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ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་སྟོན་ཁའི་སློབ་དུས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭར་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་སློབ་ཕྲུག་
རྣམས་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་སྟོན་ཁའི་སློབ་དུས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་འགོ་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཡོད་ལ། སློབ་ཚན་
མང་པོ་ཞིག་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དུས་ཆེན་ Thanksgiving གྱི་གུང་གསེང་བར་དུ་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་འཆད་ཁྲིད་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྩིས་ཡོད། སློབ་ཚན་གྱི་གོ་རིམ་དང་

འཆད་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་སྡེ་ཚན་སོ་སོས་ཁོངས་གཏོགས་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་འགོ་གཙོ་ཌིན་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས། འདིའི་ཁོངས་སུ་མི་དང་
ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཆེད་དུ་ཨ་རིར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པའི་སློབ་ཚན་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་འཆར་གཞིའང་ཚུད་ཡོད།

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དུས་ཆེན་རྗེས་སུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་མཐའ་མའི་སློབ་ཁྲིད་ཉིན་དགུ་དང་ཡིག་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དང་འབྲེལ་
བའི་དངོས་གཞི་སློབ་མའི་སློབ་ཚན་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་སུ་དྲ་ཐོག་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། ཐག་གཅོད་འདི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མལ་ཌི་

སིན་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་ COVID-19 འགོ་ཁྱབ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་སྲིད་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཡོད།

མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་

འགྱུར་བཅོས་གཏོང་གི་ཡིན། འཆར་གཞི་འདིར་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་བསྐྱར་འབྱེད་ Smart Restart ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེས་སློབ་ཁྲིད་དང་། བདེ་ཐང་དང་བདེ་

འཇགས། སྡོད་ཁང་དང་ཟ་འཐུང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་བྱེད་ཐབས་གསལ་འདོན་བྱེད་ཅིང་། འཆར་གཞི་འདི་

དག་ལ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་དང་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཐོན་རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་གི་རེད། གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་རིམ་པས་ཐོན་པ་
དང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རེར་དེའི་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་བྱེད་ངེས། ལྷག་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་། ཆེད་ལས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
རྣམས་གང་མགྱོགས་ཐོན་ཡོང་ངེས།

ངེས་སྟོན་པ་རེ་རྦེ་ཀ་རྦི་ལན་ཁི་ Chancellor Rebecca Blank ཡིས་“སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱི་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་

གཉན་རིམས་ COVID-19 ལ་གདོང་ལེན་གནང་སྟངས་དེར་ངས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་སྟེང་ནས་དྲིན་གཟོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ནི་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་
པའི་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་དུས་ཚོད་རེད་” ཅེས་དང་། “ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཁོ་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་ལྡེམ་ཤུགས་དང་བསམ་ཤེས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་
ཚོའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཚོའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་དཔྱིད་ཀའི་དུས་ཟིང་ལ་སྟབས་བསྟུན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡོང་རྒྱུའི་སློབ་ལོ་ནི་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ནད་འབུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དང་སློབ་སྦྱོང་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱེད་ངེས་” ཞེས་གསུང་ཡོད།

བདེ་ཐང་དང་བདེ་འཇགས།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སོ་སོའི་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་ COVID-19 འགོ་ཉེན་ཆུང་དུ་གཏོང་བར་རང་ནུས་གང་

ལྕོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱི་འཐབ་བྱུས་ནི་གཙོ་བོ་ནད་གཞིའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏོང་བར་དམིགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་
དང་། གཙང་བཟོ། གདོང་ཁེབས། ནད་རྟགས་ལྟ་ཞིབ་བཅས་སྒྲིག་དམ་པའི་བྱེད་ཐབས་ནན་མོ་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ནད་འབུ་འགོས་པ་ངོས་འཛིན་དང་གཞན་ལ་འགོ་ཁྱབ་འགྲོ་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གསུམ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

•

སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་མི་དངོས་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ drop-in testing བྱེད་ས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། བརྟག་
དཔྱད་བྱ་ཡུལ་དུ་མི་གྲངས་ལ་ཚད་བཀག་མེད་ཅིང་བརྟག་དཔྱད་རིན་མེད་ཡིན།

•

དོགས་ཡོད་ལྟ་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་ Surveillance testing ཀྱིས་ནད་རྟགས་མེད་པའི་མི་དང་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ནད་འབུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བ་
ཞིབ་དཔྱོད་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཐུབ། དང་བླངས་པ་མི་ ༡༠ རེ་འཁོར་རེས་བྱས་ནས་བདུན་ཕྲག་རེ་རེར་མི་ ༢༠༠༠ བར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ། བྱེད་ཐབས་
འདིས་ང་ཚོར་ནད་གཞི་འཕྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་དང་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ།

•

ཆེད་དམིགས་བརྟག་དཔྱད་ Targeted testing ནི་ང་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་འོས་འགན་ཡོད་པའི་མི་ངེས་ཅན་སྐོར་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་
ཡིན། དཔེར་ན། སྡོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་འཆར་ཅན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། (གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཉལ་
ཁང་ University Apartments དུ་སྡོད་མཁན་རྣམས་འདིའི་ཁོངས་སུ་མེད)

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ Public Health Madison & Dane County དང་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་རྗེས་འདེད་བྱེད་མཁན་མི་སྣ་བསྐོ་བཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ནད་དུག་དངོས་སུ་ཕོག་པའམ་ནད་འབུར་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་ཞིང་རང་ངོས་ཁེར་

སྡོད་དམ་ཟུར་བཀག་བྱེད་དགོས་པའི་སློབ་གྲྭར་འདུག་སྡོད་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསང་སྤྱོད་འཁྲུས་ཁང་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་མཁོ་འབུལ་བྱ་རྒྱུ།
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ངོ་གདོང་འགེབ་པ་དང་། ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད། གཙང་བཟོ་དང་གཙང་སྤྲ་འཕྲོད་བསྟེན། ནད་རྟགས་ལྟ་ཞིབ་
བཅས་དྭོགས་ཟོན་བྱེད་ཐབས་བཞི་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཚེ་ད་གཟོད་ནུས་པ་ཐོན་ངེས།
•

སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་འཛིན་ཁང་ལྟ་བུ་ཁང་པའི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་དུ་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡོད་པའི་སྤྱི་བའི་ས་ཆར་ངེས་
པར་དུ་གདོང་ཁེབས་གོན་དགོས། ནར་མནར་སྨན་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ལྟར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ངེས།

•

འཛིན་ཁང་ཀུན་དང་། སྤྱི་བའི་ས་ཆ། ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་དུ་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཀྱིས་འདུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

•

སློབ་གྲྭའི་ས་ཁང་ཁག་ཏུ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མདུན་ཅོག་དང་འདུག་སྟེགས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱེད་གོང་གཙང་
བཟོའི་མཁོ་ཆས་འབུལ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་ས་ཆར་གཙང་མ་བཟོ་བར་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

•

སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཉིན་རེར་རང་ཉིད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་ COVID-19 ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ནད་རྟགས་
ཡོད་ཚེ། གང་མགྱོགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་ཟུར་བཀག་བྱེད་རྒྱུ། ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་ COVID-19 སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ།

སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ངང་གནས་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གིས་འཁུར་དགོས་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནས་ ༢༠༢༡ གི་སློབ་ལོའི་
སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་ཚོར་རང་ཉིད་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞན་གྱི་བདེ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་ལག་བསྟར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་
རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ངེས།

སློབ་ཁྲིད།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་མི་དང་ངོ་ཐུག་དང་དྲ་ཐོག་གི་སློབ་ཁྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་

སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡིན། ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་མལ་ཌི་སིན་དུ་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སློབ་ཕྲུག་རེ་འགའ་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་འཛིན་གྲྭར་

ཞུགས་མི་ཐུབ་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ལ། སློབ་གྲྭར་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད།

སློབ་ཕྲུག་དང་། ལས་བྱེད། དགེ་རྒན་ཚོར་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་འཛིན་ཁང་དུ་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་དང་སྤྱི་ཡོངས་གདོང་ཁེབས་གོན་
དགོས་པའི་རེ་འདུན་ལ་བརྟེན་དགོས(བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྟེང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཡུལ་རྗེས་འདེད་དང་ནད་བརྟག་ལྟ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ)། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་ངོས་ནས་

གདོང་ཁེབས་འཁྱེར་ཏེ་སློབ་གྲྭར་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་གདོང་ཁེབས་རེ་ཁ་སྣོན་དུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ། མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་
ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ལམ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་འཛིན་ཁང་དུ་གདོང་ཁེབས་གོན་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འདོན་རྒྱུ། དེའི་ཁར་གཙུག་ལག་སློབ་
ཆེན་གྱིས་འཛིན་ཁང་རེ་རེར་གཙང་བཟོའི་མཁོ་ཆས་འགྲེམ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མདུན་ཅོག་དང་འདུག་སྟེགས་སྟེང་མ་བསྡད་གོང་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

རྒྱུར་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་ཁང་རེ་རེར་གཙང་བཟོའི་མཁོ་ཆས་འབུལ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་ས་ཆར་གཙང་མ་བཟོ་བར་རེ་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ། འཛིན་ཁང་རེ་རེའི་ནང་དུ་ལག་འཁྲུད་དུག་སེལ་འདག་ཆུ་ hand sanitizer འགྲེམ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ།

ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆེད། སློབ་ཕྲུག་ ༥༠ ལས་ཉུང་བའི་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་འཛིན་ཁང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ། ཡིན་ནའང་བྱེད་

ཐབས་འདི་སློབ་ཕྲུག་ ༡༠༠ ལས་མང་བའི་འཆད་ཁྲིད་ཆེ་གྲས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭའམ་སློབ་ཕྲུག་ ༥༠ ནས་ ༡༠༠ བར་གྱིས་མིང་འགོད་བྱས་པའི་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་ལ་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་ཆེ་གྲས་འདི་དག་ཆེས་མཐོའི་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཕྲུག་མཉམ་
ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཚོར་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་བགྲོ་གླེང་ཆུང་ངུ་དང་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་ཚོགས་ཐུན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱ་རྒྱུ། ང་
ཚོར་འཛིན་ཁང་ཆེན་པོ་མང་པོ་མེད་པར་བརྟེན། འགྱུར་བ་འདི་དག་གིས་མི་དང་ངོ་ཐུག་གིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་འཛིན་ཁང་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་
ལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤས་དགོང་མོ་དང་ཡང་ན་གཟའ་སྤེན་པ་ལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

སློབ་ཕྲུག་སུ་ལའང་སློབ་གྲྭར་ཡོང་ནས་འཛིན་གྲྭར་ཞུགས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་གི་མེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་དངོས་གཞི་སློབ་མའི་ཆེད་སྦྱོང་ཚང་མ་དྲ་
ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཐབས་འཚོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་དོ་ཕོག་ཐེབས་གཞིའི་འགལ་རྐྱེན་རྣམས་སེལ་ཐུབ་པའི་

འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སློབ་ཚན་རྣམས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བོའི་ཐོག་དྲ་ཐོག་ནས་ཁྲིད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུར་འཕྲུལ་རྩལ་དང་སྦྱོང་བརྡར་འཕར་
མའི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད།

ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་ཆེད་སྦྱོང་་དང་ཆེད་ལས་སློབ་གྲྭ་རིམ་པར་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཆེད་

ལས་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁག་ཅིག་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པས་མི་འགྲིག་པར་མི་དངོས་ངོ་ཐུག་གིས་དམར་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སོ་
སོའི་ལས་རིམ་འབྲེལ་མཐུད་པར་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་འདུན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།
སློབ་ཡོན་དང་རིན་འབབ་གཞན་རྣམས་མི་དང་ངོ་ཐུག་དང་དྲ་ཐོག ཡང་ན་དེ་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།
སྟོན་ཁའི་སློབ་ཁྲིད་ལ་མིང་འགོད་བྱས་ཚར་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཁོ་ཚོའི་སྟོན་ཁའི་སློབ་ཚན་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་
གནས་ཚུལ་འབྱོར་ཡོང་ངེས། ཆུ་ཚོད་དང་། ཉིན། ས་གནས། བྱེད་ཐབས་(མི་དང་ངོ་ཐུག་གམ་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག) རྣམས་སྟབས་བསྟུན་སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག སློབ་
ཕྲུག་ཚོར་དུས་ཚོད་གསར་པ་དང་སློབ་ཚན་ལེན་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་བྱ་བསྡད་སྐོར་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཚར་རྗེས་འདོད་མོས་ཡོད་ཚེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད།

མི་གྲངས་ཉུང་བའི་འདུ་འཛོམས་ནི་སློབ་ཕྲུག་གསར་པ་ཚོར་མཚོན་ན་ཉམས་མྱོང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་མི་ཀུན་དགའ་བའི་ལོ་རིམ་

དང་པོའི་དོན་གཉེར་ཤོག་ཁག་ [First-Year Interest Groups (FIGS)] ཚོར་མི་དང་ངོ་ཐུག་དང་སློབ་གྲྭར་ཡོང་ཐུབ་མེད་པ་ཚོར་དྲ་ཐོག་གཉིས་ཀ་ནས་
ལས་རིམ་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་དག་ནི་ཁོར་ཡུག་གམ་བཟའ་ཆས་རིག་གནས་སམ་ཡང་ན་གོ་ལའི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བུ་བརྗོད་གཞི་ཕན་
ཚུན་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཛིན་གྲྭ་སྐོར་ཞིག་ཡིན། ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ལོ་རིམ་དང་པོའི་དོན་གཉེར་
ཤོག་ཁག་FIGs ༦༠ ཙམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་དུང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཉམས་མྱོང་ Wisconsin Experience ཟེར་བའི་སློབ་ཚན་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཕུལ་བྱུང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་
ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མི་དང་ངོ་ཐུག་དང་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་གི་མི་ཉུང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐབས་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ། མདུན་སྐྱོད་དེ་ནད་ཡམས་དང་། ལྡེམ་

ཤུགས། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ལྟ་བ་ Forward: Pandemic, Resilience and the Wisconsin Idea ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་གྱིས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་སྨན་
དཔྱད་དང་། དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཚུལ་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་དང་། ཡང་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ཕར་ཁི་ལན་ཌི། ངོ་རྒོལ་དང་

ཁྱོད་ Purposeful Action: Parkland, Protest and You ཟེར་བའི་སློབ་ཚན་གྱིས་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་
བ་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའི་སྐོར་གཙོ་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་ཚན་འདིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཀློག་ཆེན་མོའི་ Go Big Read དཔེ་དེབ་ཕར་ཁི་
ལན་ཌི་དེ་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་བྱུང་ཚུལ་ Parkland: Birth of a Movement ཞེས་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པ་དང་། དཔེ་དེབ་འདི་ནི་ཕི་ལོ་རི་ཌ་
Florida མངའ་སྡེའི་ཕར་ཁི་ལན་ཌི་ས་ཁུལ་གྱི་ Marjory Stoneman Douglas High School སློབ་གྲྭར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་སྐོར་ཡིན་

ནའང་། བྱུས་ཉེས་སམ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དྲང་བདེན་ལས་འགུལ་ལྟ་བུའི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་སློང་གི་ཡོད་ཚུལ་གྱི་དཔེར་
མཚོན་གཞན་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་གཏམ་གླེང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་ངེས།

སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་སོ་སོའི་འགོ་གཙོ་ཌིན་ཡིག་ཚང་གི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་གིས་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་སློབ་ཚན་ཅི་ཞིག་འཆད་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་
དང་། སློབ་ཚན་རྣམས་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་མི་དང་ངོ་ཐུག དེ་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཡིན་མིན་སྐོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གྲྭ་དང་
སློབ་གླིང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚོད་བཟོ་སྒྲིག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་གི་
འགལ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་གུ་ཡངས་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས།

སྡོད་ཁང་དང་ཟ་འཐུང་།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་མཉམ་སྤྱོད་ས་ཆའི་བདེ་འཇགས་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནས་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་སྡོད་ཁང་ residence halls ཚང་མ་སྒོ་འབྱེད་
བྱེད་འཆར་ཡོད། མི་ཚོགས་འདུས་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཉལ་ཁང་དགོས་མཁན་ཡོངས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་

ཡིན། ཉལ་ཁང་མང་ཆེ་བར་མི་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དང་། ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཆེད་ངལ་གསོ་བར་ཁྱམས་ལོན་ཇི་ས་ཆ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་སྤྱི་
སྤྱོད་ས་ཆ་རེ་ཟུང་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡིན།

སྡོད་ཁང་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་ནད་འབུའི་བརྟག་དཔྱད་འཆར་ཅན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སྣ་ཁུང་དུ་ཐུར་མ་གཏོང་མི་དགོས་
པར་སྟབས་བདེ་ཞིང་ལས་སླ་བའི་ཐོག་ནས་མ་དཔེ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

སྡོད་ཁང་དུ་འགྲོ་འོང་བྱེད་མི་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སྡོད་ཁང་དུ་ཕྱི་མི་མགྲོན་པོ་གཅིག་ཀྱང་ཡོང་མི་ཆོག་པ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་འོང་ཚད་འཛིན་བྱ་
རྒྱུ། སྲིད་ཇུས་འདི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་ University Housing གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ Gordon Dining & Event Center

དང་། ཌེ་ཇོ་ཕི་ Dejope སྡོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ Four Lakes Market ལྟ་བུའི་སློབ་གྲྭའི་ཟ་ཁང་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ངེས། སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉལ་
ཁང་སློབ་ཕྲུག་དང་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོ་ན་འགྲོ་འོང་བྱེད་ཆོག དེ་མིན་པའི་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་དང་། སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་ན་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་
སློབ་ཕྲུག དགེ་རྒན། སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་མིན་པ་རྣམས་འགྲོ་འོང་བྱེད་མི་ཆོག

ཟ་ཁང་ནང་ནས་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་དེ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉལ་ཁང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མ་གཏོགས་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་ནའང་ཟ་མ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་

grab-and-go བྱེད་ཐབས་གཙོ་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཟ་ཁང་དུ་འདུག་སྟེགས་ཡོད་ནའང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཉམས་ལེན་གྱིས་མི་ཚོགས་འདུས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་

དགོས།

ལས་ཀ་བྱེད་སའི་འཆར་གཞི།
དབྱར་ཁར་ང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་ཁང་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ལྟ་བུའི་སློབ་གྲྭའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡིན། ལས་བྱེད་ཚོའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་
དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྔོན་དང་མི་འདྲ།

ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་གོང་འཁོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁང་པའི་ནང་ལོགས་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་ས་ཆར་གདོང་ཁེབས་གོན་རྒྱུར་རེ་བ་རྒྱག་

གི་ཡོད། ཡིག་ཚང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོས་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་ལས་ཀ་བྱེད་ས་བཀོད་སྒྲིག་བསྐྱར་དུ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་གཙང་སྤྲ་བྱེད་
ཕྱོགས་དང་རང་ངོས་ནས་ནད་རྟགས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

ལས་ཀ་བྱེད་སར་མི་ཚོགས་འདུས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་མི་དངོས་ལས་བཅར་དང་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀ་མཉམ་བསྲེས་ཡག་
པོ་ཡོང་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། གནས་སྟངས་འགའ་རེར་ལས་ཀ་ཚུགས་གྲོལ་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་བཟོས་ཚེ་ལས་ཀ་བྱེད་སར་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་བྱེད་གྲངས་འབོར་
ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ཐག་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ། ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་དང་འབྲེལ་
བའི་ལམ་སྟོན་འཕར་མ་རྗེས་སོར་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས།

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ནད་འབུ་འགོ་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཚོའི་ལྷན་དུ་ཟུང་འབྲེལ་མཉམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དོན་སྨིན་བྱུང་ཚེ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
གྱིས་ལས་བྱེད་འདི་དག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ངེས།
ཡོང་འཆར་གནས་ཚུལ།

ད་ལོ་སྟོན་ཁའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་བཟོ་འགོད་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་པས་ཐོན་ངེས། དཔེར་ན། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་

ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུ་ནུན་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། སྤྲོ་རྩེད་ལས་རིམ་དང་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྒོ་བཅས་སློབ་ཕྲུག་གི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྣ་
ཚོགས་ཤིག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

འཆར་གཞི་རྣམས་གཏན་འཁེལ་བྱུང་མཚམས་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ལ་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་བསྐྱར་འབྱེད་ Smart
Restart ཀྱི་དྲ་ཚིགས་སྟེང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མུ་མཐུད་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་བ་ཡོད་ཚེ་གློག་འཕྲིན་ askbucky@uwmad.wisc.edu ལ་བསྐུར་

རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་སློབ་གྲྭ་དང་གཟིགས་སྐོར་འབྲེལ་ལམ་ཡིག་ཚང་ Campus and Visitor Relations ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༤༠༠ ཐོག་འབྲེལ་བ་
བྱ་རྒྱུ།

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ནད་ཡམས་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཚེ། ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་གཉན་རིམས་ COVID19 ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་རོགས།།

