བོད་ཡིག / TIBETAN
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠།
གཙུག་ལག་འགན་འཛིན་དང་སྤྱི་ཁྱབ་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་(Provost & vice Chancellor for Academic Affairs) ཕོལ་ ཨེམ་ ཌེ་ལུ་ཀ་(Paul M.
Deluca, Jr.) ཡིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་བསྐུར་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ པའི་སྐོར [Wisconsin Executive

Order #54 (EO 54)] །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ཝོལ་ཁེར་ (Governor Walker) གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ པར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་ཡོངས་(ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་)
ཀྱིས་རང་ཉིད་ལས་བྱེད་ཡིན་སྐབས་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་(abuse) དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་ (neglect) བྱེད་རིགས་མཐོང་བ། ཡང་ན་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་
ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་བྱས་རིགས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ། ཡང་ན་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་གིས་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ཚར་བའམ་ཡང་ན་འབྱུང་རྒྱུ་
ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ངང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚེ། དེ་དོན་བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་[Child Protective Services (CPS)] ངམ་ཡང་ན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་
ལ་གང་མགྱོགས་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས། བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་ཡར་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽
ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བར་མཚོན་ན་ལས་འགན་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ཁོ་ནས་ཡར་ཞུ་མི་བྱེད་ཀ་མེད་
ཡིན་པ་སྔར་ཡོད་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༨ [Wis. Stats. § 48.981(2) (“Chapter 48”)] གཞིར་བཟུང་བྱས་ཡོད་པས། དེ་ཁོངས་
འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་སྲི་ཞུ་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ། དགེ་རྒན(མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དང་ལས་བྱེད་ཚུད་མེད)། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ། དེ་དང་རིགས་འགྲེ་རྣམས་
ཚུད་ཡོད།
ལོ་རེར་ན་གཞོན་ལོ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་༼མལ་ཌི་སིན༽ཡོང་སྟེ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལོན་གོང་ནས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་འགོ་འཛུགས་པ།
སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་པ། མི་ཚང་སྡོད་ཁང་དུ་འདུག་སྡོད་བྱེད་པ། དབྱར་ཁའི་སློབ་སྒར་ནང་ཞུགས་པ། རྩེད་རིགས་འགྲན་བསྡུར་ལ་བཅར་ཞུགས་བྱེད་པ་བཅས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་
བའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་༼མལ་ཌི་སིན༽ཡི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་སློབ་གྲྭའི་
ཕྱི་རོལ་དུ་ན་གཞོན་ལོ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་རྣམས་ལས་བྱེད་ཡིན་པའི་དུས་སྐབས་ལ་ན་གཞོན་
ལོ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་བསྟུད་མར་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ ཡི་འགན་འཁྲི་རྣམས་ལས་བྱེད་ཚོར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སྟེང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ དེ་བཞིན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་ཁོ་ནར་(ཝི་སི་ཀོན་སིན་
གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་) ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་༼མལ་ཌི་
སིན༽ཡོད་པའི་ལོ་ཆུང་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གང་ལེགས་བྱེད་ཆེད། ལོ་ཆུང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཐུག་ཡོང་བཞིན་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽དང་བླངས་
ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་འདིའི་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་འོས།
བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་བྱས་རིགས་ཡར་ཞུ་བྱེད་ཞུ་ཕྱོགས།
རང་ཉིད་གནས་སའི་རྫོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའམ་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས། སྐོར་སྲུང་ཞེ་རི་ཕི། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ། ཡང་ན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཉེན་རྟོག་ལས་
ཁུངས་ལ་གང་མགྱོགས་ཀྱིས་ཁ་པར་རམ་ཡང་ན་ངོ་བཅར་ཆེད་སྐྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་
(UW-Madison Police Department) དང་མལ་ཌི་སིན་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ (Madison Police Department) ། ཌེན་རྫོང་

བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་ (Dane County Child Protective Services) བཅས་བརྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཛ་དྲག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ 911
ཛ་དྲག་མིན་པའི་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།


ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ 608/264-COPS དང་ཡང་ན་ 608/264-2677



མལ་ཌི་སིན་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ 608/266-4275



ཌེན་རྫོང་བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་ 608/261-KIDS དང་ཡང་ན་ 608/261-5437



ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཏར་ཐོག་འབྲེལ་མཐུད་ཞབས་ཞུ་ [Wisconsin Telecommunications Relay Systems (WTRS)] ལ་ཨང་
གྲངས་ 7-1-1 ཐོག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་གནས་གང་རུང་ནས་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཆོག

སློབ་གྲྭའི་རེ་ལྟོས་གཞན་རིགས།
བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་འཇིགས་སྐུལ་ལམ་ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་དེར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་ཅིག་གམ་ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཤིག་ལ་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ཡང་ན་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ས་ཐོག་གམ་ཡང་ན་ཝི་སི་ཀོན་
སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་༼མལ་ཌི་སིན༽ཡིས་སྤེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ཚེ། བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།
གཤམ་འཁོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་ཡང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོས།


ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ 608/264-COPS or 608/264-2677 (དེ་སྔ་ཡར་ཞུ་བྱས་མེད་ཚེ)



དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ (Office for Equity and Diversity) 608/263-2378, WTRS: 7-1-1 (སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ཡོད)

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽ལས་བྱེད་ཚོའི་ཡར་ཞུ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་རྣམས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཟོས་ཡོད།
ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག དྲ་ངོས་ནས་ཀློག་རྒྱུའི་ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག་ (brochure) ཅིག་བཟོས་ཡོད། དེ་དྲ་གནས་ www.oed.wisc.edu/childabuse/
ནས་བལྟ་ཐུབ། ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག་ནི་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ ཡིག་ཆའི་རྒྱས་བཤད་ཅིག་ཡིན་པར། དེར་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གི་ནང་དོན་ཅི་ཡིན་དང་
རྟགས་མཚན་ཅི་ཡོད། ཡར་ཞུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད། སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག་འདི་རྒྱ་ཡིག་དང་མོང་སྐད། སི་པན་
སྐད། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མུས་ཡིན་ལ། ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཚར་པ་དང་གང་མགྱོགས་དྲ་གནས་ www.oed.wisc.edu/childabuse/ ཐོག་བལྟ་ཐུབ། དབྱིན་ཇི་
དང་རྒྱ་ཡིག མོང་སྐད། སི་པན་སྐད། བོད་སྐད་ཐོག་ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཐི་རེན་ ཨོ་ཀོ་ནོར་ [Kathryn
(Kate) O’Connor] ལ་ཁ་པར་ 608/263-2378, WTRS: 7-1-1 དང་ཡང་ན་ཨི་མེལ་ koconnor@cdo.wisc.edu ཐོག་འབྲེལ་བ་

གནང་རོགས། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ Office of Equity and Diversity བརྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡོད།
སྦྱར་ཡིག སྐད་ཡིག་སྣ་མང་ཅན་གྱི་སྦྱར་ཡིག་ (poster) ཅིག་བཟོས་ཡོད་པས་མི་འགྱངས་པར་དེའི་ནང་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ཡིག མོང་སྐད། སི་པན་སྐད། བོད་ཡིག་ཀྱང་འཇུག་
གི་ཡིན། དེ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཚར་པ་དང་གང་མགྱོགས་དྲ་གནས་ www.oed.wisc.edu/childabuse/ ཐོག་བལྟ་ཐུབ། སྦྱར་ཡིག་འདི་ཡིས་ལས་བྱེད་དང་དང་
བླངས་པ་ཚོར་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རིགས་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཡར་ཞུ་བྱེད་སའི་ཁ་པར་ཨང་ཐོ་བཅས་དྲན་སྐུལ་གཏོང་
གི་ཡོད། སྦྱར་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཐི་རེན་ ཨོ་ཀོ་ནོར་ལ་ཁ་པར་ 608/263-2378, WTRS: 7-1-1 དང་
ཡང་ན་ཨི་མེལ་ koconnor@cdo.wisc.edu ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ Office of Equity and Diversity
བརྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དྲ་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར། ཡར་ཞུ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་མི་རྣམས་ལ་དྲ་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་ [ཝི་སི་ཀོན་སིན་བྱིས་པ་དང་བཟའ་མི་ལྷན་ཁང་ (Wisconsin Department
of Children & Families) དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽བྱིས་པའི་བདེ་དོན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས (UW-Madison
Wisconsin Child Welfare Professional Development System) ། རྒྱུན་མཐུད་སློབ་སྦྱོང་སྡེ་ཚན (Division of Continuing
Studies) ། རིག་གནས་འཕྲུལ་རྩལ་སྡེ་ཚན་ (Academic Technology) བཅས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས] ཞིག་བཟོས་ཏེ། ཡར་ཞུ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་མི་

རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས་པའི་འགན་འཁྲི་དང་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྟགས་མཚན་ཅི་ཡོད་དང་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་མདོར་བསྡུས་མཁོ་འདོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྲ་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་འདི་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་ན་གཞོན་ལོ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོར་ཧ་ཅང་འཚམས་པོ་ཡོད། དྲ་ཐོག་སྦྱོང་
བརྡར་འདི་བཞིན་དྲ་ཐག་ www.oed.wisc.edu/childabuse/ ནས་སྦྲེལ་ཐུབ།
མི་ཚོགས་ངོ་བཅར་སྦྱོང་བརྡར། སྦྱོང་བརྡར་གཏིང་ཟབ་དགོས་མཁན་ལས་བྱེད་དང་ཡང་ན་གལ་ཆེའི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་དྲི་བ་ཡོད་རིགས་ལ་མི་ཚོགས་ངོ་བཅར་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་
སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། མི་ཚོགས་ངོ་བཅར་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཐི་རེན་ ཨོ་ཀོ་ནོར་ལ་ཁ་པར་ 608/263-2378,
WTRS: 7-1-1 དང་ཡང་ན་ཨི་མེལ་ koconnor@cdo.wisc.edu ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ Office for Equity

and Diversity བརྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡོད།
སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གྱི་དྲ་གནས། བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གི་བྱེད་སྤྱོད་ནི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽མི་དམངས་ལ་
མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཡིན། བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ། ཛ་དྲག་ཆེད་གྲ་སྒྲིག གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་གཞན་གྱི་ཐད་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཚེ། སློབ་གྲྭའི་
བདེ་འཇགས་དྲ་གནས་ (www.safeu.wisc.edu) ལ་གཟིགས་རོགས། སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་དྲ་གནས་ཀྱི་དྲ་ཐག་དེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་
ཌི་སིན༽དྲ་ཤོག་མདུན་ངོས་ཀྱི་ལག་གཡས་འདབས་ཟུར་དུ་ཡོད།
ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཐོག་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་༼མལ་ཌི་སིན༽དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ Office of Equity and
Diversity ལ་ཁ་པར་ 608/263-2378, WTRS: 7-1-1 ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་ Office of Equity and
Diversity བརྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡོད།

