
བསྐུར་མཁན།  ངེས་སྟོན་པ་རེ་རྦེ་ཀ་རྦི་ལན་ཁི་ (Chancellor Rebecca Blank) 

བསྐུར་ཡུལ། དགེ་རྒན་དང་། རིག་གནས་ལས་བྱེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད། དུས་ཐུང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་ཡོངས། 
བརྗོད་གཞི། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ། 
དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ། 
 

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ། 
 

༄༅།། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ལྷན་རྒྱས་ལ། 
 

བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ། ང་ལ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་གུང་ཞིག་ལ་ཀེམ་ཕུ་རན་ཌོལ་རྩེད་རར་ Camp Randall Stadium 

མཐར་ཕྱིན་མཛད་སྒོའི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། 
 

ལྗང་མདོག་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མཉམ་སྡོད་དང་། འདྲ་པར་སྟོན་རེས། འཐམ་རེས་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་ 
འཐུས་མི་ Varsity དང་ཤོག་སག་གི་ལྷན་དུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ 
དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་དང་མི་དངོས་ཆེད་ཞུགས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་ཐུན་མོང་གི་དགའ་ཚོར་དེ་དག་མིག་ལམ་དུ་མངོན་པ་ནི་འདས་པའི་ཟླ་ངོ་    
༡༨ རིང་གི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།   
 

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་མཚོན་ན་མཐར་ཕྱིན་མཛད་སྒོ་འདི་ཆེས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་གཅིག་རིང་མི་ཀུན་གྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བྱ་བ་ 
བསྒྲུབ་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་གོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ནད་ཡམས་ཁྲོད་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་ 
རྐང་འགན་འཁུར་ཡོད།   
 

འདས་པའི་སློབ་ལོ་དེ་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལོ་དུས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངས་ཁྱེད་ཚོར་མ་བཤད་ཀྱང་ཤེས་ངེས། སུ་ 
གཅིག་གིས་ཀྱང་ལོ་གཅིག་སྔོན་ལ་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་བོ་ཞིག་མི་ཤེས། ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་མི་སྒེར་དང་ཆེད་ 
ལས། ང་ཚོའི་ཚོགས་སྡེ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བརྡབ་གསིག་དང་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཐེབས་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཡོད།  
 

དཀའ་ཉེན་ལ་འཕྲད་སྐབས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེར་མགོ་རྟིང་སློག་གྲབས་ཡོད་ནའང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ 
གྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་རྩ་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བར་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཡོད། ཁྱེད་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་དུ་སློབ་གྲྭས་གླ་མེད་གུང་ 
གསུང་ཕུར་ལོ་ furlough ལག་བསྟར་དང་འགྲྲོ་གྲྲོན་གཅོག་འཕྲི་བྱས་པའི་ཁར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་རྐྱེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ 
དགོས་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ཁྱེད་ཚོས་དཀའ་ངལ་འདི་དག་ལ་གུ་ཡངས་དང་། བྱམས་སྙིང་རྗེ། བློ་རྩ་བརྟན་པོའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་ཡོད། དེར་བརྟེན་མཚམས་ 
རེར་ལས་དོན་ལ་གེགས་བར་ཆད་བྱུང་ཡོད་ནའང་ང་ཚོའི་ལག་སོན་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངའི་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོ་དེ་ཡང་གནས་སྟངས་བཟང་པོའི་འོག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་རང་བཞིན་གྱི་འཆར་གཞི་ཆེན་པོ་འདིངས་དགོས་པར་བརྟེན་སྔར་ལས་ཀྱང་རྙོག་འཛིང་ 
ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། ཟླ་གཉིས་ཙམ་ལས་འཆར་གཞི་བཟོ་འདོན་དུས་ཚོད་བྱུང་མེད་ནའང་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བསྡུ་སྐོང་གིས་བདེ་འཇགས་དང་ལེགས་འགྲུབ་ཅན་གྱི་ 
བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།   
 

སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོའི་ཆེད་དུ་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་བསྒྲུབ་མཁན་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། 
 

བོད་སྐད / TIBETAN 



ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ སློབ་ལོའི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་བཟོ་འདོན་དང་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། 
 

དམིགས་བསལ་གྱིས་མི་དངོས་ཆེད་སྐྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ང་ཚོའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། 
 

དབྱར་ཁ་ནི་རྒྱུན་སྲོལ་ལྟར་སློབ་ལོ་གསར་པ་བསུ་ཆེད་ཐོབ་སེང་གུང་གསེང་ལེན་པ་དང་། ངལ་དུབ་སངས་པ། བསྐྱར་སོས་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་
ཤེས་གསལ་ལྟར། ལོ་གཅིག་གི་ཟླ་ངོ་བཅུ་གཉིས་བསྐོ་བཞག་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ལས་བྱེད་དང་། དགེ་རྒན། དུས་ཐུང་འཕྲལ་སེལ་ (Limited 

Appointments) ལས་བྱེད་ཚོས་ད་ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་བར་དུ་ཁོ་ཚོའི་ལོ་སྔོན་མའི་ལྷག་བསྡད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ carryover leave བེད་སྤྱོད་བྱེད་ 
ཆོག་ལ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག ཁྱེད་ཚོས་ཡོང་འཆར་ཟླ་ཤས་ནང་དུ་བར་གསེང་ལྷོད་གཡེང་
བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།  
 

ང་ཚོས་དབྱར་ཁའི་དུས་ཚིགས་བསུ་བ་དང་བསྟུན། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་པར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་ཚད་ཇེ་ཆུང་དང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ 
མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་སློབ་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ གིས་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སམ་སྙམ་སྲིད། སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོ་སྤེལ་སྟངས་ལ་ 
ཕྱིར་བལྟ་དང་སློབ་ཕྲུག་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སྟངས་མཐོང་བས་ཡོང་འཆར་སློབ་ལོ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་བསྡུར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ དང་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཟུར་བལྟས་ 
ལེབ་མཐོང་རེད།   
 

ང་ཚོས་མི་དངོས་ངོ་ཐུག་གི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སློབ་གཉེར། འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སྐབས་སློབ་ཁྲིད་དང་། ཞབས་ཞུ། ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ 
བྱེད་ཐུབ། སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པས་ལས་བྱེད་བར་དུ་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་བ་དང་། གནས་ཚུལ་བརྗེ་རེས་གང་མགྱོགས་བྱེད་པ། ལས་བྱེད་ 
གསར་པ་རྣམས་ཡིག་ཚང་གི་གནས་སྟངས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་གོམས་འདྲིས་ཡོང་བར་རོགས་རམ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 
 

ང་ཚོའི་རྗེས་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ རྗེས་སུ་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ།
ཁ་ཤས་ཤིག་དེ་ལས་སྔ་ཙམ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་སྲིད། ང་ཚོས་འཆར་གཞི་འདི་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རིམ་བཞིན་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ངེས། 
 

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་རྣམས་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་རྒྱུ་དེ་ཉིན་གཅིག་ལ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་པ་དང་། བདེ་འཇགས་དང་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་ངང་བསྐྱར་འབྱེད་བྱ་ 
རྒྱུར་ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་སྨོས་མ་དགོས། ངས་ཤེས་པ་རྣམས་ཁྱེད་ཚོར་བཤད་ཆོག ད་དུང་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ 
བཞིན་ཡོད་པས་ཐག་གཅོད་བྱས་རིམ་བཞིན་དབྱར་ཁའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ངེས། ཡིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ 
མིན་ད་དུང་ངེས་གཏན་ཞིག་མི་འདུག 
 

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ནས་གྲྲོལ་རྒྱུར་རོགས་འདེགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་ང་ཚོ་སླར་ཡང་སློབ་གྲྭར་མཇལ་ 
འཛོམས་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་ངས་གསལ་བོ་བཤད་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོའི་ཡིག་ཐོ་ལྟར་ན་ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དང་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ (ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་  
༡༠) ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་ངམ་ཁབ་ཐུན་གཅིག་བརྒྱབ་ ཚར་ཡོད་པ་རེད། 
 

ང་ཚོས་གྲངས་འབོར་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མི་འདུག་བསམ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ 
ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་བསྒྲུབ་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་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད་ལ། ད་ལོའི་དབྱར་ཁར་ 
སློབ་གྲྭ་དང་ང་ཚོའི་ཚོགས་སྡེའི་མི་རེར་ངོ་རེར་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབྱར་མཇུག་ཏུ་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ 
ཡན་ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།  
 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/


ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ལྟར་ན་ཌེན་རྫོང་ (Dane County) ནི་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཆེ་གྲས་ནས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ 
མཁན་གྲངས་འབོར་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པས་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་རེད། མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ 
PHMDC ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་སྟོད་དུ་ད་སྐབས་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་(ལོ་ན་ ༡༢ ཡན) ཌེན་རྫོང་གི་མི་དམངས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལ་ཉུང་མཐའ་ཡང་འགོག་ཁབ་ཕྱེད་ 
བརྒྱབ་ཚར་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་དང་། སློབ་ཕྲུག  ཉེ་འགྲམ་གྱི་མི་དམངས་ལ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་གྲངས་འབོར་གྱིས་ནད་གཞིའི་ 
ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པར་ང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་ཡོད།  
 

ད་ནས་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་ཁང་ཁུངས་དང་། བྱེད་སྒོའམ་ལས་འགུལ་རྣམས་ལ་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge སྟོན་མི་དགོས་པ་སོགས་ང་ཚོའི་ 
ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ང་ཚོས་ཉེ་ཆར་འཆར་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་མལ་ཌི་ 
སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Public Health Madison & Dane County) ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་སྤྱི་དམངས་ 
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁ་རས་གྱོན་མི་དགོས་ཞེས་ཁ་སང་བསྐྱངས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།   
 

ང་ཚོས་ས་གནས་དང་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་མཁས་ཚོར་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གྲྭའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོར་གསར་སྣོན་ 
བྱེད་ངེས། ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དགའ་བའི་གཏམ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། མི་རེ་འགས་མུ་མཐུད་ 
དུ་སྤྱི་བའི་ས་ཆར་ཁ་རས་གྱོན་འདོད་ཡོད་སྲིད། 
 

ང་ཚོ་དངོས་གནས་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེས་པ་ནི་ངས་རྒྱུན་དུ་གོ་བའི་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན། ལོ་སྔོན་མར་སློབ་གླིང་ college མང་པོ་ཞིག་གིས་ 
ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་ནའང་སློབ་གྲྭའི་གལ་ཆེའི་ལས་ཀ་འབོར་ཆེན་ཞིག་རྒྱང་རིང་ནས་བསྒྲུབ་གོམས་ 
སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཡོད།  
 

སྟོན་ཁའི་སྐབས་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་འདི་སྔར་བཞིན་གསོན་ཉམས་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ ༤༥༠༠༠ ཡིས་ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་འགྲྲོ་འདུག་དང་།     
འཛིན་གྲྭ་ལེན་པ། ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། དེ་ཡང་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་ཁང་ཁུངས་དམིགས་བསལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་   
གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པར་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།    
 

ང་ཚོས་འདས་པའི་ཟླ་གྲངས་ ༡༥ རིང་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་ remote work བྱེད་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་སྦྱངས་ཡོད། ལས་ཀ་བྱེད་ས་གུ་ཡངས་དགོས་པ་གལ་ 
ཆེན་ཡིན་ལ། རྒྱང་རིང་ལས་ཀ་ནི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ཕྱེད་དམ་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ཧྲིལ་བོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་གུ་ཡངས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཉེ་ཆར་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ (Office of Human Resources) ཀྱིས་མ་འོངས་པར་གུ་ཡངས་གོ་སྐབས་འཚོལ་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོའི་ 
ཆེད་དུ་རྒྱང་རིང་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་བསྐྱར་བཅོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ཡོད།   
 

སྲིད་ཇུས་འདིའི་ལམ་སྟོན་ཁོངས་སུ་སློབ་གྲྭའམ་སློབ་གླིང་ངམ་སྡེ་ཁག་ school/college/division གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ལྟ་རྟོག་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གང་དུ་ 
རྒྱང་རིང་ལས་ཀ་ བྱེད་ཆོག་པ་དང་ཚན་ཁག་གི་ལས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་ལ་དོ་ཕོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ 
འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་དུ་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ཁག་ཅིག་ནི་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གླེང་མོལ་དང་། འབྲེལ་མཐུད། སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་
དགོས་པའི་ཡིག་ཚང་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་འགྲིག་ངེས་གདམ་ག་ཞིག་ཡིན་མི་སྲིད།  
 

ལོ་སྔོན་མར་རླངས་འཁོར་བསྐོར་གཏོང་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད། ལས་བྱེད་འགའ་རེས་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ནས་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་
ཕྱེད་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྲིད་པ་ལྟར། སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ (Office of Transportation Services) ཀྱིས་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་དབྱར་ 
ཁ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ སློབ་ལོ་ལ་སྟབས་བདེའི་རླངས་འཁོར་བཀག་འཇོག་བྱེད་ཐབས་ཁ་ཤས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
 

https://news.wisc.edu/covid-19-update-campus-policies-for-summer/
https://news.wisc.edu/covid-19-update-campus-policies-for-summer/
https://news.wisc.edu/what-to-expect-this-summer/
https://policy.wisc.edu/library/UW-5087
https://transportation.wisc.edu/covid-19-response-hub/


ངས་མི་རྣམས་ལ་སློབ་གྲྭར་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་མི་དངོས་ངོ་ཐུག་གི་བྱེད་སྒོ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་ཚོར་བ་ཡག་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་བྱེད་འདོད་ཡོད། འདས་པའི་ཟླ་གྲངས་ ༡༥ རིང་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་གོམས་གཤིས་གསར་པ་ཞིག་འཇགས་ཡོད་པ་དང་ང་ 
ཚོ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་འགྱུར་བར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་མགོ་མཇུག་བར་ 
གསུམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་སྟོན་ 
ཁའི་སློབ་དུས་ལ་ཕེབས་བསུའི་དགའ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།    
 

ངས་འདི་ནས་ཁྱེད་ཚོས་ནད་ཡམས་ཀྱི་འཇིགས་པར་མ་འཛེམ་པར་ང་ཚོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་འདི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་སྟོབས་ཤུགས་དང་གསོན་ཉམས་ཅན་དུ་རྒྱུན་ 
གནས་ཡོང་ཐབས་རོགས་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་ལོ་འདིའི་དུས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཚམས་ཆད་མེད་པའི་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་ཕོག་ 
གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་ང་ཚོའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ང་རང་བློ་སྤོབས་སྐྱེས་ཡོད།   
 

སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོའི་གཟའ་མཇུག་ལ་སློབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གྲྭ་དང་གྲྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་སླེབས་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ 
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་རྣམ་པ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས། ངས་ཁྱེད་ཚོ་སྡིངས་ཁང་ཊེ་ར་སི་ Terrace དང་། ཆེ་རྫེན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ 
Chazen ། མཚོ་ཁ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭའི་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཏུ་མཇལ་བའི་རེ་བ་ཡོད། ང་ནི་ང་ཚོ་ལྷན་དུ་ཡོང་འཆར་སློབ་ལོའི་ནང་དུ་བསམ་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་ 
བར་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཡོད།   
 

མལ་ཌི་སིན་གྱི་དབྱར་ཁར་སྤྲོ་བོ་གནང་རོགས། 
 
### 


