
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་སློབ་སྐབས་ཁྲོད་ཀྱི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན།  
 

ང་ཚོ་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་སྟོན་ཁའི་སློབ་སྐབས་ཀྱི་དཀྱོགས་མཚམས་ཤིག་ལ་སླེབས་ཡོད།   
 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་ཚེ། ངས་ཁྱེད་རང་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ད་
ལོའི་དབྱར་ཁར་ལས་ཀར་ཧུར་ཐག་གནང་སྟེ་ང་ཚོ་ཚད་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཐུབ་པ་བཟོས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགེ་རྒན་དང་། འཆད་ཁྲིད་པ། ལས་
བྱེད། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་བཅས་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྟོན་ཁའི་སློབ་སྐབས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད།  
 

ང་ཚོ་ཚང་མར་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲྲོ་བཞིན་པའི་ནད་ཡམས་ལ་སེམས་ཁྲལ་དང་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་ངེས་གཏན་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཐད་ཡིད་ཐང་
ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལ་མཚོན་ན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡིས་ང་ཚོའི་དཔྱིད་ཀའི་སློབ་སྐབས་དང་། ཞིབ་
འཇུག་བྱ་བ། སློབ་ཁྲིད་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན། སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ཚོའི་མཉམ་དུ་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བཅས་ལ་བར་ཆད་བཏང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ལེན་དགོས་པ་དང་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཡོང་འབབ་དམའ་
བའི་ལས་བྱེད་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མི་འཕྲད་པར་འབད་བརྩོན་བྱས་ནའང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ནང་མི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་དཔལ་འབྱོར་སྟེང་ནས་དོ་ཕོག་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡིས་ང་ཚོའི་ཤ་མདོག་ཅན་གྱི་མི་དམངས་ (communities of color) ལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དྲང་སྙོམས་མིན་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་
ཐེབས་ཡོད།   
 

འབད་བརྩོན་འདི་དག་གི་ཁྲོད་ནས་འདས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ང་ཚོས་དྲ་ཐོག་དང་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་འདྲེས་མའི་
འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་ང་ལ་ཡང་ཡང་འདྲི་མཁན་བྱུང་། ངས་ལས་བྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གོ་བྱུང་ལ་མི་འགར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་
སློབ་སྐབས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཡོད་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དང་ངེས་གཏན་ཞིག་མིན་པར་འདོད་མཁན་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  
 

དྲི་བ། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 
 

ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཉིན་མོའི་ (Thanksgiving) གུང་གསེང་བར་དུ་བདེ་འཇགས་ངང་ནས་
མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཁྲིད་ལས་རིམ་ཕྱེད་ཀ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད། ཐག་གཅོད་འདི་ནི་དཔལ་འབྱོར་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་པར་
མི་སྐོར་ཞིག་ལ་མི་དང་ངོ་ཐུག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་(དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཉམ་དུའང་) བར་དུ་
འབྲེལ་འདྲིས་ངོ་ཐུག་རེ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ། སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་གྲྭའི་
ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་སློབ་ཚན་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ཚུལ་མཐུན་ཚན་རྩལ་འཕྲུལ་ཆས་འདང་ངེས་མེད་པའམ་ནང་ཁྱིམ་ནས་སློབ་སྦྱོང་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་
ས་ཆ་མེད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་ཐུབ། 
 

ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་ཡང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གླིང་གི་འགོ་ཁྲིད་སྦྲེལ་པོ་དང་། མཉམ་སྤྱོད་དབང་འཛིན་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད། ལས་དོན་ཚོགས་
ཆུང་འདྲ་མིན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་བཅས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་དང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་འགོད་བྱས་ཡོད། ང་
ཚོས་དྲ་ཐོག་ཐད་གཏོང་གི་བྱེད་སྒོ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ནས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་བསམ་འཆར་ལ་ལན་ལྡོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  
 

ད་ལྟའི་དུས་ལ་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ལ་ཕལ་ཆེར་མི་དང་ངོ་ཐུག་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་ནའང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲ་ཐོག་རྐྱང་པ་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་
རྒྱུར་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག་ལེན་འདོད་ཡོད་ཚེ། ཚང་མར་སློབ་ཚན་དེ་དག་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད།  

བོད་སྐད / TIBETAN 



ང་ཚོའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་པར་བྱེད་པར་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་མལ་ཌི་སིན་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་ང་ཚོས་མི་དང་ངོ་ཐུག་གི་ལམ་
ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་སྟོན་དུས་སུ་མི་མང་པོ་ཞིག་ས་ཆ་འདིར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེན་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་དང་
མང་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་ཉིན་རེར་འཚོ་བའི་(ནང་ཁྱིམ་ནས་གློག་ཀླད་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མདུན་ནས་བསྡད་དེ་འདུག་རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར)འགྲྲོ་སྟངས་འགྲྲོ་ལུགས་བཀོད་
སྒྲིག་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡོད་པ། ཁོ་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོའི་སྐོར་ཉིན་རེར་དྲན་གསོ་བཏང་ཚེ་ཁོ་
ཚོའི་འཚོ་བ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས།  
 

ཤེས་གསལ་ལྟར། ང་ཚོས་གལ་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་མལ་ཌི་སིན་ནས་བསྡད་འདོད་མེད་ཚེ་ཁོ་ཚོར་མལ་ཌི་
སིན་ནས་མ་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་ཅེས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་མལ་ཌི་སིན་དུ་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བལྟས་ཚེ་ཁོ་ཚོ་སློབ་
གྲྭའི་ནང་དུའམ་ཉེ་འགྲམ་དུ་སྡོད་འདོད་ཡོད་པ་མཚོན། 
 

དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་གིས་ཁོ་ཚོའི་བདེ་ཐང་ངམ་དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ང་
ཚོས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོས་ལྟ་རྟོག་པ་དང་སྡེ་ཚན་འགོ་གཙོ་རྣམས་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་འཚམས་པོ་ཡོད་ཚེ་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་ཁོ་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོའི་ནང་མི་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས་པ་གསལ་བོ་བཤད་ཡོད།   
 

དྲི་བ། གཞན་གྱིས་སོ་སོའི་འཆར་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ང་ཚོས་ད་དུང་འདི་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོང་གི་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དོན་ཅི། 
 

དེང་སང་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་འཆར་གཞི་ལ་ཉེན་ཁ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་བཤད་ཚོད་མི་ཐེག་པ་ཞིག་ཡིན། ཌེན་རྫོང་ (Dane County) ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་
དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཀྱི་ནད་པ་དེ་སྔ་ཡོད་མྱོང་བ་དང་མུ་མཐུད་དུ་ཡོང་གི་ཡིན་པ་རེད། 
 

སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་དབྱར་ཁ་ནས་མལ་ཌི་སིན་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་ཌེན་རྫོང་གི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ནད་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་བརྟག་དཔྱད་
གྲུབ་འབྲས་ལ་ནད་ཡོད་ཅེས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་སའི་སློབ་གྲྭའི་དྲ་
མིག་ campus dashboard སྒོ་འབྱེད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་ཉེ་བའི་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་
དུ་བརྟག་འབྲས་ནད་ཡོད་ཐོན་པ་1.6% ཙམ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ད་ལྟའི་ཌེན་རྫོང་སྤྱིའི་ཉིན་བདུན་གྱི་ཆ་སྙོམས་གྲངས་ཚད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་རེད།  
 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་གཟའ་འཁོར་འདིར་སློབ་གྲྭར་གནས་སྤོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་གྲངས་ ༨༠༠༠ བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་རིམ་བཞིན་གཟའ་
འཁོར་རེར་བརྟག་དཔྱད་གྲངས་ ༦༠༠༠ རེ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད། ངས་འགོག་ཏུ་མེད་པའི་རྗེས་འབྲས་ཐོག་ལ་ཁ་གསང་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད། བརྟག་དཔྱད་
ཇི་ཙམ་གྱིས་མང་དུ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་ཀྱིས་ཌེན་རྫོང་དུ་འགོས་ནད་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲྲོ་ངེས། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་གྲྭར་ཕྱིར་ལོག་ཐོག་མར་བྱེད་
སྐབས་ཇེ་མང་དུ་འགྲྲོ་སྲིད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་གཟའ་འཁོར་འདིར་སློབ་གྲྭའི་སྡོད་ཁང་དུ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༥༠༠ ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ངེས་པར་
བྱེད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཟོ་སྐབས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོང་ཐུབ་གི་རེད་ལ། དེ་ལྟར་ང་ཚོས་དངོས་འབྲེལ་ནད་མནར་ནད་པ་རྣམས་ནད་འབུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་མ་
སོང་གོང་ངོས་འཛིན་དང་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།   
 

ང་ཚོས་ས་གནས་དང་མངའ་སྡེ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྟག་འབྲས་ནད་གཞི་དངོས་སུ་ཐོན་པའི་ནད་པའི་གྲངས་ཚད་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་བྱེད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་
བ་ལྟར། སློབ་སྐབས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་རིམ་བཞིན་གཟའ་འཁོར་རེ་རེར་ནད་གཞི་དངོས་ཐོན་ནད་པའི་གྲངས་ཚད་འཕར་ཆག་འགྲྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་གྲ་
སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད།   

https://www.wisc.edu/dashboard/
https://www.wisc.edu/dashboard/
https://www.wisc.edu/dashboard/


ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཅིག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། དེ་ནི་སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་གཉིས་ཀ་རུ་ཁག་ཏུ་བགོ་འགྲེམ་གྱིས་གྱིས་དོགས་
སྲུང་བྱ་རའི་བརྟག་དཔྱད་ (Surveillance testing) བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་སློབ་གྲྭའི་ཆུ་སྙིགས་དཔེ་ཚད་ (wastewater sampling) ལེན་པའི་
ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ལྟར་ང་ཚོར་མི་མངོན་པའི་ནད་འབུའི་འགོས་ཚད་ཇེ་མཐོ་འགྲྲོ་མིན་སྔོན་ཚུད་ནས་བརྡ་སྤྲོད་པ་དང་འགོ་ཁྱབ་འགྲྲོ་རྒྱུར་
དམིགས་འབེན་བཙུགས་ནས་འགོག་སྲུང་བྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ།  
 

ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་བསྐྱར་དུ་སྐུལ་འདེད་ (Research Reboot) ཅེས་པའི་ལས་གཞི་ཡིས་ད་ལོའི་དབྱར་ཁའི་ང་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་ཐད་བློ་སྤོབས་སྤྲད་བྱུང་བ་
དང་། ང་ཚོར་སློབ་གྲྭའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་བཞིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། ལས་བྱེད་འདི་དག་གི་ཁོངས་སུ་ནད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོན་པའི་གྲངས་འབོར་ཧ་
ཅུང་ཉུང་ཉུང་ཡིན(བརྒྱ་ཆའི་ ༡ ལས་ཉུང་)།  
 

ང་ཚོས་སྨན་ཁང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟུན་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ངེས་པར་གདོང་ཁེབས་གོན་རྒྱུ་དང་། ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད།  
གཙང་སྤྲ་ནན་པོ། དུག་སེལ་བྱེད་ཐབས། བར་སྟོང་འཇོག་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཐད་འགྲྲོ་ལུགས་བཟོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
 

མཐའ་མར་བརྟག་དཔྱད་གདམ་གར་འགྱུར་བ་གང་མགྱོགས་འགྲྲོ་གི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། སྟོན་ཁའི་དུས་དཀྱིལ་ནས་དུས་མཇུག་བར་དུ་ང་ཚོས་བརྟག་
དཔྱད་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དང་རིན་གོང་ཆུང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་ལས་དོན་མངོན་གསལ་དོད་པོས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ང་ཚོའི་
མི་དམངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཇི་སྲིད་མང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་སྲིད་ཀྱིས་ང་ཚོས་འགོས་ཁྱབ་འགྲྲོ་ཚད་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ།   
 

དྲི་བ། ང་ཚོས་གློ་བུར་བའི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲྲོ་བ་ཇི་ལྟར་སྔོན་འགོག་བྱེད་དམ།  
 

ང་ཚོར་སློབ་ཕྲུག་ནད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོན་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭའི་སྡོད་ཁང་ནས་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་ isolation བྱེད་སར་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་འགྲྲོ་ལུགས་བྱེད་
ཕྱོགས་བཟོས་ཡོད་ལ། ནད་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་དང་ཉེ་བའི་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་ quarantine བྱེད་སར་སྤོ་བཤུག་
བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  
 

སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་དབྱར་ཁའི་དུས་ཚོད་ཡོངས་སྤྱད་ནས་ས་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་བསྐྱར་བཟོ་དང་ཁང་ཁུངས་འཐོལ་བ་ཐབས་འཚོལ་གན་རྒྱ་བཞག་སྟེ་ང་ཚོར་ནད་
གཞི་དངོས་སུ་ཕོག་མཁན་ནད་པ་དང་ཉེ་བའི་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་མཁན་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཡུལ་འདང་ངེས་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་
སྡོད་ཁང་གི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆའི་ ༡༥ ཙམ་སྟེ་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཞིག་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁང་མིག་ཏུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་
ཐུབ། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་འགྲྲོ་འདོད་ཡོད་ཚེ་སོ་སོའི་ནང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཆོག  
 

ང་ཚོས་ད་དུང་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརྡ་ཁབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་
བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་ (University Health Services) དུ་ད་བར་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་བྱེད་མཁན་ (contact tracers) མི་ ༣༥ བསྐོ་
འཛུགས་བྱས་ཟྱིན་པ་དང་ད་དུང་དེ་ལས་མང་བ་གསར་བསྐོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་ཁོ་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་
ལ་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་འཆར་གཞི་ཅི་ཞིག་འདིངས་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་
དང་སྤྲོད་མུས་ཡིན། དེ་མ་ཟད་ང་ཚོས་ད་དུང་སྒེར་བཙུགས་བུ་སྤུན་ (fraternities) དང་བུ་མོ་སྤུན་ཟླའི་ (sororities) ཉལ་ཁང་རྣམས་དང་ཟུང་འབྲེལ་
བྱས་ཏེ་བླ་སྤྱིའི་ཁང་པར་ (chapter houses) སྡོད་མཁན་ཚོ་རང་ཁོངས་ནས་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་བྱེད་སར་བཀོད་སྒྲིག་རོགས་
རམ་བྱ་རྒྱུར་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་པ་ཡིན།  



གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་ཆེད་བརྟག་དཔྱད་དང་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་ཌེན་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ཁང་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་འགན་འཕར་མ་སྤྲོད་ཀྱི་མིན། ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་དང་འཚོལ་
ཞིབ་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཕྱོགས་དྲ་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡིན་པས། ང་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་ཌེན་རྫོང་གི་ནད་གཞི་འགོས་ཕོག་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་འདེད་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏོང་གི་ཡོད།  
 

དྲི་བ། སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་སྤྲོ་སྐྱིད་སྟོན་མོ་ (parties) ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དམ། 
 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མལ་ཌི་སིན་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་འདུ་འཛོམས་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གཞན་པའི་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་
ལོགས་ཀྱི་སྤྲོ་སྐྱིད་སྟོན་མོ་དང་མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་ནད་འབུ་འགོས་ཁྱབ་འགྲྲོ་གི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།   
 

སྤྲོ་སྐྱིད་སྟོན་མོ་དང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་འདི་དག་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀོད་ཁྱབ་ public health order བརྟེན་ནས་ཌེན་རྫོང་དུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་
ཡོད་པས། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བཀོད་ཁྱབ་འདིར་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་རིགས་བྱུང་ཚེ། ཁོ་ཚོས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་སྒྲིག་འགལ་ཉེས་གཅོད་འགྲྲོ་ལུགས་(ཁྲིམས་
འགལ་ཡང་ཡང་བྱས་རྐྱེན་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ་ཡང་ཚུད་ཡོད) བསྟུན་ནས་འགན་འཁྲི་འཁུར་དགོས་པ་དང་ཡང་ན་གྲྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམ་བསྒྲག་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་འཁུར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་
ལས་བྱེད་ཚོས་གཟའ་མཇུག་ཏུ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གདོང་ཁེབས་གོན་དགོས་པ་དང་ལུས་པོ་རྒྱང་བཀྱེད་བྱེད་དགོས་པ་ནན་བཤད་བྱེད་
དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་འཕྲིན་ཐུང་ཆད་མེད་གཏོང་གི་ཡོད།    
 

སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མི་དང་ངོ་ཐུག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆེད་མལ་ཌི་སིན་དུ་ཡོང་འདོད་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ཚོས་གོ་སྐབས་འདི་དམ་འཛིན་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་
འཁོར་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སྦྱོང་བརྡར་ལེན་དགོས་པ་དང་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་རྣམས་ཉམས་ལེན་
བྱེད་པ་ཚུད་པའི་རྦད་ཇེར་དམ་བཅའ་ (Badger Pledge) ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱེད་དགོས།  
 

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་བུ་སྤུན་དང་བུ་མོ་སྤུན་ཟླའི་ཉལ་ཁང་དུ་ཆང་རག་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་དང་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་
པ་དང་བྱེད་སྒོ་ཚང་མ་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནན་བཤད་ཅིག་ལ་ལམ་སྟོན་འདི་དག་དང་
སྒྲིག་འགལ་བྱས་ཚེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) དང་མལ་ཌི་སིན་གྲྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དམ་བསྒྲག་ཉེས་ཆད་གཅོད་འོས་གཅོད་ཀྱི་ཡིན། ད་ལྟའི་
དུས་སུ་ཌེན་རྫོང་གིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཆང་ཁང་ཡོངས་ཀྱིས་ནང་ལོགས་སུ་འཛུལ་འདུག་བྱ་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་
དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད།   
 

ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གམ་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་ཕོག་འགྲྲོ་གཞིའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་པ་མཐོང་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་སྤྱི་
དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་སེམས་འཚབ་འགེང་ཤོག་ Public Health COVID-19 Concern Form  འགེང་
འབུལ་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་སྙན་སེང་ཡར་ཞུ་བྱེད་ཆོག ང་ཚོས་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ཚང་མ་ཚབས་ཆེན་དུ་འཛིན་གི་ཡོད་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་འགན་འཁྲི་འཁུར་
དགོས་པ་ཞིག་བཟོ་གི་ཡིན།  
 

དྲི་བ། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་ (Smart Restart) ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་མ་གནས་ (equity) གནད་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
 

ནད་ཡམས་ཁྱབ་མགོ་བརྩམས་པ་དང་ང་ཚོས་གླ་ཕོགས་དམའ་བའི་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ 

https://publichealthmdc.com/coronavirus/recommendations-and-guidance/individuals-and-families
https://publichealthmdc.com/coronavirus/recommendations-and-guidance/individuals-and-families
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=28?
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=28?
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=28?


ངལ་ལ་གཡོལ་ཐུབ་ཀྱི་བྱ་བ་བརྩམས་ཡོད། དེ་ཡང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། གློ་ཕོགས་མཐོན་པོ་ལེན་མཁན་ལས་བྱེད་
ཚོར་གླ་མེད་གུང་གསེང་ཕུར་ལོ་ལེན་དགོས་པ་བཟོས་པ། འགོ་ཁྲིད་སྦྲེལ་པོ་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཕོགས་ཐོབ་བླངས་ཡོད་པ། ལས་ཀ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་
ཆགས་པའི་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་མཉམ་སྒྲུབ་ (work-share) ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་ཚོར་ལས་དུས་ཕྱེད་ཀ་ལས་བཅར་བྱ་རྒྱུ་
དང་ལས་འཁུར་ཆུ་ཚོད་མེད་པ་ཆགས་པའི་ཚབ་ཏུ་ལས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།  
 

ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་མགོ་རྩོམ་སྐབས། འདི་ལྟར་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ངོས་འཛིན་དང་དགོས་
མཁོ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ཡོད། དགོས་ངེས་ཅན་ལ་ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད་ཀམ་པུ་ཊར་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ཡང་
དེ་ལྟར་སྤྲོད་རྩིས་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་དགོས་མཁན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་གསལ་བོ་བཤད་ཡོད། འདས་པའི་ཟླ་བ་
ལྔ་ཡི་ནང་དུ་ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་རོགས་རམ་རེ་འདུན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ 9.8 སྤྲོད་འགྲེམ་བྱས་ཡོད།  
 

ད་ལོའི་སྟོན་ཁར། ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཟ་མ་དང་སྡོད་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་ཐད་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སེམས་ཁྲལ་འདུག སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་སློབ་གྲྭའི་ནང་
དུ་བསྡད་ཚེ་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་བློ་སེམས་གཏོད་པར་ས་ཆ་དང་དུས་ཚོད་ཡག་པོ་ཡོད་སྲིད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས། ཡིན་ནའང་སློབ་ཕྲུག་འགའ་རེར་ཁྱིམ་ཚང་
གི་འགན་འཁྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ (མལ་ཌི་སིན་) དུ་ཡོང་ཐུབ་གི་མེད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་མ་ཟད་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་
སྐབས་གཅིག་ལ་སློབ་བཤོལ་བྱས་ཚེ་ཁོ་ཚོ་དུས་གཏན་དུ་སློབ་བཤོལ་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ང་ཚོས་རྟོགས་ཡོད།  
 

སེམས་འཚབ་འདི་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་སློབ་ཕྲུག་ལས་དོན་ཡིག་ཚང་ (Student Affairs) དང་། DDEEA ། དཔལ་འབྱོར་རོགས་སྐྱོར་ཡིག་
ཚང་ (Office of Financial Aid) བཅས་ཀྱིས་ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཤ་མདོག་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ (students of color) ཚོར་
འབྲེལ་གཏུག་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དགོས་མཁོ་འདྲི་རྩད་ཀྱིས་རོགས་རམ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་མིན་དང་སྟོན་ཁའི་སློབ་སྐབས་ལ་སློབ་
ཞུགས་མིང་ཐོ་འགོད་རྒྱུར་བསྡད་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཐོག་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སློབ་གྲྭར་ཡོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་དྲ་རྒྱ་
དང་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཇེ་མང་དུ་བཏང་ཡོད། སློབ་གྲྭར་ཡོང་གི་ཡོད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གསར་པ་དང་རྒྱུན་མཐུད་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་སློབ་ཞུགས་འགོ་
འཛུགས་ལས་རིམ་ཇེ་མང་དུ་བཏང་ཡོད།   
 

ངས་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཌེན་རྫོང་གི་བུ་དང་བུ་མོའི་ཚོགས་པ་ (Boys and Girls Club of Dane County) ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོས་ནད་ཡམས་དང་། སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་འགྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་འཕྲད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ད་ལོའི་དཔྱིད་ཀར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་བྱེད་ཆེད་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ལྟེ་གནས་ (Center for Educational 

Opportunity) ལ་རོགས་དངུལ་སྤྲད་ཡོད།  
 

དྲི་བ། གལ་ཏེ་འཆར་གཞི་ལྟར་མ་སོང་ཚེ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ། 
 

གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་བརྟག་དཔྱད་དང་ཞིབ་བཤེར་གྲངས་ཚད་ཀྱིས་ནད་འབུ་འགོས་ཕོག་གྲངས་འབོར་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་བསྟན་ཏེ་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཉེན་ཁ་
བཟོས་ཚེ། ང་ཚོས་དགོས་མཁོ་ལྟར་དྲ་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་བསྐྱར་དུ་སྤྱད་ནས་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་སུའམ་ཕྱེད་ཀ་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱེད་པར་
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས། ལྷན་ཁང་འདིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྤྱིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་འཆར་གཞིར་ཚང་མར་འགྱུར་བའམ་རྒྱ་ཆུང་རུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་མེད། མི་ཅི་ཙམ་ལ་ནད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོན་
ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭར་ཟུར་དབྱེ་བཀག་སྡོམ་ (isolation) དང་ཟུར་བཅད་ཁེར་སྡོད་ (quarantine) བྱེད་ས་འདང་ངེས་ཡོད་མེད། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་



ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་ཏེ་རྫོང་གི་ནད་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོན་པའི་མི་འབོར་དང་སྨན་ཁང་གི་ནུས་པས་ལྕོགས་མིན་བཅས་ང་ཚོས་གྲངས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་གཉིས་
ཀའི་ཕྱོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མ་ཟད་སློབ་གྲྭའི་འགོས་ནད་ཆེད་མཁས་རྣམ་པས་ང་ཚོར་ཅི་ཞིག་བྱུང་གི་ཡོད་པར་ལྟ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་འགྱུར་བ་འགྲྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་འཛིན་
སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་འོས་འཚམས་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོང་བ་བྱ་ཆེད་ངེས་མེད་འཆར་གཞི་ཁ་ཤས་བཟོ་འགོད་བྱས་ཡོད།  
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མི་འདྲ་བས་གདམ་ག་མི་འདྲ་བ་རེ་བདམས་ཡོད། ཆེན་པོ་ ༡༠ (Big 10) ཡི་ཁོངས་གཏོགས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མང་ཆེ་བ་ད་ལོའི་
སྟོན་ཁར་སྒོ་འབྱེད་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་དང་། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག ཆེད་མཁས་པའི་སློབ་སྟོན་བཅས་བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་ང་རང་ཚོའི་འཆར་གཞི་བཟོ་
འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ཁུལ་དུ་ནད་གཞི་འགོས་ཁྱབ་འགྲྲོ་རྒྱུ་ཇེ་ཆུང་དུ་
གཏོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ལས་འགན་ཏག་ཏག་འཁུར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚུད་པའི་སློབ་གྲྭའི་མི་
དམངས་ཡོངས་ལ་འགན་འཁྲི་ཡོད།  
 

ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་འབྱུང་སྲིད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་གཅིག་བྱས་ན་སློབ་ཁྲིད་ཚང་མ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཉིན་མོའི་ 
(Thanksgiving) སྔོན་ལ་དྲ་ཐོག་ནས་ཁྲིད་དགོས་པ་ཆགས་སྲིད། ཡིན་ནའང་ནད་གཞི་འདི་མགྱོགས་པོ་ཡལ་འགྲྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་ས་མ་རེད། སྔོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་གསར་བཟོའི་མཚོན་པའི་སྨན་དཔྱད་ཡར་རྒྱས་སྟེང་ནས་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ནད་འབུ་དེའི་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་བར་ཐབས་ཤེས་
འཐེན་དགོས།  
 

འདས་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་དེ་ཁྱད་མཚར་ཅན་དང་དུས་ཚོད་ཇི་འདྲའི་རིང་པོ་ཞིག་རེད་ཨང་། ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་མི་རེ་ངོ་རེས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
གྱི་ལས་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བ་བྱས་པར་ངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འདི་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་
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