བོད་སྐད / TIBETAN

བསྐུར་ཡུལ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱི་མི་དམངས་ལྷན་རྒྱས།
བསྐུར་མཁན། ངེས་སྟོན་པ་རེ་རྦེ་ཀ་རྱི་ལན་ཁི (Chancellor Rebecca Blank)

བརྗོད་གཞི། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱིས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་རྒྱང་རིང་དྲ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་དང་སློབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་ (residence halls)
གཉིས་ཟུར་བཀག་ (quarantine) བྱེད་རྒྱུ།
དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ །
༄༅།། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱི་མི་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ལ།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གྱིས་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ནས་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་
རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་དང་། ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་ (isolating) ། ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐབས་ལམ་བཟོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

འདས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཉིས་རིང་ནད་ཕོག་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་བྱེད་ཐབས་འགའ་ཞིག་ཁ་སྣོན་ཚུལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ང་ཚོས་དངོས་གཞིའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་བྱེད་སྒོ་མ་གཏོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད། ང་ཚོས་སྒེར་གཉེར་བུ་སྤུན་

(fraternities) ཁང་པ་དང་བུ་མོ་སྤུན་ཟླའི་ (sororities) ཁང་པར་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཟུར་བཀག་བྱེད་པར་རྒྱབ་གཉེར་ཡོང་ཆེད་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་

དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལྷན་དུ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཤིང་བུ་སྤུན་ (fraternities) ཁང་ཚན་དང་བུ་མོ་སྤུན་ཟླའི་ (sororities) ཁང་ཚན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལྷ་ཁང་ཚན་པ་
chapters ཡོངས་སུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཚོགས་མི་ཀུན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད།

སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཁོངས་སུ་ནད་ཕོག་བརྟག་དཔྱད་གྲངས་ཚད་མཚམས་ཆད་མེད་པར་མགྱོགས་པོར་འཕར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སྔོན་ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༢༠ འམ་དེ་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའི་དུས་མཇུག་ལ་མཐོང་བའི་གྲངས་ཀ་དེ་དག་གིས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལ་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲས་སུ་ནད་གཞི་
འགོས་ཚད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། ཡིན་ནའང་གྲངས་ཐོ་གསར་ཤོས་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་ཏུའང་འགོས་ཚད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོ་ཡིན་

པ་མཚོན་པར་བྱེད། བྱེད་ཐབས་གཞན་པ་གཟབ་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་ང་ཚོས་ནད་འབུའི་འགོ་ཁྱབ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མི་ཐུབ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་
འཛུགས་སྤྱིའི་འཛིན་སྐྱོང་ (UW System Administration) དང་། མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས (Public Health Madison
& Dane County) ། མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ཨེ་ཝེར་སི་ (Governor Evers) བཅས་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་གཤམ་འཁོད་བྱེད་ཐབས་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ།

•

དངོས་གཞི་སློབ་ཕྲུག་ (Undergraduate) དང་། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། ཆེད་ལས་སློབ་གྲྭ་ཚན་པའི་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ ཕྱི་ཟླ་ ༩

ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༢༥ བར་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། འཛིན་གྲྭ་འདི་དག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་བར་དུ་མེད་
པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཉུང་མཐའ་ཡང་བདུན་ཕྲུག་གཉིས་ལ་ཐག་རིང་ནས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ།
ནད་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་མུ་མཐུད་དུ་སྤེལ་ཆོག འཛིན་གྲྭ་དང་དེའི་ཆ་ཤས་ད་སྐབས་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་ཁྲིད་བཞིན་པ་རྣམས་སྔར་བཞིན་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་

ནས་ཁྲིད་ཆོག འབྲེལ་གཏུག་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་ (contact tracing) མི་སྣས་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ནས་ནད་གཞི་འགོ་ཁྱབ་འགྲྲོ་བའི་
དཔང་རྟགས་མིག་སྟོན་བྱས་མེད། ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་འདི་ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གིས་དྭོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་
ཡིན། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ (Office of the Provost) གིས་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཁྲིད་རམ་འདེགས་
ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མགྱོགས་པོར་ཐག་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས།
•

དངོས་གཞི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་གཞི་རྒྱང་རིང་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་ངེས་པར་དུ་

དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་དངོས་གཞི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་མི་ལུས་ཉམས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་
གི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་རྒྱུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་འབུམ་རམས་རྗེས་ (post-doctoral) ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྒོ་རྣམས་མུ་
མཐུད་དུ་བསྒྲུབ་ཆོག །

•

སེ་ལེ་རེ་ Sellery དང་ཝི་ཊྱི་ Witte སློབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་དུ་ནད་ཕོག་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་གྲངས་ཀ་མཐོན་པོ་ཆགས་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་ཁང་པ་འདི་དག་

ནང་དུ་སྡོད་མཁན་ཡོངས་དོ་དགོང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་ཟུར་བཀག་ཁེར་སྡོད་དུ་འདུག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད། གཟའ་འཁོར་འདིར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
མེད་པའི་སྡོད་ཁང་འདི་དག་ཏུ་སྡོད་མཁན་མི་ཀུན་གྱིས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་
ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ [University Health Services (UHS)] གིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ངེས།
•

སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སྡོད་ཁང་ནས་སྤོར་དགོས་པའམ་གྲྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་ལ་ཐོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་མེད། དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་ང་ཚོར་ཟུར་བཀག་བྱེད་སའི་ས་ཆ་འདང་
ངེས་ཡོད།

•

སློབ་གྲྭའི་ས་ཐོག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་མུ་མཐུད་དུ་བཟོ་ཆོག ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གཞན་ཡང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༢༥ བར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་གཤམ་འཁོད་འགྱུར་བ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྩིས་ཡོད།
•

མི་དངོས་འདུག་སྡོད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རྣམས་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུ་ནུན (Wisconsin Union) ། རིག་
གནས་ཆེད་གཉེར་ཁང་པ་རྣམས་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡིན།

•

ཟ་ཁང་ཞབས་ཞུ་ཚན་པས་སྡོད་ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཟ་མ་ཕྱི་འཁྱེར་མངག་ཉོ་ཁོ་ན་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཡུ་ནུན་གྱིས་ལམ་འགྲམ་
ནས་ཟ་མ་ལེན་འཁྱེར་ཁོ་ནའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

•

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་སྤྲོ་སྐྱིད་བདེ་ཐང་ལུས་རྩལ་ (University Recreation & Wellbeing) ཁང་ཁུངས་རྣམས་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ།

•

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ (University Health Services) གིས་སྔོན་ཚུད་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་ནད་སྟོན་སྨན་བཅོས་
ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་སྒོ་འབྱེད་རྒྱུ། རྒྱང་བསྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་ Telehealth དང་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ telemedicine བྱེད་པའི་བསྟེན་གཏུག་དུས་ཚོད་ད་དུང་
བཟོ་གི་ཡོད།

•

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དམིགས་ཡུལ་ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཆེད་དབྱར་ཁའི་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་
ཕྱོགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

•

མི་ ༡༠ ལས་མང་བའི་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་འདུ་འཛོམས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ལས་འགུལ་དང་ལས་ཀའི་འདུ་འཛོམས་ཡོངས་སུ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། ལས་
བྱེད་རྣམས་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་མི་ ༡༠ འམ་དེ་ལས་ཉུང་བ་མཉམ་འཛོམས་བྱེད་ཆོག ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚེ་ལས་ཀའི་ཚོགས་འདུ་རྣམས་རྒྱང་རིང་ནས་ཁ་པར་
རམ་བརྙན་ལམ་ནས་སྐོང་འཚོགས་མུ་མཐུད་བྱེད་དགོས།

ཁོ་ཚོས་ལས་ཡུལ་དངོས་ (On-site) ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནད་ཡམས་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མཚམས་བཞག་མེད་པས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། རྒྱང་
རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོས་སྔར་བཞིན་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ། ལྟ་རྟོག་པ་ཚོས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མིན་པའི་ལས་ཀ་འི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་
མཁན་ལས་བྱེད་ཚོར་གུ་ཡངས་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།
ངས་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ལས་ཡུལ་དངོས་སུ་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་
མལ་ཌི་སིན་མེ་ཊྱི་རོ་སྦ་སི་ (Madison Metro) ཡི་དུས་ཚོད་དང་སློབ་གྲྭའི་རླངས་འཁོར་བཀག་འཇོག་བྱེད་སའི་ (campus parking) ལས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
གི་མིན། བྱིས་སྐྱོང་ཁང་རྣམས་ (Child care centers) ད་ལྟའི་དུས་འདིར་མུ་མཐུད་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་འཇོག་རྒྱུ།

བྱེད་ཐབས་འདི་དག་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འགོ་ཁྱབ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཕྱིར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་

མཚམས་འཇོག་བྱས་པའི་བྱེད་སྲོལ་དེ་ལག་ལེན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་ (UW System) དང་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ (Board of Regents) གཉིས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་བཞིན་གནས་སྟངས་སྤྱི་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་སློབ་སྐབས་ཀྱི་ལྷག་བསྡད་དུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་
གཏོང་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚོས་འགྱུར་ལྡོག་འགྲྲོ་བཞིན་པའི་ང་ཚོའི་འཆར་གཞིའི་སྐོར་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།
ཨ་རི་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་CDC ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ད་ལྟའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་འདིའི་རིང་ནང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མི་རུང་ཞེས་བཤད་ཡོད། དེ་
ནི་ཁྱེད་རང་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི། ཁྱེད་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སྡོད་སའི་གནས་དེ་རང་དུ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བདེ་འཇགས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། གལ་
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