བོད་སྐད / TIBETAN

༄༅།། ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།
ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 ཀྱིས་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་
པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གིས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ང་རང་སེམས་གཏིང་ནས་སྤོབས་པ་སྐྱེ་གི་འདུག སྐད་

གྲགས་ཅན་གི་གཞུང་བཙུགས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཞིག་གི་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་དང་། གནས་ཚུལ། སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་ད་བར་འདི་འདྲའི་ཁ་
གསལ་འབུར་ཐོན་ཞིག་བྱུང་མྱོང་མེད། སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དོན་རྐྱེན་འདིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་གྱོང་གུན་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཡོད། ཡི་གེ་འདིའི་ནང་དུ་
ལས་བྱེད་ལ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ furlough སྤྲོད་རྒྱུའི་མཚོན་ང་ཚོའི་དགོས་ངེས་འགྲྲོ་གྲྲོན་གཅོག་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱི་ཟད་པ་མེད་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ལྷག་བསམ་བཅས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཁྱོན་

ཡོངས་སུ་ང་ཚོའི་སློབ་ཆེན་ནི་གདོང་མཆོང་པའི་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཐག་ཆོད་པོའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་གཅེས་སྲུང་དང་། ང་ཚོའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་
ལ་ས་ཁང་གཡར་བ། ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་གི་སྡོད་ཁང་ཁག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྨན་ཁང་ UW Health གི་ལས་བྱེད་དང་ཛ་དྲག་ཉེན་སྐྱོབ་བྱེད་

མི་ཚོར་མཁོ་འབུལ། མངའ་སྡེའི་སྲིད་ཇུས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཆེད་མཁས་ཤེས་ཡོན་མཁོ་འབུལ་བཅས་ལ་འབད་འབུངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་འགོག་
སྨན་གསར་བཟོའི་བྱ་བ་དང་གདོང་ཁེབས་བཟོ་ཚུལ་ཇུས་འགོད་ཀྱིས་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ་སོགས་བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཏེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་བསམ་
བློ་ Wisconsin Idea མཚོན་ཐུབ་བྱས་ཡོད།

ང་ཚོའི་མི་དམངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་སྲུང་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་ཡིན། སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་མྱུར་པོར་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ་ང་ཚོ་ཡོངས་
ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲད་ཡོད་པས། ང་ཚོའི་མི་དམངས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ནད་འབུ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲྲོ་རྒྱུ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ན་འགྲིག་པ་ཞིག་ཡིན།

ངས་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཆེད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་

ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་སྤྱོད་པའི་བྱ་བར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའམ་ང་
ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་དྲ་ཐོག་ནས་འཆད་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རོགས་བྱེད་པ། ཉམས་ཞིབ་བྱ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བ་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་
ཁུལ་གི་མི་དམངས་ལ་འབྲེལ་འཛུགས་བྱེད་པ་བཅས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གདོང་ལེན་ལས་དོན་ཁྲོད་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་བཏོན་ཡོད།
ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། དོན་རྐྱེན་འདིས་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་སྔར་ན་མེད་པའི་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད་པར་ང་ཚོས་དང་ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༠ ཡི་གྱོང་གུན་ཡོང་
ཉེན་ཡོད་པ་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད་ནའང་། གྱོང་གུན་གྲངས་འབོར་དེ་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གིས་ཆེ་བ་འབྱུང་སྲིད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ནད་ཡམས་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་གདོང་

ལེན་བྱེད་པ་དེ་ཙམ་གིས་དཔལ་འབྱོར་དོ་ཕོག་ཇེ་ཆེར་འགྲྲོ་བཞིན་ཡོད། དོན་དངོས་སུའང་མདང་དགོང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཚུད་པའི་འཛིན་

སྐྱོང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་རྩིས་ལོ་འདིའི་(ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དུས་ཡུན་རྫོགས་འགྲྲོ་གི་ཡོད)མངའ་སྡེའི་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་འབབ་དངུལ་སྒོར་གི་རོགས་
དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ གཅོག་འཕྲི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

ང་ཚོས་མ་རྩ་ཅུང་ཡག་པོ་ཡོད་ཅིང་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡ ཡི་སྔོན་རྩིས་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་མ་དངུལ་གསར་པ་ཟུར་དུ་མ་བཞག་པའི་སྔོན་ལ་དོན་རྐྱེན་འདིར་གདོང་ལེན་བྱ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དངུལ་འབོར་འདི་དང་ད་དུང་ང་ཚོའི་ཟུར་འཇོག་གསོག་དངུལ་ཉུང་ངུ་དང་འགྲྲོ་གྲྲོན་བསྲི་ཚགས་ནས་བྱུང་བའི་དངུལ་སྒོར་གིས་
ང་ཚོར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༠ ཡི་གྱོང་གུན་ལ་ཁ་གསབ་བྱེད་དུ་འཇུག་ངེས། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་འགྲྲོ་
གྲྲོན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་མྱུར་མོར་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁག་ནི།
•

འཆར་འགོད་བྱས་པའི་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་དང་མ་འཛུགས་གསར་པའི་ལས་སྒོ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

•
•
•
•

ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དང་གལ་ཆེན་མིན་པའི་འགྲྲོ་གྲྲོན་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ།
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་འཕར་འགངས་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་བ།

སློབ་ཕྲུག་གསར་པའི་འཛུལ་ཞུགས་ལས་དོན་ལ་ལྡབ་འགྱུར་གིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ།

དམིགས་བསལ་ཁག་ཅིག་ཕུད་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོའི་ལས་དོན་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་གླ་ཕོགས་འབུལ་སྤྲོད་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ།

དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་བརྗོད་ཟིན་པ་ལྟར། སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཐད་ཀར་དོ་ཕོག་ཐེབས་གཞིའི་བྱེད་ཐབས་

ཁག་ཅིག་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་རང་བྱེད་ཆགས་ཡོད། དགེ་རྒན་དང་རིག་གནས་ལས་བྱེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་ཡོངས་ནས་བློས་གཏོང་བྱ་རྒྱུར་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཕོགས་ཐོབ་མཐོ་ཤོས་ལེན་མཁན་ཚོས་མཐུན་སྦྱོར་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའི་མཚོན་དཀའ་ངལ་འདིར་ང་ཚོ་
ཐུན་མོང་གིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས།

ང་ཚོས་གཤམ་འཁོད་བྱེད་ཐབས་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།
སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་དང་རིག་གནས་ལས་བྱེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཚན་པ་མང་ཆེ་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་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། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ནི་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་པའི་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཡིན་པ་ལས་ལས་ཀ་
ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའམ་ལས་གནས་བསྐྱར་གསོ་མེད་པ་དེ་འདྲ་མིན་པར། ལས་བྱེད་ཚོར་སོ་སོའི་ལས་ཀ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་དང་། ལས་གནས་སྟེང་ཕྱིར་
སླེབས་སྐབས་སོ་སོའི་ཐོབ་འོས་བསགས་ཉར་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།

སྲིད་ཇུས་འདི་རོགས་དངུལ་དང་ non-101 funding ཐེབས་རྩའི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཕལ་མོ་ཆེར་ཁྱབ་དགོས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་
ལས་རོགས་ graduate assistant དང་། འབུམ་རམས་པ་ཐོན་རྗེས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་པ post-doctoral ། འཕྲལ་སེལ་དང་སློབ་ཕྲུག་ལས་མི།
གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་མིན་པའི་བསྐོ་བཞག་ non-FTE appointments རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཡོད།

ལོ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་སྒོར་ ༡༥༠༠༠༠ ཡན་ཡོད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོས་ཡོང་འཆར་ཟླ་དྲུག་ནང་དུ་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་དྲུག་ལེན་དགོས་པ་དང་(ཟླ་རེར་ཕོགས་
འབབ་ནས་4.6% གཅོག་འཕྲི)། ལོ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་སྒོར་༨༠༠༠༡ ནས་ ༡༥༠༠༠༠ བར་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཉིན་ལྔ་ལེན་དགོས(ཟླ་རེར་ཕོགས་འབབ་ནས་

3.8% གཅོག་འཕྲི)། ལོ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་སྒོར་ ༥༠༠༠༠ ནས་ ༨༠༠༠༠ བར་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཉིན་བཞི་ལེན་དགོས(ཟླ་རེར་ཕོགས་འབབ་ནས་ 3.1%
གཅོག་འཕྲི)། ལོ་རེར་ཕོགས་ཐོབ་སྒོར་ ༥༠༠༠༠ མན་ཡོད་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་བར་གི་ཟླ་དྲུག་ནང་དུ་གླ་མེད་གུང་གསེང་
ཉིན་གསུམ་ལེན་དགོས(ཟླ་རེར་ཕོགས་འབབ་ནས་ 2.3% གཅོག་འཕྲི)། གླ་མེད་གུང་གསེང་གི་ཉིན་གྲངས་འདི་དག་ཟླ་ངོ་ ༩ ལ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ཚོར་

བསྟུན་ཐབས་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པས། གཞན་པར་གཅིག་གྱུར་གིས་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་ནས་གཅོག་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོ་ཚོར་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་གླ་
ཕོགས་གཅོག་འཕྲི་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།
འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་གཅོག་འཕྲི། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་འགན་འཛིན་ provost དང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་རྣམས་ vice chancellors །
ངོས་བཅས་ནས་རང་མོས་དང་བླངས་ཐོག་ཡོང་འཆར་ཟླ་དྲུག་ནང་དུ་ཕོགས་ཐོབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ གཅོག་འཕྲི་བྱེད་འདོད་ཡོད། འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་གླ་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠ གཅོག་འཐེན་བྱས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། ད་དུང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཉིན་དྲུག་ལེན་དགོས།
ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་རིམ Work-Share Program ། དཔལ་འབྱོར་གྱོང་གུན་ཆེན་པོ་ཕོག་པའམ་ལས་ཁུངས་རང་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དོ་

ཕོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་སྡེ་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་གྲངས་འབོར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས། ལས་བྱེད་འདི་དག་གིས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ཉིན་གྲངས་
ཡོངས་སུ་ལེན་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུར། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ལས་བྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ Wisconsin Department of Workforce

Development (DWD) དང་དབུས་སྲིད་གཞུང་གི་ CARES Act ཁྲིམས་ཡིག་གི་ལམ་སྟོན་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་

རིམ་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་རྩིས་ཡོད། འདི་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ལས་བྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་(DWD) ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་དགོས་པ་ལྟར་
ང་ཚོར་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་བཞིན་ཐོབ་ཏེ་སླར་ཡང་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གྲངས་མང་པོ་ལེན་མི་དགོས་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞི་ཡིས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཞུགས་ཕྱེད་ཀའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་དུ་དུས་

ཐུང་ལས་བཅར་ part-time ཞུ་ཆོག ལས་རིམ་འདིར་ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་བར་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལྷག་བསྡད་ལས་ཀ་བྱ་ཆེད་ལས་དུས་བརྗེ་རེས་བྱེད་དགོས། ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ཀྱི་ལས་མི་ཚོས་དུས་འགངས་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་
ལེན་བྱེད་ཆོག་ལ། ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡང་ལས་ཀ་ཉུང་འཕྲི་བྱས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཚད་བསྡུར་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།
ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོས་གོང་འཁོད་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོའི་ཉིན་གྲངས་རྣམས་ཞུ་ལེན་བྱེད་མི་
དགོས། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ University Housing དང་མཐུན་རྐྱེན་འཆར་འགོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས Facilities

Planning & Management ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུ་ནུན Wisconsin Union ། གཞན་ཁག་ཅིག་བཅས་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་

ཁོངས་སུ་ཆ་ཤས་ཧྲིལ་བོའམ་ཕྱེད་ཀའི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འཆར་ཡོད། ཡོང་འཆར་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ། ལས་བྱེད་ཚོར་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱེད་
ཡུལ་སྡེ་ཚན་དེ་བཞིན་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་དངོས་སུ་འབྱོར་ངེས།

ལས་ཁུངས་སུ་ལས་འབོར་ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་མི་ཚང་། ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞི་

ནི་ལས་བྱེད་གྲངས་འབོར་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་འགོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། སྡེ་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་གི་ལས་ཀ་

མེད་པའམ་ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་མཁན་གི་ལས་བྱེད་ཉུང་ངུ་ཞིག་མ་གཏོགས་མེད། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་འོག་ཏུ་ལྟ་རྟོག་པ་ཚོས་ལས་བྱེད་ཚོར་ལས་
ཀ་གཞན་ཞིག་ལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ན་ཆོག་མིན་དང་ལས་འབོར་ལ་བལྟས་ནས་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་མཚོན་གླ་མེད་གུང་གསེང་གཏོང་དགོས་པའི་ལས་
གནས་ཤིག་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་ལས་ཀ་མཉམ་བསྒྲུབ་ལས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་འོས་ཆོས་མི་ཚང་བའི་མི་ཚོར་ལས་ཀ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་བའི་ལས་དོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་། ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID-19 ཀྱི་ཛ་དྲག་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དགོས་མཁོ་

ཡོད་མཁན་ཚོར་ཞུ་ལེན་དུས་ཡུན་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་འཕར་འགངས་བྱེད་འཆར་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID19 ཀྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚས་ ༡༥ རྗེས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མེད།

དང་བླངས་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་། མཐའ་མར་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་གང་རུང་གིས་རང་མོས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་གླ་མེད་གུང་གསེང་(དུས་ཐུང་ལས་བཅར་ཞུ་བ་
part-time) ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀ་མང་པོ་མེད་ཚེ་གོ་སྐབས་འདི་འབུལ་གི་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གོ་སྐབས་འདི་ལེན་འདོད་ཡོད་ཚེ་དོ་བདག་གི་ལྟ་རྟོག་པའམ་

ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

ཕུགས་རྒྱང་ཐུང་ངུའི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་གིས་ང་ཚོར་ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གྱོང་གུན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༠ ཕོག་པའི་ཁ་གསབ་ཆེད་དུ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༣༠ ལྷག་བསྲི་ཚགས་བྱེད་ཐུབ།

དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་ནས་སྟོན་ཁའི་བར་དུ་གོང་འཁོད་བྱེད་ཐབས་སམ་གཅོག་འཕྲི་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ཡང་བྱེད་རྩིས་མེད་ལ། བྱེད་ཐབས་དེ་དག་གིས་ལྡང་ངེས་ཡིན་
པ་ང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ང་ཚོར་མ་འོངས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐད་གདེང་ཚོད་མེད་པ་དང་། འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས་གང་རུང་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་

ཡོད་ནའང་ང་ཚོ་སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ལས་དོན་ཅི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའམ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་རྗེས་འབྱུང་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
པའི་སྐོར་ཅི་ཡང་མི་ཤེས། གོང་གསལ་དངོས་དོན་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་སྲིད་པ་དང་ད་ལོའི་སྟོན་ཁ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་
འགྲྲོ་གྲྲོན་གཅོག་འཕྲི་སྔར་ལས་མང་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་སྲིད།
ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོ་ཕོག་ཐེབས་སྐབས་ཞུ་བ་འདི་འདྲའི་མང་པོ་བྱེད་པ་ཐལ་
དྲགས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རིམ་བཞིན་དབྱར་ཁའི་དུས་ཚོད་བསྐྱེལ་ནས་སྟོན་ཁའི་དུས་ཚོད་བསུ་བའི་བར་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་
མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་སྤེལ་དང་དྲི་བ་འདྲི་བའི་གོ་སྐབས་འབུལ་ངེས་ཡིན་པ་ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ Office of Human Resources ཀྱི་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ་ཀློག་འདོད་ཡོད་
ཚེ། དྲ་ཚིགས་ https://hr.wisc.edu/covid19/furlough ལ་གཟིགས་རོགས།

གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཇི་ཡོད་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ Office of Human Resources ཀྱིས་སློབ་གཙོ་ཌིན་དང་དབུ་འཛིན། ལས་བྱེད་
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