བོད་སྐད / TIBETAN

མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་གཞི། [Title and Total Compensation (TTC) Project]
ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག (Job Title Appeals)

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་གསར་པ་(དེབ་འགོད་མིང་ཐོབ title of record) བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གཤམ་འཁོད་རྒྱུ་རྐྱེན་
ཐོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག
•

ཁྱེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་དང་ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་འགྲེལ་བརྗོད་(SJD) གཉིས་ད་ལྟའི་ལས་འགན་དང་གཅིག་མཚུངས་མིན་པ་ དང་།

•

ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་འགྲེལ་བརྗོད་ (SJD) གཞན་པ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པ།

དགོས་འདུན་བླང་བྱ།
• ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་མ་གཏོགས་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་བྱེད་མི་ཆོག* དེའི་རྗེས་སུ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་
ངོས་ལེན་མེད།

*མི་སྒེར་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ཏེ་དུས་ཚོད་འཕར་འགྱངས་བྱེད་སྲིད།

• ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་མ་བྱེད་སྔོན་ལ། ཁྱེད་རང་གི་ཐད་གཏོགས་ལྟ་རྟོག་པ་དང་ས་གནས་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་མཉམ་དུ་ངེས་པར་དུ་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་བྱེད་དགོས།
• ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པར་དུ་བཤད་དགོས།
གཤམ་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མི་ཆོག
•
•
•
•
•
•

ཁྱེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིང་ཐོབ་ལ་སྤྲད་པའི་ཕོགས་རིམ།

ཁྱེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིང་ཐོབ་ལ་སྤྲད་པའི་ཕོགས་ཐོབ་ཁྱབ་ཁོངས (salary range) །

མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་གཞི་ (TTC Project) ལག་བསྟར་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ།
ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་[standard job description (SJD)] ལ་སྤྲད་པའི་མིང་ཐོབ།
ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་ནང་གི་ཚིག་བརྗོད།

དྲང་བདེན་ངལ་རྩོལ་ཚད་གཞིའི་ཁྲིམས་ཡིག་ [Fair Labor Standards Act (FLSA)] དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ exempt/non-exempt
ཡི་གནས་བབ།

•

ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ཐོབ་དང་ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་(SJD) བཀོད་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྤྱད་པའི་ཐབས་ལམ།

ལམ་སྟོན།
འཕྲུལ་ཆས་ཚན་རྩལ་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའམ་ཤོག་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་ངོ་བཤུས་དགོས་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུའི་(Job Title Appeals Application)

ཤོག་ངོས་ངོ་བཤུས་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདིར་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ (Divisional Human Resources Office) གིས་རང་
འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་ (Automated Title Appeals System) མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ནང་འཇུག་དང་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཁྱེད་ལ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་གནས་བབ་སྐོར་
ལ་གློག་འཕྲིན་བརྡ་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་ཡོང་བ་དང་ཐོག་མའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ལམ་བྱས་རྗེས་ཀྱི་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་སྒོའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་དྲ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཕྱོགས་སྤྱོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་སྟེང་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་དོན་བཤད་དགོས་ལ་ཡང་ན་དེ་དོན་ཤོག་གུ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བྲིས་ཏེ་ཡར་འབུལ་བྱེད་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་འདི་དང་ཡར་འབུལ་བྱེད་འདོད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་(༣ ལས་མ་མང་བ) རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།
ཤོག་ཐོག་སྙན་ཞུ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༥༩ འགྱངས་མེད་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།

1

ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ། (Job Title Appeals Application)
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་གཞིའི་ [Title and Total Compensation (TTC) Project] སྐབས་སུ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་གསར་པ་(དེབ་འགོད་མིང་
ཐོབ title of record) བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ། སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འདི་སྤྱད་ནས་ཞུ་གཏུག་ཡར་འབུལ་བྱེད་ཆོག

སྙན་ཞུ་འབྲི་འགེང་བྱས་ཚར་རྗེས། ཁྱེད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་འདི་དང་ཡར་འབུལ་བྱེད་འདོད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།
ཤོག་ཐོག་སྙན་ཞུ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༥༩ འགྱངས་མེད་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།

མིང་། __________________________________________________ ལས་བྱེད་ཨང་རྟགས ID ____________________
(རང་མིང)

(རུས་མིང)

སྡེ་ཁག་གི་མིང་། _____________________________________________________ UDDS: __________________
དེ་སྔའི་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ (Job Title) ___________________________________________________________________
ད་ལྟའི་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ __________________________________________________________________________
ད་ལྟའི་ལས་ཀའི་ཨང་རྟགས (Job Code)_________________________________________________________________
གྲོས་གཞིའི་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ (Proposed Job Title) དེ་ད་ལྟའི་ཚད་ལྡན་ལས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་ཐོ་མཛོད་ [Title and Standard Job Description (SJD)
Library] དུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོ་མཛོད་ནང་གི་མིང་ཐོབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་གྲོས་གཞིའི་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་གཤམ་དུ་འབྲི་འགོད་བྱ་རྒྱུ།

གྲོས་གཞིའི་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ། _________________________________________________________
ཡིག་ཐོག་གི་ཞུ་གཏུག་དག་སྐྱེལ་རྒྱུ་མཚན་ (Appeal Justification) འབྲི་འབུལ་ཞུ་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་དག་སྐྱེལ་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གཤམ་གསལ་སྟོང་ཆའི་ནང་དུ་འབྲི་རྒྱུའམ་ཡང་ན་ཤོག་གུ་
གཞན་ཞིག་ཏུ་བྲིས་ནས་ཟུར་སྦྱར་བྱེད་ཆོག

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I ངས་ངའི་འགན་འཛིན་དང་། ལྟ་རྟོག་པ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ནམ་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་མཉམ་དུ་ངའི་གཞུང་འབྲེལ་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ (TTC
h Title) གསར་པ་ལ་ནང་ཁུལ་གླེང་མོལ་བྱས་ཡོད།
Job
a
v ཡོད། ཡང་ན་
མེད། ངས་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ་དང་ངའི་ལྟ་རྟོག་པའི་མཉམ་དུ་ངའི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
e
I
I
d
ལས་བྱེད་ཀྱི་མཚན་རྟགས།
h
h_________________________________________________________ དུས་ཚེས། _____________
i
a
a
s
v
v
ཤོག་ཐོག་སྙན་ཞུ་འདི་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༥༩ འགྱངས་མེད་
c
e
e
u
འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།
d
d
s
2
i
i
s
s
s
e
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c
d
u
u
m

ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས།
གཤམ་འཁོད་གཏན་འཁེལ་དུས་ཚེས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་དོན་གནད་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་དུས་ཚོད་ཡིན་པ་མཚོན། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་མི་རེ་རེའི་གནས་སྟངས་ལ་

བལྟས་ཏེ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་སྲིད། དུས་ཚེས་འདི་དག་གཅིག་འཕྲོ་གཅིག་མཐུད་ཀྱིས་སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་ཆགས་བཟོས་ཏེ་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་དང་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱས་ལ་ལན་འདེབས་
བྱ་རྒྱུར་རྒྱུད་རིམ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ།

རིམ་པ་ ༡ །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ བར། ནང་ཁུལ་ཐག་གཅོད།
དུས་སྐབས་འདི་སྤྱད་དེ་དོ་བདག་གི་འགན་འཛིན་དང་། ལྟ་རྟོག་པ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ནམ་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་མཉམ་དུ་ཐག་གཅོད་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུར་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གྲོས་མོལ་དུས་སྐབས་སམ་དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་པ་འདི་བསྒྲུབ་ཚར་ཡོད་སྲིད། རིམ་པ་ ༡ བསྒྲུབ་ཚར་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་གྱི་རིམ་པ་ ༢ པའི་ཐོག་
སྐྱོད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཚེ། འགེང་ཤོག་ནང་དུ་རིམ་པ་ ༡ བསྒྲུབ་ཚར་ཡོད་པའི་རྟགས་མཆན་འགོད་རྒྱུ།

རིམ་པ་ ༢ །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར། ལས་བྱེད་ཚོས་ལྟ་རྟོག་པའམ་ཡང་ན་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ་ལ་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་བྱེད་ཆོག
རིམ་པ་ ༢ ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གླིང་དང་། སློབ་གྲྭ། སྡེ་ཁག་བཅས་ལ་ཁྱེད་རང་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ (TTC Job

Title) ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ཚུལ་བརྗོད་དེ་ཞུ་གཏུག་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། རིམ་པ་ ༢ པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཀྱིས་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ་བམ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་

པར་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུར་བསྐྱར་ཞིབ་ཆེད་དུ་ངོ་ཐུག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའམ་ཡང་ན་ངོ་ཐུག་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་སྲིད། ཞུ་གཏུག་བྱ་རིམ་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་ཁོ་ནར་ཁྱེད་ཀྱིས་ངོ་ཐུག་བྱ་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག
ཐག་གཅོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ བར། ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་གིས་དྲ་ལམ་རང་འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་

(Automated Title Appeals System) མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ལ་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐོག་ནས་སྤྲོད་ངེས། ཁྱེད་ལ་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ལ་བལྟ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གྱི་གློག་

འཕྲིན་བརྡ་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་ཡོང་རྒྱུ། གལ་ཏེ་རིམ་པ་འདིའི་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ཡི་གེའི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་འདིར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས་དང་རིམ་པ་ ༣ པར་ཇི་ལྟར་འགྲོ་རྒྱུའི་
སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་འཁོད་ཡོད།

རིམ་པ་ ༣ །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ བར། ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ [Office of Human Resources (OHR)] ན་
ཡོད་པའི་གུན་གསབ་ཚོགས་ཆུང་ (Compensation Team) ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་རིམ་པ་གོང་མར་འགྲོ་ཆོག་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག

རིམ་པ་ ༣ ནི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ན་ཡོད་པའི་གུན་གསབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་རིམ་པ་ ༢ པའི་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མེད་ཚུལ་བརྗོད་དེ་ཞུ་གཏུག་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་བཟོས་པ་
ཞིག་ཡིན། རིམ་པ་ ༣ པ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུར། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་རིམ་པ་ ༢ པར་འཁོད་པའི་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་ཀྱི་དྲ་ལམ་རང་འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་མ་ལག་ (TTC

Automated Title Appeals System) བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས། རིམ་པ་འདིའི་བྱེད་ལུགས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ བར་དུ་བསྒྲུབ་ཚར་

དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ བར་དུ་རིམ་པ་ ༣ པའི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་ཚེ། གནད་དོན་དེ་ཉིད་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བར་བརྩི་རྒྱུ་དང་རྗེས་སོར་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།
ཁྱེད་ལ་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཚོགས་ཆུང་ (Compensation Team/OHR) དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པ། ཡང་ན་སྡེ་ཁག་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ་བཅས་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ངོ་ཐུག་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་སྲིད། ཡིན་ནའང་རིམ་པ་འདིར་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ (formal) གྱི་ངོ་ཐུག་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་བྱེད་མི་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་
ངོ་ཐུག་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཚིག་ཐོ་བྲིས་ཏེ་ཡར་འབུལ་བྱེད་ཆོག

ཐག་གཅོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ བར།

ཁྱེད་ལ་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡངས་གུན་གསབ་ཀྱི་དྲ་ལམ་རང་འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཡི་གེ་
ཞིག་སྤྲོད་ངེས། ཁྱེད་ལ་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ལ་བལྟ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གྱི་གློག་འཕྲིན་བརྡ་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་ཡོང་རྒྱུ། གལ་ཏེ་རིམ་པ་འདིའི་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་
ཡི་གེའི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་འདིར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས་དང་རིམ་པ་ ༤ པར་ཇི་ལྟར་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་འཁོད་ཡོད།

3

རིམ་པ་ ༤ །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ བར། ལས་བྱེད་ཚོས་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་ (TTC Job Title Appeals
Panel) ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་རིམ་པ་གོང་མར་འགྲོ་ཆོག་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་རིམ་པ་ ༣ པའི་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་རིམ་པ་ ༤ པའི་བྱ་རིམ་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག རིམ་པ་ ༤ པ་དེར་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་མིང་
ཐོབ་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཅིང་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ལ་ཚོགས་པ་གསུམ་པ་ཞིག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ངེས། མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་
ཆུང་དེ་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ཚོགས་པ་ (shared governance groups) ཁག་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་
འདིར་གཤམ་འཁོད་ཁྱབ་ཁོངས་རེ་རེ་ནས་ཕེབས་པའི་ཚོགས་མི་ ༣ གྱིས་གྲུབ་ཡོད།
•
•

རིམ་པ་ ༣ པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་མིན་པའི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི།

རིམ་པ་ ༢ པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་མིན་པའི་སློབ་གླིང་དང་སློབ་གྲྭ་དང་སྡེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་དབུ་འཛིན་ནམ་ཐད་བསྐོས་མི་སྣ (College/school/
division Human Resources Director or designee) ། སྡེ་ཁག་(ལས་བྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ཕུད) ཅིག་གི་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་དབུ་འཛིན་ནམ་ཐད་

བསྐོས་མི་སྣ་ཞིག་གིས་རེས་མོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཆོག
•

ལས་བྱེད་རང་ཉིད་གཏོགས་ཡུལ་ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་(རིག་གནས་ academic ལས་བྱེད་ཚན་པའམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ university ལས་བྱེད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད)
ནས་ཡིན་པའི་མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི (Shared Governance member) ། མི་འདི་འོས་འཚམས་ཆེ་བའི་མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ཚོགས་པས་
འདེམས་བསྐོ་བྱེད་ངེས།

ཚོགས་ཆུང་འདིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རིམ་པ་ ༣ པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀའི་མིང་ཐོབ་ཐོག་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་གཤམ་འཁོད་བྱེད་ཐབས་གང་རུང་ཞིག་སྤྱད་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས།
o
o
o

རིམ་པ་ ༣ པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་པ།

རིམ་པ་ ༣ པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ།

རིམ་པ་ ༣ པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་བ།

རིམ་པ་ ༤ པའི་བྱ་རིམ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ འགྱངས་མེད་དྲ་ལམ་རང་འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ བར་དུ་རིམ་པ་ ༤ པའི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་ཚེ། གནད་དོན་དེ་ཉིད་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བར་བརྩི་རྒྱུ་དང་རྗེས་སོར་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།
ཐག་གཅོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ བར།

ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་སུ་བྱས་རྗེས། ཚོགས་ཆུང་གིས་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡངས་གུན་གསབ་ཀྱི་དྲ་ལམ་རང་འགུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཡི་གེ་
ཞིག་སྤྲོད་ངེས། ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་འདི་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རིམ་པ་ ༣ པའི་ཐག་གཅོད་རྩིས་མེད་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ན་མ་གཏོགས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་

ལེན་བྱེད་དགོས། དེབ་འགོད་ཀྱི་ལས་གནས་མིང་ཐོབ (position title of record) ལ་མོས་མཐུན་མེད་པ་དེར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་ཌི་སིན་གྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་གཏུག་སྲིད་ཇུས་
(grievance policies) སམ་གོང་ཞུ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད།

རིམ་པ་ ༥ །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བར། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛིན་ [Chief Human Resources Officer (CHRO)]
གྱིས་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་གུན་གསབ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྩིས་མེད་དམ་འགྱུར་བཅོས་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ།

གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རིམ་པ་ ༣ པའི་ཐག་གཅོད་རྩིས་མེད་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ཚེ། ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མའི་རིམ་པ་དེ་རིམ་པ་ ༥ པའི་ཞུ་གཏུག་བྱ་རིམ་ལ་བསྐྱོད་
ཆོག རིམ་པ་ ༥ པའི་སྐབས་སུ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛིན་ (CHRO)གྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱ་རིམ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡོངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྙེད་དོན་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་

ཐབས་འདོན་འབུལ། མཐའ་མའི་བྱེད་ཐབས་ཆེད་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ། ཐག་གཅོད་འདིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་ངེས་གཏན་བཟོ་རྒྱུའམ་ཡང་ན་ཐག་གཅོད་གཞན་ཞིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་རྒྱུ།
ཐག་གཅོད། དེབ་འགོད་སྟེང་གི་ཞུ་གཏུག་སྙན་ཞུར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་སུ་བྱས་རྗེས། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛིན་ (CHRO)གྱིས་མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡངས་གུན་གསབ་ཀྱི་དྲ་ལམ་རང་འ
གུལ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཡི་གེ་ཞིག་སྤྲོད་ངེས། ཐག་གཅོད་འདི་བཞིན་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པས་གོང་ཞུ་བྱེད་མི་
ཆོག་ལ། མིང་ཐོབ་དང་ཁྱོན་ཡངས་གུན་གསབ་མིང་ཐོབ་ཞུ་གཏུག་སྲིད་ཇུས་ (TTC Job Title Appeals Policy) ཀྱི་འབྲུ་དོན་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་ནས་རྗེས་སོར་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།།
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