ་གྱིས་
གཅོག་འཕྲི་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་བྱེད་ཚན་པའམ་རིགས་ནི།
•
•
•
•
•
•
•
•
•

དགེ་རྒན།

སློབ་ཁྲིད་འབྲེལ་ཡོད་རིག་གནས་ལས་བྱེད། (Instructional Academic Staff)

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་འཕར་ཡོད་རིགས། (University Staff Non-Exempt) (ཆུ་ཚོད་ལྟར་གླ་ཕོགས་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད)
རིག་གནས་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་འཕར་ཡོད་རིགས། (Academic Staff Non-Exempt) (ཆུ་ཚོད་ལྟར་གླ་ཕོགས་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད)
Trades/Craft Workers
ཁྲིམས་རྩོད་པ།
སྨན་པ།
Coaches
ཕྱུགས་ཟོག་སྨན་པ།

ལས་བྱེད་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གླ་ཕོགས་དེ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་བླངས་པའི་ཕོགས་སྤྲོད་དུས་ཡུན་ནང་དུ་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་བྱེད་འདི་དག་གིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་
ཕུར་ལོ་བླངས་པའི་ཕོགས་སྤྲོད་དུས་ཡུན་གང་རུང་ནང་དུ་ལས་བཅར་ཞུས་པའི་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་སུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་
འདྲ་མཉམ་གྱིས་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་བྱེད་ཚན་པའམ་རིགས་ནི།
•
•
•

སློབ་ཁྲིད་འབྲེལ་མེད་རིག་གནས་ལས་བྱེད། [Non-instructional Academic Staff (Exempt)] (ཟླ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད)
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་འཕར་མེད་རིགས། (University Staff Exempt) (ཟླ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད)
དུས་ཐུང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད། (Limited Employees)

ལས་བྱེད་ཚོས་གླ་མེད་གུང་གསེང་དུ་སྡོད་ཉིན་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དང་། གསོག་ཉར་ཐོབ་སེང་ཆུ་ཚོད། ནད་དགོངས། སྒེར་དགོངས་གང་རུང་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་གླ་མེད་གུང་
གསེང་གི་ཐོབ་སེང་ལ་ཁ་གསབ་བྱེད་མི་ཆོག
མུ་མཐུད་དུ་ལས་བྱེད་ངོ་བོའི་ཐོག་ཡོད་པ། (Continued Employment)
སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་དུས་ཡུན་སྐབས། ལས་བྱེད་རྣམས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ངོ་བོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ།
སློབ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་དུས་ངེས་མེད་བར་དུ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བཅར་
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠

དུས་ཚོད་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་སྲིད། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རིམ་པས་ཞུ་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་
ལས་རིམ་ཞིག་བཟོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ལས་རིམ་འདིས་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱེད་ཚོའི་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་བར་ཉུང་དུ་གཏོང་དུ་འཇུག་
པ་མ་ཟད་མེད་པར་གྱུར་བའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 ལ་

བརྟེན་ནས་དབུས་སྲིད་གཞུང་གིས་ལས་མེད་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་གི་རོགས་དངུལ་སྤར་ཆ་བྱས་ཡོད་པས། གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་འཕྲད་པའི་ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་
ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ པ་བར་དུ་ད་ལྟའི་ཕོགས་ཐོབ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཟུར་དོད་ལས་མེད་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་སྲིད། ལས་རིམ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པས་

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ལས་ཀར་བྲེལ་བ་ཆུང་སྐབས་ཤེས་འཇོན་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་མུ་མཐུད་ཉར་འཛིན་དང་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལྟར་འགྲོ་
གྲོན་ནར་གཏོང་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལས་བྱེད་ཚོར་མེད་པར་གྱུར་བའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་གྱིས་ཁ་གསབ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད།

ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་གོང་དུ་གསལ་འདོན་བྱས་པ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ལེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་ལ། ཁོ་
ཚོ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ངོ་བོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

དངོས་སུ་ལས་འབོར་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་དོ་ཕོག་ཐེབས་པའི་ལས་བྱེད་མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅིག་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་
ཡོད། ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའམ་ལས་ཀ་མེད་པ་ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ།
སློབ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་གདམ་ག་རྣམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཆོག
ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག(Reassignments)
ལྟ་རྟོག་པ་ཚོས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་གམ་ཁོ་ཚོའི་ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་གི་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་

ལྟར་ལས་འཁུར་ཞུ་གི་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ཆོག ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་ནི་ལས་བྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་འགན་འཁྲིའི་ལས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ལས་འགན་དང་ཡང་ན་ད་

ལྟའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་གཞན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྲིད། དེ་མ་ཟད་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)ནམ་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་མཁན་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འདང་གི་མེད་སར་ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྲིད། ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚེ་ལས་ཀ་

བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་དེ་རྒྱུན་ལྡན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་དང་ FLSA གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ལས་འཕར་ཡོད་པའི་ nonexempt གཙུག་ལག་
སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག་ལས་འཕར་ཡོད་པའི་ nonexempt གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་གཞན་པ་ཞིག་གི་ལས་གནས་ལ་ལས་ཀ་
བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་ལ། ཡང་ན་རྒྱུན་ལྡན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་དང་ FLSA གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དང་ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་
བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་གཡོལ་ཐུབ་བྱེད་དགོས།བལྟས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ངང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་སློབ་གྲྭའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་བབ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་དགོས་
མཁོ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་དགོས་མཁོ། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་འཇོན་དང་རྐྱེན་དབང་འོག་གི་ནུས་ཤུགས་བཅས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས།
ལས་གནས་དམིགས་བསལ་བའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ། (Position-Specific Furloughs)
སློབ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ལས་ཀ་མེད་པའམ་ཡང་ན་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཚེ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ལ་ངེས་པར་དུ་ལས་ཆད་གླ་མེད་གུང་

གསེང་ (རྒྱུན་མཐུད་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ) ལེན་དུ་འཇུག་སྲིད། ལས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡིས་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཚང་མའམ་ཕྱེད་ཀ་གང་
ཞིག་ཉུང་དུ་གཏོང་མིན་དང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དུས་ནམ་མཇུག་སྒྲིལ་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས།

ལས་བྱེད་ཚོས་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དང་། གསོག་ཉར་ཐོབ་སེང་ཆུ་ཚོད། ནད་དགོངས། སྒེར་དགོངས་གང་རུང་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ལས་གནས་དམིགས་བསལ་བའི་གླ་མེད་
གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་ཁ་གསབ་བྱེད་མི་ཆོག་ཀྱང་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་གི་ཡོད། དབུས་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་སྤར་ཆ་བྱས་ཡོད་
པས། གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་འཕྲད་པའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ པ་བར་དུ་ལས་མེད་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་སྲིད།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠

ལས་གནས་དམིགས་བསལ་བའི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་གོང་དུ་གསལ་འདོན་བྱས་པ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་མེད་ལ། འདིས་དོ་ཕོག་ཐེབས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ལས་བྱེད་ངོ་བོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
དང་བླངས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་། (Voluntary Leave without Pay)
ལས་བྱེད་ཚོས་རང་མོས་དང་བླངས་ཐོག་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཚེ་སོ་སོའི་ལྟ་རྟོག་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་དུ་ལས་དུས་ཐུང་ངུར་ལས་བཅར་
part-time རམ་ལས་དུས་ཆ་ཚང་ལས་བཅར་ full-time ཞུ་དགོས་པའི་དུས་ཡུན་འདྲ་མིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དང་བླངས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུ་མཁན་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱི་དང་བླངས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་གངས་ཀ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་བབས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ཚེ་གོང་འཁོད་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཁོངས་སུ་འཇུག་སྲིད་ལ། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ལས་རིམ་གཞན་པའམ་འགྲོ་གྲོན་བསྲི་ཚགས་ལས་གཞིའི་ནང་དུ་ཞུགས་དགོས་པ་ཆགས་སྲིད།
ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་ཆད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གིས་ལས་བྱེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་བར་དོ་ཕོག་ཡོད་མེད་སྐོར་རང་ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་
སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་། སྡེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་(HR) ལ་བློ་འདྲི་བྱེད་དགོས།
ཛ་དྲག་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 ཀྱིས་དོ་ཕོག་ཐེབས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་དབུས་གཞུང་ལས་རིམ་སྟེ་

Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) ཁྲིམས་ཡིག་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་སྲིད། ཛ་དྲག་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་

དགོས་མཁོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཐོབ་སེང་ཞུ་ལེན་དུས་ཡུན་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་ཡིན།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 ཀྱི་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གི་དུས་ཡུན་ད་ལྟ་རྫོགས་ཚར། དེ་

ཡང་ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའམ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་
ནས་སྤྲད་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཡོད་པ་རེད།

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་ COVID-19 ནད་ཡམས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྲིད་ཇུས་ལ་གཟྱིགས་རོགས།
གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁུངས་གཞན་པ།
•

གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་དང་། ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ། ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་། ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་དང་། སྤྱི་དོན་དང་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ hr.wisc.edu/covid19/furlough ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།

•

ཁྱེད་ལ་དྲི་བའམ་རོགས་རམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། གཤམ་གསལ་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

o ཁྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་། སྡེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་(HR) ། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་
གི་འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་དྲ་ཚིགས་ hr.wisc.edu/contact ནས་རྙེད་ཐུབ།

o ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ Office of Human Resources ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ འམ་གློག་
འཕྲིན་ furlough@ohr.wisc.edu

སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ Cultural Linguistic Services ལ་ཁ་པར་གཏོང་རོགས་གནང་།
ESPAÑOL / SPANISH: (608) 265-0838; HMOOB / HMONG: (608) 263-2217
བོད་ཡིག / TIBETAN: (608) 890-2545; 中文 / CHINESE: (608) 890-2628; नेपाली / NEPALI: (608) 262-7521
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