
 

བསྐུར་ཡུལ། སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་རྣམས། 
 

བསྐུར་མཁན།  ངེས་སྟོན་པའི་ཡིག་ཚང་ (Office of the Chancellor) 
 

བརྗོད་གཞི། སློབ་གྲྭའི་དབྱར་ཁའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས། 
 

དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ། 

གཤམ་འཁོད་གནས་འཕྲིན་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ རྗེས་སུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་། 
དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཚེ་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་འགྱུར་
བ་གཏོང་སྲིད། སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་མི་ཚོགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཐོན་རིམ་བཞིན་ཁ་སྣོན་བྱ་རྒྱུ། 

ཡི་གེ་འདིར་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁོད་ཡོད། 
• དབྱར་ཁར་ཁང་པར་འགྲོ་སྐྱོད།  
• ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ།  
• བརྟག་དཔྱད་དང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ།  
• ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས། 
• ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་སྲིད་ཇུས། 

ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ གི་སློབ་ལོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞིང་སླར་ཡང་ཁྱེད་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་
ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དཔྱིད་ཀའི་སློབ་དུས་ལ་ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་ ༧༠༠༠༠༠ བྱས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའི་ཁོངས་མི་ངོ་གངས་ ༣༢༠༠༠ ལྷག་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་
བརྒྱབ་ཡོད་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་ཕོག་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཁྱེད་ཚོའི་
འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་དཔྱིད་ཀའི་སློབ་དུས་དང་འདས་པའི་གཟའ་མཇུག་སྐབས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ང་ཚོས་དབྱར་ཁར་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་ག་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་བསྟུན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་འགྱུར་བཅོས་
གཏོང་གི་ཡོད་ལ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་གྱིས་གཟྱིགས་སྐོར་པ་ཚོ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱར་དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཤམ་དུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའི་
འགྱུར་བ་སྐོར་ཞིག་བཀོད་ཡོད། 

ཁང་ཁུངས་ཁག་ལ་འགྲོ་སྐྱོད། 

• ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། སློབ་གྲྭས་གཟྱིགས་སྐོར་པ་ཚོ་བསྐྱར་དུ་ཡོང་གི་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་སློབ་གྲྭའི་ཁང་ཁུངས་
མང་ཆེ་བར་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་ད་ནས་བཟུང་ལྗང་མདོག་ཅན་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་ (green/Building access granted) ཅེས་
པའི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge དགོས་ཀྱི་མེད། ད་ནས་བཟུང་རྦད་ཇེར་བདེ་ཐང་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་ Badger Wellness 

Ambassadors སློབ་གྲྭའི་ཁང་ཁུངས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ་ཁག་ཏུ་མཚོན་རྟགས་ Badge ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

བོད་སྐད / TIBETAN 



• ས་ཆ་དང་། དམིགས་བསལ་བྱེད་སྒོ་དང་ལས་འགུལ་ཁ་ཅིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་ལྗང་མདོག་ཅན་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་
(green/Building access granted) ཅེས་པའི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཆེད་འཛུགས་ས་ཆ་ཁག་ལ་
རྟགས་མཚོན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ལས་བྱེད་དང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་པོས་མཚོན་རྟགས་Badge ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས། བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་
བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལྟ་སྐོར་པའམ་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ས་ཆ་འདི་དག་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་གི་མེད། 

• འགྲོ་སྐྱོད་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུར། ལས་བྱེད་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཐོག་མར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་
ལེན་དགོས་པ་དང་ཐོ་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་འགེང་ཤོག་འདིར་ཡོད། བྱེད་ཕྱོགས་འདིའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་འགོད་སྤེལ་བྱས་ཡོད།  

• གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་རྣམས་དང་ཆེ་ཛེན་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ Chazen Museum of Art ལྟ་བུའི་དམིགས་བསལ་ས་ཆ་
ཁ་ཅིག་ལ་མི་དངོས་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་བཟོ་བའམ་ཟུར་བཅད་མངག་ཆ་བྱེད་དགོས། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁག་ལ་
འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་ཝི་སི་ཀར་ཌི་ Wiscard དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

སློབ་གྲྭའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ།  

• ཁང་པའི་ནང་ལོགས་དང་། སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་སྦ་སི་ལ་འདུག་པ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་མི་གཉིས་ལས་མང་བ་
ཡོད་སྐབས་མུ་མཐུད་དུ་ཁ་རས་གྱོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཏུ་ཁ་རས་གྱོན་མི་དགོས་ནའང་། ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་དཀའ་
བའི་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་དུ་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འོས།  

• སློབ་གྲྭའི་ལྟ་སྐོར་བྱེད་སྒོ་ཟླ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ལ་མགོ་རྩོམ་གྱི་ཡོད་པས་ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་ནའང་གཟྱིགས་སྐོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་རས་གྱོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

• ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱར་འགྱུར་བཅོས་བཏང་མེད་པས་སྔར་བཞིན་བར་ཐག་ལ་ཕི་ཊྱི་ ༦ འཇོག་དགོས། 
• མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་ལྟ་ཞིབ་དང་། ན་གི་ཡོད་ཚེ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོང་རྒྱུར་

འཛེམས་ཟོན་བྱ་རྒྱུ། 

བརྟག་དཔྱད། 

• སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་མུ་མཐུད་དུ་རིན་མེད་ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཁོངས་སུ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་ལ་ཐོ་འགོད་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཤིང་དབྱར་ཁའི་འཛིན་གྲྭར་ཐོ་འགོད་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་མེད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་
ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་གསར་པ་ཡང་ཚུད་ཡོད། 

• བརྟག་དཔྱད་ཚང་མ་ PCR གཞིར་བཞག་པའི་སྣ་ཁུང་སྤྲིན་བལ་ཐུར་མའི་ nasal swab བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཡིན། ད་ལོའི་དབྱར་ཁར་ PCR 

གཞིར་བཞག་པའི་མཆིལ་མའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ལག་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད།  
• བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་དང་ས་ཚིགས་རྣམས་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་རྦད་ཇེར་བཀོལ་ཆས་ Safer Badgers app སམ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་དཔྱད་དྲ་ཚིགས་སྟེང་འཁོད་ཡོད། བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རིང་ཐོན་ཐུབ། 
• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་མེད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཁང་ཁུངས་སམ་བྱེད་སྒོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ལྗང་མདོག་ཅན་

གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་ (green/Building access granted) ཅེས་པ་དགོས་པའམ་ཡང་ན་ཉིན་བརྒྱད་རེའི་མཚམས་བརྟག་
དཔྱད་ཐེངས་རེ་བྱེད་དགོས། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཆར་ཅན་སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མི་དགོས་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་
བཀོལ་ཆས་ནང་དུ་ནད་རྟགས་ཡོད་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས་པའམ་ནད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོའི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ 

https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIptHXryWTos4Ie
https://news.wisc.edu/summer-covid-19-testing-building-access-and-events-guidance/
https://www.library.wisc.edu/covid19/
https://chazen.wisc.edu/
https://chazen.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/campus-operations/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/


Badger Badge ལྗང་མདོག་གི་ངོ་བོར་འདུག་ངེས།   
• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་རྟགས་ཐོན་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ། 

• ཁྱེད་རང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ མི་ཕོག་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་ཡག་ཤོས་ནི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 
• གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་UHS གིས་ལག་ཏུ་འབྱོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་མི་ཡོངས་དང་སྤྱིར་

བཏང་མི་དམངས་ལ་ཕེ་རྫེར་ Pfizer དང་མོ་ཌེར་ཎ Moderna ། ཇོན་སོན་དང་ཇོན་སོན་ Johnson & Johnson vaccines བཅས་ཀྱི་
སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད། 

• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་ Nicholas Recreation Center དུ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་གྲོས་གཞི་བཏོན་ཡོད་ནའང་དུས་ཚོད་ངེས་པར་དུ་བཟོ་
དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་མེད། དུས་ཚོད་དང་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དྲ་ཚིགས་ go.wisc.edu/covid19vaccine ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།  

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཕེ་རྫེར་ Pfizer ལྟ་བུའི་དམིགས་བཀར་འགོག་ཁབ་རིགས་དགོས་ཚེ། དུས་ངེས་མེད་དུ་ཡོང་ཆོག་ས་ཚིགས་སུ་དམིགས་བཀར་འགོག་
ཁབ་རིགས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་UHS གིས་ཁྱེད་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་གྲོས་འདོན་གི་ཡོད། 

• སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ཁབ་ཐུན་གཅིག་ཅན་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བམ་ཁབ་ཐུན་གཉིས་ཅན་གྱི་ཁབ་ཐུན་གཉིས་པ་བརྒྱབ་པའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་
སུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge ལ་རང་འགུལ་གྱིས་ལྗང་མདོག་འཆར་ཡོང་ངེས། 

• སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་འགོག་ཁབ་ཐོ་ཡིག་རྣམས་ MyUHS ཡི་
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/ དྲ་ངོས་
ལ་ཕབ་འཇུག་བྱེད་དགོས།   

བྱེད་སྒོ་དང་སློབ་གྲྭའི་ལས་འགུལ། 

སློབ་གྲྭའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་དེ་ད་ཡོད་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཛ་དྲག་བཀོད་ཁྱབ་ Public Health Madison & 

Dane County (PHMDC) Emergency Order PHMDC Order #16 ཏུ་འཁོད་པའི་འདུ་འཛོམས་དང་བྱེད་སྒོ་ཆེ་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་གསར་པ་
དང་བསྟུན་ནས་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད།  

• སློབ་གྲྭའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་གསར་པར་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཡོད་ཚེ་མི་གངས་ ༣༥༠ དང་བཟའ་བཏུང་མེད་ཚེ་
མི་གངས་ ༥༠༠ འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀར་ཕེ་ཊྱི་ ༦ གི་ལུས་པོའི་རྒྱང་ཐག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

• བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡོངས་སུ་ཚོང་ལས་ཐོག་སྔོན་ནས་ཐུམ་སྒྲིལ་བྱས་པའམ་རེ་རེ་བཞིན་ཐུམ་སྒྲིལ་བྱས་པའམ་
ཡང་ན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་བཟའ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་ལས་བྱེད་ནས་འདེགས་འབུལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ཟ་མ་གང་ཞིག་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཟ་ཁང་ངམ་བཟའ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཤིག་གིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཟས་ཐུན་གཅིག་གི་ཚུལ་དུ་ཐུམ་སྒྲིལ་
བྱས་ཏེ་འདེགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།  

• བཟའ་འཐུང་བྱེད་པའི་སྐབས་ཕུད་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་འདུ་འཛོམས་ཡོངས་ལ་གདོང་ཁེབས་གྱོན་དགོས། ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་འདུ་འཛོམས་སྐབས་སུ་
ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་གདོང་ཁེབས་གྱོན་མི་དགོས།   

• སྐུ་མགྲོན་དང་གཟྱིགས་སྐོར་པ་རྣམས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ངོས་ནས་ལྗང་མདོག་ཅན་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་ (green/Building 

http://go.wisc.edu/covid19vaccine
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://publichealthmdc.com/coronavirus/forward-dane/current-order
https://publichealthmdc.com/coronavirus/forward-dane/current-order
https://publichealthmdc.com/coronavirus/forward-dane/current-order
https://publichealthmdc.com/coronavirus/forward-dane/current-order


 access granted) ཅེས་པའི་རྦད་ཇེར་མཚོན་རྟགས་ Badger Badge ཡོད་མཁན་ཁོ་ན་ཡོང་ཆོག་པ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ནང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་ཆོག་པ་བྱ་རྒྱུ།  

• ཤོག་ཁག་གསུམ་པའི་བྱེད་སྒོ་ (གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ) སྤེལ་མི་ཆོག 

དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ Registered Student Organizations (RSOs) དང་ schools/colleges/divisions དང་
འབྲེལ་བའི་ད་ལྟའི་སྲིད་ཇུས་རྣམས་འགོད་སྤེལ་བྱས་ཡོད། 

ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་སྲིད་ཇུས། 

ད་སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བའི་ཕྱོགས་སྐྱོད་འགྲུལ་བཞུད་དེ་མཁའ་ལམ་འགྲུལ་བཞུད་དམ་སྐྱོད་ཐེངས་དེར་ཞག་སྡོད་བྱེད་དགོས་པའི་
འགྲུལ་བཞུད་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགོས་ངེས་དམིགས་བསལ་འགའ་རེར་རིག་གནས་སློབ་གཙོ་ཌིན་ deans ནམ་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཆོག འགྲུལ་བཞུད་བཀའ་རྒྱ་ཁོངས་ནས་དམིགས་བསལ་གུ་ཡངས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཚོས་དགོས་ངེས་འགྲུལ་བཞུད་
གུ་ཡངས་འགེང་ཤོག་ Essential Travel Exemption Form ཕབ་ལེན་དང་འགེང་འབུལ་བྱེད་དགོས།  

དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ Registered Student Organizations (RSOs) རྣམས་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་མི་གངས་ཤོང་ཚད་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ཡི་ཚད་བཀག་བཟོ་བའི་ད་ལྟའི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚེ་སྔོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཌེན་རྫོང་ Dane 

County ནང་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་(RSOs) རྣམས་ཀྱིས་ཌེན་རྫོང་གི་ཕྱིའམ་ས་གནས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཞག་
སྡོད་བྱེད་དགོས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དགོས་ཚེ་སློབ་ཕྲུག་ལས་དོན་གཙོ་གཉེར་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་ Vice Chancellor for Student Affairs (ཡང་ན་
མངག་བཀོད་ལས་སྣེ) ཡི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། ཞུ་ཡིག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲིད་དང་མཉམ་ཞུགས་ལྟེ་གནས་ Center for Leadership & 

Involvement ཀྱིས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་ལོ་ཐོའི་ཉིན་གངས་ ༡༤ སྔོན་ལ་འགེང་ཤོག་འདི་བརྒྱུད་ནས་འགེང་འབུལ་བྱེད་དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲར་གཟྱིགས་རྒྱུ། 

འདི་ནི་མཐའ་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་གྱི་གཟའ་འཁོར་རེའི་གསར་འཕྲིན་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་སྟོན་ཁའི་སློབ་དུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་རྣམས་ད་དུང་
གཏན་འབེབས་བྱེད་མུས་ཡིན་པས་དུས་ལྟར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ངེས། 

སྲིད་ཇུས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྣོན་མ་དང་རྒྱུན་འདྲིའི་དྲི་བ་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ https://covidresponse.wisc.edu/faq/ འདིར་གནས་
ཚུལ་ཐོན་རིམ་བཞིན་འགོད་སྤེལ་བྱ་ངེས། 

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཆེད་ covidresponse@vc.wisc.edu ལ་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་རྒྱུ། 

https://policy.wisc.edu/library/UW-2019
https://policy.wisc.edu/library/UW-2018
https://news.wisc.edu/updates-to-university-travel-for-employees-students-and-student-organizations/
https://darcrnhhg6i0c.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/546/2021/03/Essential-Travel-Exemption-Form-3.23.2021.pdf
https://darcrnhhg6i0c.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/546/2021/03/Essential-Travel-Exemption-Form-3.23.2021.pdf
https://darcrnhhg6i0c.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/546/2021/03/Essential-Travel-Exemption-Form-3.23.2021.pdf
https://policy.wisc.edu/library/UW-2019
https://policy.wisc.edu/library/UW-2019
https://win.wisc.edu/submitter/form/start/475307
https://news.wisc.edu/updates-to-university-travel-for-employees-students-and-student-organizations/
https://news.wisc.edu/updates-to-university-travel-for-employees-students-and-student-organizations/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

