
 

 

ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢། ཡིག་འཕྲིན་འདིར་བུ་གསོ་ཁང་དང་། ཟ་མ་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་ས། མལ་ཌི་སིན་མེ་ཊིརོ་ Madison Metro སྦ་སི་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་རས་གྱོན་ 
སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རིམ་བཞིན་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད། 
 

བརྗོད་གཞི། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་གདོང་ཁེབས་གྱོན་པ། ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཐད་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འགྱུར་བ། 
 

ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་གདོང་ཁེབས་གྱོན་པ། ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཐད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་སྲིད་ཇུས་རྣམས་གནས་ཚུལ་ཐོན་རིམ་ 
བཞིན་གསར་སྣོན་བྱ་རྒྱུ། 
 

གདོང་ཁེབས་གྱོན་པ། 
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་ནས་བཟུང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གི་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་མང་ཆེ་བར་ 
གདོང་ཁེབས་གྱོན་དགོས་ཀྱི་མེད། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་མཁན་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ཁང་པའི་ནང་དུ་གདོང་ཁེབས་གྱོན་དགོས། ངེས་སྟོན་པས་ 
chancellor ཁ་རས་གྱོན་སྟངས་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་རྩིས་མེད་ཆགས་ཡོད། སྒོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཁང་། བུ་གསོ་ཁང་། ཟ་མ་ 
གཡོ་སྐོལ་བྱེད་ས་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་བླང་བྱ་མུ་མཐུད་དུ་འདོན་སྲིད། མི་གཞན་ཚོས་ས་ 
ཆ་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཁ་རས་གྱོན་སྲིད་པ་དང་། མི་སྒེར་ངོས་ནས་ཁ་རས་གྱོན་འདོད་བྱེད་པ་དེ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཡིན་པར་ 
བསྙད་མི་ཆོག 
 

དབུས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་གཞིས་བཏོན་པའི་བླང་བྱ་ལྟར། མལ་ཌི་སིན་མེ་ཊིརོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ Madison Metro Transit ཀྱིས་མི་ཚང་མས་ངེས་ 
པར་དུ་སྦ་སི་བརྗེ་སྤོར་ས་ཚིགས་ (transfer point) དང་སྒུག་སྡོད་བྱ་སྐྱིབས(shelter) ། སྦ་སིར་འགོ་འཛེག་དང་། འདུག་སྡོད། མར་འབབ་བྱེད་སྐབས་ 
ཁ་རས་གྱོན་དགོས་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།  
 

སློབ་གྲྭའི་ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཁ་རས་གྱོན་མི་དགོས་ནའང་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པ་ཚོས་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་ཐུབ་མེད་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུ་འབོད་སྐུལ་ 
ཞུ་གི་ཡོད།   
 

འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་མཁན་སུ་ཡིན་རུང་རླངས་འཁོར་བསྐོར་བའམ་མི་གཞན་གི་མཉམ་དུ་རླངས་འཁོར་དུ་སྡོད་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་དགོས། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ 
མེད་མཁན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་རླངས་འཁོར་དུ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་རླངས་འཁོར་གི་མིའི་ཤོང་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་བརྒལ་མི་ཆོག འགྱུར་བ་འདི་མཚོན་ཆེད་
སློབ་གྲྭའི་འགྲུལ་བཞུད་སྲིད་ཇུས་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་སྣོན་བྱས་ཡོད།  
 

བྱེད་སྒོ། 
 

• ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་བྱེད་སྒོ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནང་གི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ལ་མི་གངས་ཀྱི་ཚད་བཀག་མེད། འགོག་ཁབ་ 
བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོས་ཕི་ཊི་དྲུག་གི་ལུས་པོའི་བར་ཐག་འཇོག་དགོས་པ་དང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུ། 
 

• ཁང་པའི་ནང་ལོགས་བྱེད་སྒོ། བྱེད་སྒོའི་ཆེ་ཆུང་དེ་ཁང་ཁྱིམ་མམ་སྡོད་ཁང་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མི་ཡོངས་(སྔོན་འགོག་སྨན་ 
ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ) ཀྱིས་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཕི་ཊི་ ༦ གི་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་མང་མཐའི་ཤོང་ཚད་གངས་ཀ་ 
ལྟར་འཚོགས་རྒྱུ། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་ པ་ཚོས་གདོང་ཁེབས་གྱོན་དགོས། 
 

བོད་སྐད / TIBETAN 

https://www.cityofmadison.com/metro/contact/covid-19-updates
https://news.wisc.edu/updates-to-university-travel-for-employees-students-and-student-organizations/


 

 

དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ student organizations (RSOs)  སྲིད་ཇུས་འདི་ཀློག་རྒྱུ། 
སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་། སྡེ་ཁག་ schools/colleges/divisions རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་ཇུས་འདི་ཀློག་རྒྱུ། 
 

ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད།  
 

• ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་བྱེད་སྒོ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནང་གི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ལ་མི་གངས་ཀྱི་ཚད་བཀག་མེད། འགོག་ཁབ་ 
བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོས་ཕི་ཊི་དྲུག་གི་ལུས་པོའི་བར་ཐག་འཇོག་དགོས་པ་དང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུ། 
 

• ཁང་པའི་ནང་ལོགས་བྱེད་སྒོ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་ལུས་པོའི་བར་དུ་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཕི་ཊི་  
༦ འཇོག་དགོས། (བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་ལ་བལྟ་རྒྱུ) 

 

ཐག་གཅོད་འདི་དག་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་ 
ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོར་ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་དང་གཞན་པ་འགོག་སྲུང་བྱེད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ལྟ་བུ་མེད་པས། ཁོ་ཚོས་མུ་ 
མཐུད་དུ་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་(མི་གཅིག་པུས་ཐོག་ཁེབས་སྒོ་གཅོད་ཅན་གི་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས) དང་ཕྱི་ལོགས་ནས་ལུས་པོ་རྒྱང་ 
བཀྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་ཚེ་ནས་གདོང་ཁེབས་གྱོན་དགོས། 
 

སྲིད་ཇུས་འདི་ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC དང་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ PHMDC ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ 
གཅིག་གྱུར་ཡིན། སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དང་ཉེ་འདབས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཇི་སྲིད་ཕོན་ཆེན་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་ཀྱིས་སྲིད་ཇུས་གསར་པ་འདི་ 
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ལྟར་ན་ཌེན་རྫོང་ (Dane County) ནི་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ 
ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཆེ་གས་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་མཁན་གངས་འབོར་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། 
 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྨན་ཁང་ UW Health ངམ་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱི་འགོག་ཁབ་ 
ཡིག་ཐོ་ཕབ་འཇུག་བྱས་མེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཐོ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS གི་དྲ་ངོས་ལ་ཕབ་འཇུག་གནང་རོགས། ང་ 
ཚོས་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མཁན་གངས་འབོར་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་ཚེ། སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ 
ཇུས་སྐོར་ལ་ཐག་གཅོད་གང་ལེགས་བྱེད་ཐུབ།  
 

སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད། ལོ་ན་ ༡༢ ཡན་གི་སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རིན་མེད་དུ་རྒྱག་འཆར་ཡོད། དེ་རིང་ 
ནས་བཟུང་སློབ་གྲྭའི་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་སྨན་ཁང་དེ་ 333 E. Campus Mall ས་ཆའི་ཐོག་རྩེག་ ༦ པར་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་ 
སྨན་ཁང་ University Health Services ན་ཡོད།  
 

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ལ་ཉེན་སྐྱོན་མེད་པ་དང་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གི་ 
འདེམས་སྒྲུག་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་དང་། ཁྱེད་རང་གི་བཟའ་མི་མཛའ་གྲོགས་དང་ཚོགས་སྡེ་སྲུང་བཅས་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ། 
 

རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ (FAQ) 
 

དྲི་བ། ངས་ང་རང་གི་མཉམ་དུ་ཐག་ཉེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་རོགས་ཚོར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཆོག་གམ།  
བྱེད་མི་ཆོག ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་སྐོར་འདྲི་མི་ཆོག ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཚོས་རང་མོས་ཐོག་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ 
བརྒྱབ་ཡོད་སྐོར་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་བྱེད་ཆོག  
 

https://news.wisc.edu/content/uploads/2021/05/FINAL-Summer-Events-Policy-RSOs-5-25-2021_.pdf
https://news.wisc.edu/content/uploads/2021/05/FINAL-Summer-Events-Policy-S.C.D.-5-25-2021_.pdf
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


 

 

དྲི་བ། མི་ཞིག་གིས་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ངས་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཐུབ་བམ། 
མི་ཞིག་གི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཤེས་འདོད་བྱེད་པར་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་
 ༡༩ ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁ་རས་ 
གྱོན་མེད་ཚེ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོ་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་དེ་ཁོ་ཚོ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱེད་རང་མིན། ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་ 
འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེར་ཞུ་གི་ཡོད་ལ། འགོག་ཁབ་དེ་ཡང་རིན་མེད་ཐོག་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད།  
 

མི་ཞིག་ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་དང་ཁོ་ཚོས་ཁ་རས་གྱོན་ཡོད་མེད་སྐོར་འདྲི་རྒྱུ་འོས་པོ་མེད། 
ང་ཚོས་མི་གཞན་པའི་འགོག་ཁབ་གནས་སྟངས་དང་བདེ་ཐང་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་དུ་མི་ 
གཞན་དང་ཁོ་ཚོས་འདེམ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་རྒྱུར་ངོ་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

དྲི་བ། ང་ལ་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་རྗེས་ཁ་རས་མུ་མཐུད་དུ་གྱོན་ཆོག་གམ། 
གྱོན་ཆོག  
 

དྲི་བ། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོར་བཏོན་པའི་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད་དམ། 
ང་ཚོས་ཁ་རས་གྱོན་པས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ནད་གཞི་གདུག་པ་ཅན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐོར་ང་ཚོའི་མི་དམངས་ལ་གོ་རྟོགས་མུ་མཐུད་ 
སྤེལ་གི་ཡིན། 
 

དྲི་བ། ད་ལོ་དབྱར་ཁའི་ངའི་ལས་ཡུལ་ཚན་པ་དང་ཚོད་ལྟ་ཁང་། འཛིན་ཁང་། བྱེད་སྒོ་ unit/lab/classroom/event བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ 
མཁན་ཡོངས་ལ་ལྗང་མདོག་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge དགོས་པའི་བླང་བྱ་འདོན་ཆོག་གམ། 
ཆོག་གི་ཡོད། ཞིབ་བཤེར་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོས་སྦྱོང་བརྡར་ལེན་དགོས་པ་དང་མིང་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་འགེང་ཤོག་འགེང་འབུལ་བྱེད་དགོས། 
 

དྲི་བ། ངའི་ལས་ཡུལ་ཚན་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཚོད་ལྟ་ཁང་། བྱེད་སྒོ་ unit/research lab/event བཅས་ཀྱིས་མི་ཚང་མར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་ 
མ་བལྟས་པར་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུའི་བླང་བྱ་འདོན་ཆོག་གམ། 
ཆོག་གི་མེད། སྒོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ངམ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཆོག་གི་མེད། ཡིན་ནའང་ཁང་ཁུངས་འདི་དག་ཏུ་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ 
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་ཁང་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཁ་རས་མུ་མཐུད་དུ་གྱོན་ཆོག   
 

དྲི་བ། ང་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་པས་ངའི་འཛིན་ཁང་དུ་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ལམ་བླང་བྱ་འདོན་ཆོག་གམ། 
དགེ་རྒན་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་འཛིན་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུའི་བླང་བྱ་འདོན་མི་ཆོག 
 

དྲི་བ། སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ཁོ་ཚོར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་སྐོར་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་ཁོ་ཚོས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱེད། དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།  
འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པ་ཚོར་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་སློབ་ཕྲུག་ལ་དྲན་གསོ་གནང་རྒྱུ། འགོག་ཁབ་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་ 
པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ། གལ་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་དེས་ད་དུང་བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཚེ། སློབ་ཕྲུག་བྱ་སྤྱོད་དང་ཚོགས་སྡེ་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཚང་ Office of Student 

Conduct and Community Standards ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ། 
 

དྲི་བ། ངའི་ལྟ་རྟོག་འོག་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ཁོ་ཚོར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་སྐོར་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་ཁོ་ཚོས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱེད། ངས་དེ་ལ་
ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།  
འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པ་ཚོར་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་བྱེད་ལ་དྲན་གསོ་གནང་རྒྱུ། འགོག་ཁབ་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་ 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIptHXryWTos4Ie
https://conduct.students.wisc.edu/
https://conduct.students.wisc.edu/


 

 

པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ། གལ་ཏེ་ལས་བྱེད་དེས་ད་དུང་བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ། 
 

དྲི་བ། མི་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ད་དུང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད་དམ། 
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཕི་ཊི་ ༦ གི་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད། 
ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོས་ཕི་ཊི་དྲུག་གི་ལུས་པོའི་བར་ཐག་འཇོག་དགོས་པ་དང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཁ་རས་ 
གྱོན་རྒྱུ། 
 

དྲི་བ། ང་ལ་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་ནའང་ནད་གཞི་(ཡང་ན་ངའི་ནང་མི་ཞིག་ལ་ནད་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ) ཞིག་ཡོད་པས་ང་ལ་(ཁོ་ཚོར་) ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ 
རིམས་ཕོག་ཚེ་ངའི་(ཁོ་ཚོའི་)ནད་གཞི་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁ་རས་གྱོན་མེད་པའི་མི་ཚོར་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ངས་མི་ཤེས་པས་ང་ཁོ་ 
ཚོའི་འགམ་དུ་འདུག་རྒྱུར་བདེ་བོ་མི་འདུག ངས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ།  
ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བར་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཁབ་ཐུན་གཅིག་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པ་དང་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པ་ཐུགས་ལ་ངེས་
དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་མོས་ལྟར་ཁ་རས་མུ་མཐུད་དུ་གྱོན་ཆོག གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་ཚེ། སྡེ་ 
ཁག་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དོན་ངོ་ཚབ་ Divisional Disability Representative ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རོགས་གནང་།  
 

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཌེན་རྫོང་ (Dane County) གི་གདོང་ཁེབས་གྱོན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ།  
ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་བཟུང་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ PHMDC ཀྱིས་གདོང་ཁེབ་གྱོན་དགོས་པའི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་ 
བསྟེན་བཀོད་ཁྱབ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མི་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་ནའང་། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་ནས་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་ 
གྲོས་འཆར་བཏོན་ཡོད།  
 

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཌེན་རྫོང་ (Dane County) གི་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ།  
ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་བཟུང་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ PHMDC ཀྱིས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཕྱོགས་བཀོད་ཁྱབ་ཉམས་ལེན་ 
བྱེད་མི་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད།།  
 

https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/

