བོད་སྐད / TIBETAN

Greg Bump ཡིས་སྤེལ།

དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད། སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཚོགས་མི་ ༡༧ གྱིས་གྲུབ་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་སྐབས་རྗེས་མའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་
སྟོན་པ་གཞོན་པ་ vice chancellor for finance and administration (VCFA) འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་མགོ་བརྩམས་ཡོད།

ངེས་སྟོན་པ་རེ་རྦ་ཀ་རྦྱི་ལན་ཁི་ Chancellor Rebecca Blank ཡིས་གསུང་རྒྱུར་ “དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ (VCFA) ཡིས་

གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་དང་ཞབས་ཞུར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ལས་གནས་འདིར་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་མི་ཞིག་བསྐོ་བཞག་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཉིན་རེའི་ལས་
དོན་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་རྒྱུན་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད།”

ས་ཁམས་རིག་པ་སྡེ་ཚན་གྱི་ Department of Geography དགེ་རྒན་ཁིར་སི་ ཨོལ་ཌི་སི་ Kris Olds ཡིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།
“ངས་འོས་ཆོས་ཚང་ཤོས་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་སློབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུར་ཡོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཤིག་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུར་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད།” ཅེས་ཨོལ་ཌི་སི་ Olds ཡིས་གསུངས་ཡོད།
དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ VCFA ཟུར་པ་ལོ་རེན་ཧེ་ལེར་ Laurent Heller ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ པར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་
སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་རྦོལ་ཊྱི་མོར་ Baltimore གྲོང་ཁྱེར་ན་ཡོད་པའི་ཇོན་ཧོབ་ཀིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ Johns Hopkins

University དུ་ལས་གནས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བླངས་ཤིང་། མཐུན་རྐྱེན་འཆར་འགོད་དང་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ (facilities planning and

management) ཀྱི་བར་བརྒལ་ཕྱག་སྦྲེལ་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ཡིན་པའི་རོབ་པི་ཀི་རེ་མེར་ Rob Cramer གྱིས་བར་བརྒལ་དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་

ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ VCFA ཡི་ལས་གནས་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ VCFA ནི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ལས་འགན་

ནི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལོ་རེའི་ཐེར་འབུམ་ ༣་༤ ཡི་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་དང་དཔལ་འབྱོར། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར། མཐུན་རྐྱེན་འཆར་འགོད་དང་དོ་དམ། ཉེན་
ཚབས་དོ་དམ་དང་ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན། རམ་འདེགས་ལས་དོན(སློབ་ཕྲུག་གི་སྡོད་ཁང་དང་བཟའ་བཏུང་ཡང་ཚུད) ། སློབ་གྲྭའི་ཉེན་རྟོག་དང་བདེ་འཇགས་ལས་
དོན། ང་ཚོའི་སྡེ་ཁག་དང་པོའི་ལུས་རྩལ་ Division 1 athletic སྒྲིག་འཛུགས། ཚན་ཁག་ཆུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ VCFA ཡིས་ངེས་སྟོན་པ་དང་ལྷན་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་། ཞིབ་འཇུག ཕྱི་འབྲེལ་
བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ངང་འགྲུབ་རྒྱུར་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་དང་། རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་ཐབས་བྱུས། ཡོང་འབབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་
སྐབས་བཟོ་འདོན་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
གཞན་ཡང་། དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་ VCFA ཡིས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་འགན་འཛིན་ provost དང་། ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ།
འགོ་གཙོ་ཌིན། སློབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་གཞན་པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་རིམ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་སྤྱི་ UW System དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལྟ་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་གགས་ཅན་གྱི་
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་ཐོན་ཁུངས་དང་། ཞབས་ཞུ། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཨོལ་ཌི་སི་ Olds ཚུད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཞན་རྣམས་ནི།

•

Adam Barnes, associate athletic director and chief financial officer, Wisconsin Athletics

•

Hope Broadus, associate dean and chief human resources officer, School of Medicine and
Public Health

•

Chris Bruhn, assistant dean for facilities, College of Letters and Science

•

Natalie Feggestad, associate dean for finance and administration, School of Human
Ecology

•

Tammy Herbst-Koel, department administrator, Department of Economics, College of
Letters and Science

•

Nick Hillman, professor, Educational Leadership and Policy Analysis, School of Education

•

Kevin M. Jacobson, Associated Students of Madison student representative

•

Sadat Khan, senior associate director of facility planning and operations, RecWell

•

Louis Macias, executive director of recruitment, diversity, and inclusion, UW Police
Department

•

Susie Maloney, director of financial information management, Division of Business
Services

•

Ruben Mota, Americans with Disabilities Act coordinator, Office of Compliance

•

Sarah Oleksy, director of residence life, University Housing

•

Aaron Olver, managing director, University Research Park

•

Eric Sandgren, professor, Department of Pathobiological Sciences, School of Veterinary
Medicine, University Committee chair

•

Todd Shechter, chief technology officer, Division of Information Technology

•

Adam Whitehorse, associate dean and chief financial officer, College of Engineering

ཚོགས་ཆུང་འདིས་ཟླ་འདིའི་དུས་མཇུག་ལ་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་སྐོང་ཚོགས་གནང་རྩིས་ཡོད། འཚོལ་ཞིབ་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དང་ལས་གནས་འགྲེལ་བརྗོད་
རྣམས་དྲ་ཚིགས་ https://provost.wisc.edu/academic-leadership-searches/ སྟེང་འགོད་རྒྱུ།།

