བོད་སྐད / TIBETAN

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན)།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ (COVID-19) དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཞུ།
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་དང་དེ་རྗེས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཚེ་འགེང་ཤོག་འདི་སྤྱོད་རྒྱུ)
འགེང་ཤོག་འདི་བཞིན་དཔར་འདེབས་བྱས་ཏེ་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་འགེང་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་དྲ་ཐོག་ནས་འགེང་འབུལ་བྱེད་རོགས་གནང་།

འབྲི་འགེང་ཆ་ཚང་བྱས་པའི་འགེང་ཤོག་དེ་གློག་འཕྲིན་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་། སློབ་གླིང་། སྡེ་ཚན་དུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཁག་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དོན་ངོ་ཚབ་ [Divisional Disability Representative
(DDR)] ལ་བསྐུར་རོགས། ངོ་ཚབ་རྣམས་ལ་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ DDR ངོ་ཚབ་སུ་ཡིན་པ་དྲ་ཚིགས་

employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr ནས་འཚོལ་རོགས།

ཁྱིམ་ཚང་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གདོང་ལེན་ཁྲིམས་གཞིའི་ [Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)] ཡིས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་

འབྲེལ་བའི་དོན་རྐྱེན་ལ་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྤྲད་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཏེ་ད་ལྟ་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཆད་ཚབ་ཏུ་རིམ་བསགས་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཆུ་ཚོད་ (accrued
leave time) བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ཆོག (ཞིབ་ཕྲ་དོན་ཚན་ ༤ པར་གཟིགས)

 དོན་ཚན་ 1 ནས་ 5 བར་འབྲི་འགེང་བྱེད་རོགས། ཁྱེད་ལ་འགེང་ཤོག་འདིའི་ཐད་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། དོ་བདག་གི་ DDR ངོ་ཚབ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ།
དོན་ཚན་ 1 ། མི་སྒེར་དང་གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུལ་གནས་ཚུལ།
མིང་།

ལས་བྱེད་ ID

ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ།

ལྟ་རྟོག་པ།

དགོངས་པ་ཞུ་ཡུན་རིང་འབྲེལ་
གཏུག་བྱ་ཡུལ་གློག་འཕྲིན་ཨི་
མེལ་ཁ་བྱང་།

འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་སྟངས་ཡག་
ཤོས།

སྡེ་ཚན།

ཡིག་ཚང་གི་བེད་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁ་པར།

གློག་འཕྲིན་ཨི་མེལ།
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

དོན་ཚན་ 2 ། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ།

•

ཁྱེད་ཀྱི་ DDR ངོ་ཚབ་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གང་ཞིག་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་ཐག་གཅོད་བྱ་ངེས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ལས་
མང་བ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ DDR ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གཅིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་ངེས། འོས་ཆོས་ཚང་ཚེ་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་སྲིད།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་འདེམ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་དགོས།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་སྡེ་ཁག་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དོན་ངོ་ཚབ་ [Divisional Disability Representative (DDR)] ལ་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུས་པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་བརྩིས་པའི་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་དུ་དགོས་ངེས་
གནས་ཚུལ་ཡིག་ཐོག་ནས་འབུལ་དགོས།

གཤམ་འཁོད་དགོངས་པ་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ། འབྲེལ་ཆགས་ཚང་མར་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ།
ངས་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ཚུད་པའི་ལས་དུས་ཆུ་ཚོད་ཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན།
2.1

ང་མངའ་སྡེའམ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་བདེ་འཇགས་ཆེ་ (Safer at Home) ཞེས་པའི་བཀའ་རྒྱ་མིན་པར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ (COVID-19) ལ་བརྟེན་ནས་
དབུས་སྲིད་གཞུང་དང་། མངའ་སྡེ། ས་གནས་ཀྱིས་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ (quarantine) གམ་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་ (isolation) བྱ་རྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པའི་མི་ཡིན།

འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་གམ་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་རོགས།

2.2

ང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ལ་བརྟེན་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིས་རང་ངོས་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་བྱ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་།

ཁྱེད་ལ་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་བྱ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིས་སྤྲད་པའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འབུལ་བྱེད་རོགས།
ཡིག་ཆ་ཟུར་སྦྱར་བྱེད་པའམ་ལོགས་སུ་ཟུར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ།

2.3

ང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་རྟགས་འདུག་པས་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་འགྲྲོ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ན་ང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ནད་གཞིའི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་
ཐོན་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིས་སྤྲད་པའི་ཡིག་ཆའམ་ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་རྟགས་སམ་ནད་གཞི་ངོས་བཟུང་བྱེད་སའི་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཡུལ་ནས་སྤྲད་པའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འབུལ་བྱེད་རོགས།
ཡིག་ཆ་ཟུར་སྦྱར་བྱེད་པའམ་ལོགས་སུ་ཟུར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ།
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2.4

ངས་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་གམ་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གམ་ཡང་ན་རང་ངོས་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་བྱས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།
1. མི་ཞིག་གི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་རྟགས་སམ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ནད་གཞི་ངོས་བཟུང་དང་འབྲེལ་བའི་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་མཁན་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་
འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིས་སྤྲད་པའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འབུལ་བྱེད་རོགས།

2. ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་མིང་གཞུང་དང་། ཁོ་ཚོ་དང་ཁྱེད་རང་བར་གི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡིན་འབྲི་རོགས།
___________________________________________________________________
ཡིག་ཆ་ཟུར་སྦྱར་བྱེད་པའམ་ལོགས་སུ་ཟུར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ།
2.5

ངས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ (COVID-19) ཡི་ཉེན་གཡོལ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་གྲྭ་དང་བུ་གསོ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པ། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པར་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ན་ཆུང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་
ཀྱིན་ཡོད། ལོ་ན་ ༡༤ ཡན་གྱི་བྱིས་པའི་ཆེད་དུ། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་འདིར་བརྟེན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་གི་ཡོད་ཚེ་དྲི་བ་འདི་དག་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ།

1. ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་ལོ་ཚད།
2. ལོ་ན་ ༡༤ ཡན་གི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཉིན་མོའི་དུས་སྐབས་སུ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཡིག་ཐོག་ནས་མཁོ་འབུལ་བྱེད་
རོགས།

3. སྒོ་བརྒྱབ་པའམ་ཡང་ན་

དྲ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་དམ་

དྲ་ཐོག་དང་མི་དངོས་ངོ་ཐུག་སློབ་ཁྲིད་སྤེལ་མའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱིན་པའི་སློབ་གྲྭའི་མིང་དང་། སྒོ་བརྒྱབ་པའི་བུ་གསོ་ཁང་དང་ཡང་ན་ཁྱེད་

ཀྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་སྡོད་སྐབས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མིའི་མིང་འབྲི་རྒྱུ།

ཤོག་གྲངས་ ༣ པ་སྟེང་གི་ངའི་མཚན་རྟགས་ཀྱིས་ངས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་སྡོད་སྐབས་འོས་འཚམས་ཆེ་བའི་མི་གཞན་གྱིས་ངའི་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད།
དོན་ཚན་ 3 ། གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གི་རིགས་དང་དགོངས་པ་ཞུ་འཆར་དུས་ཚེས།

འབྲེལ་ཆགས་ཚང་མར་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ།
དགོངས་པ་མུ་མཐུད་ཞུ་བ།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིན་དང་པོ།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིམ་མཐའ་མ།

བར་མཚམས་ཅན་གྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིན་དང་པོ།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིན་མཐའ་མ།

ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིན་དང་པོ།

དགོངས་པ་ཞུ་བའི་ཉིན་མཐའ་མ།

དགོངས་པ་མུ་མཐུད་ཞུ་བ་ནི་དུས་ཚོད་རིམ་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་དེ་སྔའི་ལས་ཀའི་རྐྱེན་གྱིས་བར་མཚམས་བཞག་མེད་པའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།
བར་མཚམས་ཅན་གྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ལེན་བྱས་པའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།

ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཉིན་གཅིག་གམ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཉུང་དུ་བཏང་བའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་།

བར་མཚམས་ཅན་དང་ཡང་ན་ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ (འདི་དག་ལ་ལྟ་རྟོག་པའི་ཆོག་མཆན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས)

དོན་ཚན་ 4 ། དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་སྡོད་སྐབས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ།
ཁྱིམ་ཚང་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གདོང་ལེན་ཁྲིམས་གཞིའི་ [Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)] ཡིས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་
འབྲེལ་བའི་དོན་རྐྱེན་ལ་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་སྤྲད་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཏེ་ད་ལྟ་དེ་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཞུས་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཡོད་ངོ་བོར་སྡོད་རྒྱུར་རང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་བསགས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ (accrued paid leave) བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཡང་ལྷག་
བསྡད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ (Vacation Carryover) དང་གསོག་ཉར་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ (Banked Vacation) ཚུད་པའི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དང་། སྒེར་དགོངས། ནད་དགོངས་བཅས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག
ཁ་སྐོང་ཡིག་ཆ་ (addendum) ཞིག་ནད་དགོངས་ཞུ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་སྟེང་བསྣན་ཏེ་གནས་སྐབས་རིང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་)གི་ནད་དགོངས་ཞུ་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་ (UW-Madison’s
Sick Leave Policy) རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་རྒྱུ་མཚན་འཕར་མའི་ཆེད་དུ་ནད་དགོངས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ 2.4

འམ་ཡང་ན་ 2.5 ཡི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་གི་ཡོད་ཚེ། དགོངས་ཞུས་ལས་ཆད་དུས་ཡུན་རིང་ཁྱེད་ལ་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་སྤྱོད་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཚང་སྲིད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱི་རིམ་བསགས་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་
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(གསོག་ཉར་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ banked leave ཚུད་མེད) དང་སྒེར་དགོངས་ཐོབ་སེང་ཡོངས་སུ་གཙང་རྫོགས་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག ཁ་སྐོང་ཡིག་ཆའི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཞུས་དུས་ཡུན་ནང་དུ་རིམ་བསགས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་འདང་ངེས་མེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུས་དུས་ཡུན་ལ་གླ་ཕོགས་མེད།
ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་ https://my.wisc.edu ཀྱི་ MyUW དྲ་ངོས་ཁ་ཕྱེས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག དེར་ཡོད་པའི་ “Time and Absence” དྲ་མིག་གི་ཁ་
ཕྱེས་ཏེ་དེ་ནས་ “Absence Balances” དྲ་འཛར་གི་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱི་འབབ་འོས་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དངུལ་འབབ་བམ་ཡང་ན་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུ་ལེན་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ DDR ངོ་ཚབ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རོགས་གནང་།
ངས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཞུས་དུས་ཡུན་རིང་ཕོགས་ཡོད་ངོ་བོར་སྡོད་ཆེད་རིམ་བསགས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡང་ན།
ང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཞུས་དུས་ཡུན་རིང་ཕོགས་ཡོད་ངོ་བོར་སྡོད་ཆེད་རིམ་བསགས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་འདང་ངེས་མེད་པ་དང་གླ་མེད་ངོ་བོའི་ཐོག་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཕྱེད་དམ་

ཡོངས་སུ་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ངེས་པར་དུ་རྟགས་རྒྱག་དགོས། ང་ལ་དགོངས་ཞུས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་རིམ་བསགས་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་འདང་ངེས་མེད་ཚེ། ང་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་སྡོད་སྐབས་ཕོགས་འབབ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཀྱི་

མེད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ཐུགས་སྣང་། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ལེན་བྱས་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་དང་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཚུད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་ཐེབས་སྲིད། དེར་བརྟེན་ཟླ་རེའི་འབུལ་
འབབ་སྐོར་ལ་གྲྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་དང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་དང་གླ་ཡོད་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཚན་པར་གློག་འཕྲིན་
benefits@ohr.wisc.edu ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

དོན་ཚན་ 5 ། མཚན་རྟགས།
ངས་འགེང་ཤོག་འདིར་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དུས་ཡུན་རིང་ལ་རྒྱང་རིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ཚུད་པའི་ལས་བཅར་ཆུ་ཚོད་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུ་གི་ཡོད།
ལས་བྱེད་མཚན་རྟགས་སམ་ཡིག་གཏག་བྱས་པ། (ངེས་པར་དུ་འགོད་དགོས)

དུས་ཚེས།

DDR ངོ་ཚབ་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚན་རྟགས།

དུས་ཚེས།

ལྟ་རྟོག་པའི་མཚན་རྟགས།

དུས་ཚེས།

(བར་མཚམས་ཅན་གྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་དང་ཡང་ན་ཉུང་དུ་བཏང་བའི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ལ་ངེས་པར་དུ་འགོད་དགོས )

For office use only ( ཡིག་ཚང་གི་བེད་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ )
The employee’s supervisor has been notified of this leave request (either by employee or HR).

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནམ་དེ་རྗེས་དགོངས་པ་ཞུས་པར་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ།
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