བོད་ཡིག / TIBETAN

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)དུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་
ཁོར་ཡུག་བདེ་འཇགས་ཅན་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་དང་རྒྱུན་་འངངས་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་དང་།

ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཡིད་འཇགས་བྱ་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཁག

གནས་ཚུལ་ལེན་ས། ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་དགོས་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)གྱི་དགེ་རྒན་དང་ལས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་

བདེ་འཇགས་ཅན་ཞིག་དང་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་ལས་འགན་མཉམ་འཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།་འདི་ལྟར་བྱེད་པར་
ང་ཚོ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ (Federal)་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཤེས་རྟོགས་

དང་། ང་ཚོའི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་པ། བདེ་འཇགས་གནད་དོན་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་འོས་བབ་ཅན་
གྱི་སློབ་གྲྭའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག བདེ་འཇགས་ལ་དོ་ཕོག་དང་ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་པའི་མི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་བསམ་བློ་
ཡོད་དགོས།

ལམ་སྟོན་འདིས་ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་། ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད། བྱིས་པ་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་བཅས་ནག་ཉེས་་་
སྤྱོད་རིགས་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་གྲལ་རིམ་དང་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས། ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་གམ་ཡང་ན་ལས་བྱེད་གཞན་
པའི་བར་དུ་ཕོ་མོ་གཉིས་མོས་འབྲེལ་བ་བཅས་ཚུད་པའི་ནག་ཉེས་མ་ཡིན་པའི་་་སྤྱོད་རིགས་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་དང་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་
དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་ཕན་ངེས་གནས་ཚུལ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་མ་ཟད། ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལེན་དགོས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་སྐོར་དང་། འབྲེལ་ཡོད་
སློབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སྡེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་་ཁུངས་མམས་ངང་འདིར་ཚུད་ཡོད།

གནས་སྟངས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཁྱེད་དང་ཡང་
ན་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་མི་སུ་ཞིག་གི་བདེ་་འཇགས་

ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་མིག་མཐོང་ངམ་རང་
ངོས་སྟེང་བྱུང་ཚེ། 911 ལ་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་
སིན་)གྱིས་ནག་ཉེས་སྤེལ་སའི་གནོད་འཚེ་མྱོང་
མཁན་དེ་རྦད་ཇེར་(Badger)ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་མི་ཡིན་ཚེ་UW-Madison Police
Department (ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་

སློབ་ཆེན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་)འམ་ཡང་ན་
Madison Police Department

ལ་ཉེན་རྟོག་པའི་སྙན་ཞུ་ཞུ་འབུལ་བྱ་རྒྱུར་འབོད་

ནག་ཉེས་་་སྤྱོད།

སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ནག་ཉེས་་་སྤྱོད་ལ་བརྩི་འོས་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་བའམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ལ་ཡར་ཞུ་་ས་རིགས་བྱུང་

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཉེན་རྟོག་

ཡོད་དམ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)གྱིས་ནག་ཉེས་གང་རུང་གི་གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་རྦད་ཇེར་ (Badger)་

ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་མི་སུ་ཡིན་རུང་མགྱོགས་མྱུར་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན) ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སམ་
མལ་སྒྲི་སིན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད།

སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་སྲིད་ཇུས་དང་སློབ་གྲྭའི་ནག་ཉེས་སྡོམ་རྩིས་་མས་ཡིག་སྐོར་གྱི་ ལྗན་ནེ་ ཁུ་ལེ་རེ་ གསལ་བསྒྲགས་
Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime
Statistics Act སམ་ Clery Act (ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་)ལྟར་ན་ས་གནས་ངེས་ཅན་དུ་ནག་ཉེས་བྱེ་བྲག་སྤེལ་རིགས་
སློབ་གྲྭའི་ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་འགན་འཛིན་ Clery Director ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཏེ་ Annual Security

Report and Annual Fire Safety Report (ལོ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་དང་མེ་སྐྱོན་བདེ་འཇགས་སྙན་ཐོ་) ནང་དུ་དཔར་
འགྲེམས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ལས་ཁུངས་ UWPD ཀྱིས་ཉིན་རེའི་ནག་

ཉེས་ཐོ་དེབ་ Daily Crime Log ཅིག་

དང་ Annual Security and Fire

Safety Report (ལོ་འཁོར་་ཉེན་ངང་དང་
མེ་སྐྱོན་བདེ་འཇགས་སྙན་ཐོ་) ཞིག་དཔར་
འགྲེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Clery Act ཁུ་ལེ་རེ་ཁྲིམས་ཡིག་འོག་སློབ་
གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེར་ (CSA)་བསྐོ་

བཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་

ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པའི་འོས་འགན་བཀོད་ཁྱབ་

ཁུ་ལེ་རེ་ Clery ནག་ཉེས་ཁོངས་སུ་ General Crimes, Sex Offenses, Domestic Violence,

་ས་ཡོད།

འཛོལ། བཟའ་ཟླ་ནང་ཁུལ་རྩུབ་སྤྱོད། དགའ་རོགས་ངོ་ཐུག་རྩུབ་སྤྱོད། བསུན་གཙེར། ཞེ་འཁོན་ནག་ཉེས་)་བཅས་ཚུད་ཡོད། ནག་

ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་འོས་འགན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་

ཁོངས་ས་གནས་) སུ་ནག་ཉེས་དེ་རིགས་སྤེལ་ཚེ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

སྣེ་ CSA ཡིན་མིན་ལ་བལྟ་རོགས།

Dating Violence, and Stalking, and Hate Crimes (སྤྱིར་བཏང་ནག་ཉེས་དང་། ཆགས་སྲེད་འགལ་
ཉེས་དེ་དག་ Act geographic reportable areas (ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་གི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་འོས་ཁྱབ་

ནས་ཁྱེད་རང་སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་
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ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་ (Clery Act) གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ལས་བྱེད་དང་དགེ་རྒན། སློབ་ཕྲུག་ལས་མི། སློབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་
སྐྱོད་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཚོར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་པའི་་འོས་འགན་བཀོད་ཁྱབ་་ས་ཡོད། གོང་འཁོད་མི་མམས་ལ་ “Campus
Security Authorities་(སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེ) ” (CSAs) ཞེས་འབོད་ཆོག་པ་དང་ཁོ་ཚོར་ནག་ཉེས་དང་
འབྲེལ་བའི་སྡོམ་རྩིས་སྙན་ཐོ་མམས་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་ཆེད་བཙུགས་ཡིག་ཚང་ཁག་ལ་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་

ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སོགས་ཀྱི་
ནག་ཉེས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ།

ཡོད། སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེ་ (CSA) ཡི་ཡར་ཞུ་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་ནག་ཉེས་སྤེལ་མཁན་གང་ཟག་གི་མིང་མམས་འབྲི་འགོད་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད། ཁུ་ལེ་རེ་ Clery་ནག་ཉེས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མམས་Campus Incident Reporting
Form (སློབ་གྲྭའི་ནག་ཉེས་སྙན་སྒྲོན་འགེང་ཤོག) དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སློབ་
གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེ་ (CSA) ་ཡིན་མིན་གསལ་བོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་འགན་འཛིན་ལྗ་མེ་ གིལ་ཕོར་ཌི་

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ (མལ་སྒྲི་
སིན) གྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་

Clery Program Director Jaimee Gilford་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)ལ་

ཟབ་སྦྱོང་།

ལ་ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་སྤེལ་བྱུང་ཞེས་ཡར་ཞུ་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ་སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེ་ (CSA) ་ཡོངས་ཀྱིས་annual
training (ལོ་འཁོར་ཟབ་སྦྱོང་) དང་ Supplemental training (ཁ་གསབ་ཟབ་སྦྱོང་) ཆ་ཚང་ལེན་དགོས་པའི་རེ་
འདུན་བཏོན་ཡོད།

གནས་ཚུལ་ལེན་ས་དང་ཞིབ་གནས།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན) གྱི་ཁུ་ལེ་རེ་ (Clery) ་མས་ཡིག་གི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ང་ཚོའི་སློབ་
གྲྭའི་བདེ་འཇགས་ལས་སྣེ་ (CSA) སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མམས་དང་། འདེམས་འགོད་་ས་པའི་ཁུ་ལེ་རེ་སྲིད་ཇུས་དང་ཡར་ཞུ་སྙན་
སྒྲོན། ཐོབ་ཐང་དང་། resource information for victims of sexual assault, domestic

violence, dating violence, and stalking (ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད། བཟའ་ཟླ་ནང་ཁུལ་རྩུབ་སྤྱོད། དགའ་

རོགས་ངོ་ཐུག་རྩུབ་སྤྱོད། རྗེས་འདེད་བསུན་གཙེར་་གནོད་འཚེ་ངང་མཁན་ལ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མམས་) ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་
ལག་སློབ་ཆེན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ UWPD དྲ་ཚིགས་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།

ཁུ་ལེ་རེ་་མས་ཡིག་འགན་འཛིན་ལྗ་མེ་ གིལ་ཕོར་ཌི་ Clery Program Director Jaimee Gilford་ལ་ཁ་
པར་ ༦༠༨ ༢༨༦ ༩༨༧༡ དང་གློག་འཕྲིན་ jaimee.gilford@wisc.edu ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།

ནག་ཉེས་དེ་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་ (sexual assault) དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ (མལ་སྒྲི་སིན) གྱི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ (མལ་སྒྲི་

སིན) འགྲིམས་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་sexual assault་(ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་) སྤེལ་བྱུང་ཞེས་དངོས་

འབྲེལ་ཡར་ཞུ་་ས་ཚེ་ཉེས་སྤྱོད་གནད་དོན་སློབ་མའི་ལས་དོན་སློབ་གཙོ་ཌིན་ཡིག་ཚང་ (Dean of Students) ལ་ངེས་པར་དུ་
ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོས།
ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་སྤེལ་ལུགས་ Campus Incident Reporting Form (སློབ་གྲྭའི་ནག་ཉེས་སྙན་སྒྲོན་འགེང་

ཤོག)་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་དྲ་ཐོག་སྙན་སྒྲོན་འགེང་ཤོག་འགེང་འབུལ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཚེ། ཡར་ཞུ་སྙན་
སྒྲོན་བྱེད་མཁན་ཚོས་ Title IX Coordinator ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལོ་རེན་ ཧ་སེལ་རྦ་ཆེར་ (Lauren
Hasselbacher) ལ་གློག་འཕྲིན་ titleIX_coordinator@wisc.edu་ནམ་

lauren.hasselbacher@wisc.edu ཡང་ན་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༣༧༨༨ བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་

འགྲིམས་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་
་ས་ཚེ་ཉེས་སྤྱོད་དེ་ Chapter 36.11
(22), Wisconsin Statues
ཁྲིམས་ཡིག་འབྲུ་དོན་ལྟར་སློབ་མའི་ལས་དོན་
སློབ་གཙོ་ཌིན་ཡིག་ཚང་ (Dean of

Students) ལ་ངེས་པར་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་
དགོས།
ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་

སྐོར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ་ཁྱེད་་ཀྱི་བྱ་བ་
གཙོ་བོ་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་བཤད་ནས་མི་དེ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

Campus Incident Reporting
Form སློབ་གྲྭའི་ནག་ཉེས་སྙན་སྒྲོན་འགེང་
ཤོག་ འགེང་འབུལ་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་དོན་

རྐྱེན་ཅི་བྱུང་སྐོར་རྩད་གཅོད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའམ་
དྲི་བ་ཞིབ་ཚགས་འདྲི་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་གི་
མེད་ལ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡང་མེད། གཙོ་བོ་

ཁྱེད་ལ་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་སྤྲད་པ་དེ་ག་རང་ཡར་
འབུལ་བྱེད་ན་འགྲིག

ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་འགེང་ཤོག་ནང་དུ་བཀོད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་རྩད་
གཅོད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད།

ན་་UW-Madison Dean of Students office ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།
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གནས་ཚུལ་ལེན་ས་དང་ཞིབ་གནས།


ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་སྐྱོན་འཛུགས་སྐོར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན(Reporting Allegations of Sexual Assault )



University Health Services resources (གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་)གིས་
ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་དགའ་རོགས་ངོ་ཐུག་གམ་བཟའ་མི་ནང་ཁུལ་རྩུབ་སྤྱོད (dating & domestic

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་
འཇོག་བྱ་སྤྱོད་ལ་གདོང་་ལེན་བྱེད་པ།

Violence) ། རྗེས་འདེད་བསུན་གཙེར་གནས་ཚུལ་ཐད་སེམས་འཚབ་ཡོད་མཁན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



UHS Victim Services (གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་གནོད་འཚེ་ངང་མཁན་ཞབས་འདེགས)



Information for Faculty, Staff, and TAs: Sexual Assault, Dating Violence,
and Stalking (དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད། དགེ་རྒན་ལས་རོགས་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་། དགའ་རོགས་

ངོ་ཐུག་རྩུབ་སྤྱོད། རྗེས་འདེད་བསུན་གཙེར་) ཞེས་པ་ནི་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ངང་བའི་སྐོར་བཤད་ཚེ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཅི་


ཞིག་ཡོད་པ་ཞིབ་ཕྲ་སྟོན་པའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཅིག་ཡིན།
Emotional, medical, legal, and campus support for victims/complainants
(གནོད་འཚེ་ངང་མཁན་དང་། ཞུ་གཏུག་བྱེད་མི་ལ་སེམས་ཁམས་དང་། ནད་མནར། ་མས་ཐོག སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་རོགས་
རམ་ཞབས་འདེགས)

ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་ (sexual assault) དེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།
mandated reporters under the Governor’s Executive Order 54 (ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངའ་སྡེ་
བློན་ཆེན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤) ནང་དུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་(UWS)་ཁྱབ་ཁོངས་
ལས་བྱེད་་ཐམས་ཅད་་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་མཁན་དུ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་དང་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བྱིས་པར་སྡུག་
སྦྱོང་(abuse)་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་ (neglect) དོན་རྐྱེན་བྱུང་ཚེ་དེ་དོན་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
o

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་བྱེད་རིགས་མཐོང་བའམ་དེ་རིགས་བྱེད་ཉེན་ཡོད་པ། ཡང་ན་

o

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་་ས་པའམ་དེ་རིགས་བྱེད་ཉེན་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་དང་།

o

ལས་བྱེད་གང་ཞིག་གིས་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ཚར་བའམ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྒྱུ་

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་བྱེད་
རིགས་བྱུང་ཚེ། Executive Order

54 འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ འོག་ཏུ་
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་

སིན) ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་གཅིག་
གམ་གཉིས་གང་རུང་ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱ་རྒྱུའི་
འོས་འགན་ཡོད།

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གི་
རྟགས་མཚན་ངོས་འཛིན་དང་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་
བྱེད་དགོས་པའི་འོས་འགན་ཤེས་རྟོགས་་་རྒྱུར་

དམིགས་པའི་དྲ་ཐོག་ EO 54 ཟབ་སྦྱོང་བརྒྱུད་
ནས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་རོགས།

མཚན་ལྡན་པའི་ངང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ།
ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་དང་འབྲེལ་ཐུག་ཡོང་བཞིན་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དུ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་མཁན་དང་ཆོད་གན་
ལས་བྱེད་ཚོས་ངང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས་དང་མ་འགལ་བ་བྱེད་དགོས།
ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་འདི་བཞིན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན) ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༤

༢༦༧༧ དང་། ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་གཞན་པ། child protective services agency་(ས་གནས་བྱིས་པ་ཉེན་
སྐྱོབ་ལས་ཁང་) བཅས་ལ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།་གཞན་ཡང་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་་་རྒྱུའི་

འཇིགས་སྐུལ་ལམ་ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་དེར་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་གམ་ཡང་ན་ངོ་ཚབ་ཅིག་(དཔེར་ན་སློབ་ཕྲུག་
གམ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས)ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ཡང་ན་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་ངམ་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་ལམ་ཡང་ན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བའི་སྐབས་བྱུང་ཚེ། དེ་དོན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སམ་ཡང་

ན་ child protective services agency་(ས་གནས་བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་) ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་ས་རྗེས་
གནད་་དོན་དེ་དག་གང་མགགས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནང་ཁུལ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
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ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ནང་ཁུལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ Office for Equity and Diversity་(དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་

ཁུངས་) ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༣༧༨ ཐོག་བྱེད་དགོས། ལས་ཀའི་དུས་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ནང་ཁུལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་

དེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༤ ༢༦༧༧ ཐོག་བྱེད་དགོས།

ཟབ་སྦྱོང།

ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་སྤྱོད་དང་ངང་སྐྱོབ།

བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གི་རྟགས་མཚན་ངོས་འཛིན་དང་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་པའི་འོས་འགན་ཤེས་རྟོགས་
་་རྒྱུར་དམིགས་པའི་དྲ་ཐོག་སྦྱོང་ཚན་online training for mandatory reporters under EO54
(འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ ཁྱབ་ཁོངས་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་ངེས་པར་བྱེད་མཁན་ཚོའི་དྲ་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང) ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་

ཡོད། ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས་མཁན་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥༤ ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་ཁྱེད་ལ་ཡོད་པའི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་་་ཆེད་དྲ་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་ལེན་ཚར་བ་བྱེད་དགོས།

འོས་འགན་འདིའི་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འཕར་མ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ། Office for Equity and Diversity་(དྲང་
དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་) ཀྱི་ཁ་ཐྱི་རེན་ ཁེ་ཊྱི་ ཨོ་ཀོ་ནོར་ Kathryn (Kate) O’Connor ལ་ཁ་པར་
༦༠༨ ༢༦༣ ༢༣༧༨ དང་ WTRS: 7-1-1 ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

གནས་ཚུལ་ལེན་ས་དང་ཞིབ་གནས།











སིན) གྱིས་ངང་སྐྱོབ་གནས་བབ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་
ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་ཆེན་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་
རམ་ལས་ཞུགས་ལག་ལེན་དང་། ལས་
རིམ། བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་
ཀྱི་མེད།
ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེར་མི་གཞན་ལ་དབྱེ་འབྱེད་
དང་། བརྙས་བཅོས། ཡང་ན་རྩུབ་སྤྱོད་བྱ་བ་མི་
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བྱེད་པའི་འགན་འཁྲི་དང་། བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་ང་

Employees (ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པའི་བྱིས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་སྐོར་གྱི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་

ཚོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་ཚེ་འགན་ཁུར་

ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) ལས་བྱེད་ཚོར་ལམ་སྟོན)
The University of Wisconsin-Madison Policy on Mandatory Reporting of
Child Abuse and Neglect (ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) གྱི་ཡར་ཞུ་ངེས་པར་བྱེད་

འཁྱེར་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་་འགན་
འཁྲི་ཡོད།

དགོས་པའི་བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་སྐོར་གྱི་སྲིད་ཇུས)

Office of Compliance (བཀོད་

ལེན་ས) (དབྱིན་ཇི་སྐད་དང་། རྒྱ་ནག་སྐད། མོང་སྐད། སི་པན་སྐད། བོད་སྐད་ཀྱི་ཤོག་ལྟེབ་འགྲེམ་ཡིག་ཡོད)

བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་

Child Abuse and Neglect Resources (བྱིས་པར་སྡུག་སྦྱོང་དང་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཛ་དྲག་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ 911

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། (608) 264-COPS དང་ཡང་
ན་ ༦༠༨ ༢༦༤ ༢༦༧༧



ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་

Dane County Child Protective Services (ཌེན་རྫོང་བྱིས་པ་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁང་) (608) 261-

ཁྱབ་འགན་བསྒྲུབ་ཡིག་ཚང) གིས་ཆགས་སྲེད་
འབྲེལ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་
བྱས་པར་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་དངོས་སུ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

KIDS དང་ ཡང་ན་ ༦༠༨ ༢༦༡ ༥༤༣༧

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་རིམ་མམ་བྱེད་སྒོ་

WTRS ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཏར་འཕྲིན་སྦྲེལ་མཐུད་མ་ལག་སྟེ ། WTRS ཨང་གྲངས་ 7-1-1 ཐོག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ས་

བར་ངོ་རྒོལ་དང་། དབྱེ་འབྱེད་་ས་པར་ཞུ་

མལ་སྒྲི་སིན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། ༦༠༨ ༢༦༦ ༤༢༧༥

ལ་ཞུགས་མཁན་མི་སུ་ཞིག་གིས་དབྱེ་འབྱེད་་་

གནས་གང་རུང་གི་ཁ་པར་རམ་ཡང་ན་ WTRS ཡི་རིན་མེད་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ནས་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཆོག

གཏུག ཡང་ན་དབྱེ་འབྱེད་དོན་རྐྱེན་གྱི་རྩད་ཞིབ་་་

ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་་་སྤྱོད།
ཉེ་རིང་ད་་འབྱེད་དང་། ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས། ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་་བཅས་ཀྱིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་

བ་བཅས་ལ་མཉམ་ཞུགས་་ས་པར་བརྟེན་ནས་
མི་དེ་ལ་Retaliation (འཁོན་ལན་སློག་
པའི་) བྱ་བ་གཏན་ནས་སྤེལ་ཆོག་གི་མེད།

སིན་) གྱི་ལས་དོན་དང་སློབ་གཉེར་གྱི་སྤུས་ཚད་ཉམ་དམས་སུ་གཏོང་གི་ཡོད། ་་སྤྱོད་དེ་དག་་མས་གཞི་དང་སློབ་གྲྭའི་སྲིད་ཇུས་

དང་འགལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་སྒེར་དང་ཆེད་ལས་འབྲེལ་བར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་ཐུབ་པ། ཆེད་ལས་སམ་ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་ལ་གང་གུན་
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གཏོང་བ གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་་མས་ལ་སྦྱོར་བ། སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ངམ་དབུས་གཞུང་གི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་རོགས་དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་གཞན་པ་མེད་པ་
བཟོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་རྩོམ་སྲིད།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་མི་སྡེ་ཡོངས་ལ་འདྲ་མཉམ་ཐོག་གོ་སྐབས་ལེན་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་
མཐུན་སྲིད་གཞུང་ངམ་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་་མས་སྒྲིག ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་མ་ཡིན་
པའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་མམས་ལག་བསྟར་དོན་འངལ་ཡོང་བ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་་ས་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ།


Title VI and Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (༡༩༦༤ ལོའི་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་་མས་ཡིག་) གིས་མི་རིགས་དང་། ཤ་

མདོག ཆོས་ལུགས། ལུས་རྟེན། ཡང་ན་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁོངས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་་་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་”པ་དང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངའ་སྡེའི་་་མས་
ཡིག་ s. 36.12, Wisconsin Statutes གི་ནང་དུ་ “སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་མི་རིགས་དང་། ཤ་མདོག དད་མོས། ཆོས་ལུགས། ལུས་རྟེན། ཐོག་མའི་རྒྱལ་
ཁོངས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། ཕ་མེས། ལོ་ཚད། ལུས་འབྲེལ་མོས་ཕྱོགས (sexual orientation) ། སྦྲུམ་མ། གཉེན་སྒྲིག་གནས་སྟངས་སམ་ཕ་མའི་གནས་

སྟངས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་ཕྲུག་སུ་ལའང་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གམ་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་ཞུགས་དང་། མཉམ་ཞུགས།་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་
གོ་སྐབས་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཡང་ན་སྲི་ཞུ་དང་ལས་རིམ།་སློབ་ཚན།་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ཀྱི་ཆ་་ཤས་ལེན་པར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་བྲིས་ཡོད།”


Title IX of the Education Amendments of 1972 (༡༩༧༢ ལོའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་བསྐྱར་བཅོས་་མས་ཡིག་) གིས་ཕོ་མོའི་ལུས་
རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་་་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



Rehabilitation Act of 1973 (༡༩༧༣ ལོའི་བསྐྱར་གསོ་་མས་ཡིག་)་གི་དོན་ཚན་ ༥༠༤ དང་ Americans with Disabilities Act
of 1990 (༡༩༩༠ ལོའི་ཨ་རི་མི་སེར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་མས་ཡིག་)ནང་དུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་་བརྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་་་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



Age Discrimination Act of 1975(༡༩༧༥ ལོའི་ལོ་ཚད་དབྱེ་འབྱེད་་མས་ཡིག་)ནང་དུ་ལོ་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་་་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འཁོན་ལན་སློག་པ།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ལས་རིམ་མམ་བྱེད་སྒོ་ལ་ཞུགས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང་། ལས་བྱེད། གང་ཟག ཡང་ན་དབྱེ་འབྱེད་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། དབྱེ་འབྱེད་་ས་པར་ཞུ་གཏུག ཡང་ན་དབྱེ་
འབྱེད་་ས་པའི་གནད་དོན་གྱི་རྩད་ཞིབ་་་བར་མཉམ་ཞུགས་་ས་པར་བརྟེན་ནས་འཁོན་ལན་སློག་ཆོག་གི་མེད།

ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་་་་སྤྱོད་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཕྱོགས།
ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་་སྐོར་གྱི་སེམས་འཚབ་མམས་ཐབས་ལམ་གཅིག་གམ་ཡང་ན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སེལ་ཆོག དེ་ཡང་་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་ནས་ཐག་གཅོད་་
བྱེད་ཐབས་གཞན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚེ་འོས་འཚམས་ལྡན་པ་ཡོང་སྲིད། ལས་བྱེད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པའམ་ཡང་ན་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭའི་
office for Equity and Diversity་(སློབ་གྲྭའི་དྲང་བདེན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་) དང་། Ombuds Office་(ཨོམ་བྷ་ཛི་ཡིག་ཚང་) ། Employee
Assistance Office་(ལས་བྱེད་གཞོགས་འདེགས་ཡིག་ཚང་) ལྟ་བུ་གང་རུང་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཆོག

སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་སློབ་ཕྲུག་གཞན་ཞིག་གིས་ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་་ས་བྱུང་བསམ་ཚེ་Dean of Students Office (སློབ་མའི་ལས་དོན་སློབ་གཙོ་ཌིན་ཡིག་ཚང་)
ལ་འབྲེལ་གཏུག་་ས་ཏེ་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་བྱེད་དགོས། ཁོ་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་ལས་གནས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཚེ། Ombuds Office་(ཨོམ་བྷ་ཛི་ཡིག་ཚང་) བརྒྱུད་ནས་
རོགས་རམ་ཞུ་ཆོག

ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག ལྟ་སྐོར་པ་མམས་ཀྱིས་ཉེ་རིང་དབྱེ་འབྱེད་་ས་བྱུང་བར་ Office of Compliance་(བཀོད་ཁྱབ་འགན་བསྒྲུབ་ཡིག་ཚང)བརྒྱུད་ནས་འགྲྲོ་ལུགས་ལྟར་
ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་ལ་དམིགས་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ལེན་ཆོག
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་མས་ཡིག Title IX ཡི་བཀོད་ཁྱབ་ལག་བསྟར་འགན་འ་།
Title IX of the Education Amendments of 1972 (༡༩༧༢ ལོའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་བསྐྱར་བཅོས་
་མས་ཡིག) གིས་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ (federal) གི་སློབ་ཡོན་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཁུངས་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལས་རིམ་མམ་

TITLE IX ཁྲིམས་ཡིག་ཐད་ཀྱི་བསམ་
གཞིགས།

བྱེད་སྒོའི་རྒྱུད་རིམ་སྐབས་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་བཅས་ཚུད་པའི་ཕོ་མོའི་ལུས་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེ་རིང་
དབྱེ་འབྱེད་་་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) གྱིས་ Title IX
་མས་ཡིག་གི་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བརྙས་བཅོས་སམ་ཡང་ན་རྩུབ་སྤྱོད་སྤེལ་རིགས་ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་བ་དང་གང་མགྱོགས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་བྱེད་ཐབས་བསྟེན་དགོས།
Title IX ་མས་ཡིག་ལ་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ལུགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཐག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་
) གྱིས་གཤམ་གསལ་མམས་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས།


་་སྤྱོད་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག



་་སྤྱོད་དེ་རིགས་སྐྱར་འབྱུང་་་རྒྱུ་སྔོན་འགོག



ཤུལ་ལུས་མིའམ་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་ལ་བྱུང་བའི་ཕོག་ཐུག་གསོ་བཅོས།

ཡིད་ཆེས་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ་ལེན་ས།

Title IX ་མས་ཡིག་འགན་ཡོད་ལས་བྱེ
བྱེད་ “Responsible Employees”
(RE) ལ་ཆགས་སྲེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་་་
སྤྱོད་རིགས་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་
པར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་ཡོད། ་
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་
) གྱི་སྲིད་ཇུས་འོག་ཏུ་གཤམ་འཁོད་ལས་བྱེད་མམས་
ལ་གོ་དགོས།


ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སམ་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་ཕོག་ངང་མཁན་མི་སྒེར་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཆོག་ཅིང་
གསང་རྒྱ་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལེན་སའི་ཡིག་ཚང་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག ཡིད་ཆེས་ཆོག་པའི་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་ལེན་
སའི་ཡིག་ཚང་མམས་ནི་University Health Services་(གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྲི་ཞུ་ཁང་)
དང་། Employee Assistance Office་(ལས་བྱེད་གཞོགས་འདེགས་ཁང་) ། Ombuds Office་ཨོམ་བྷ་
ཛི་ཡིག་ཚང་ (ཨོམ་བྷ་ཛི་ཡིག་ཚང་) ། McBurney Disability Resource Center (མ་ཀུ་སྦུར་ནེ་དབང་པོ་སྐྱོན་
ཅན་ཞབས་ཞུ་ཁང་) (སློབ་ཕྲུག) བཅས་ཡིན། ཡིག་ཚང་འདི་དག་གིས་གོ་རིམ་བསྟར་སྒྲིག་གི་ཞབས་འདེགས་རོག་རམ་བྱེད་པ་མ་
ཟད། ཡིད་ཆེས་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ་ལེན་སའི་ཡིག་ཚང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པར་སྡོམ་
རྩིས་གནས་ཚུལ་(མི་སྒེར་ངོ་རྟགས་ཆོད་བྱེད་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད) ཁོ་ན་སྙན་སྒྲོན་ཡར་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཚུད་པའི་ཚད་བཀག་ལས་བྱེད་ཡོངས།


སྡེ་ཁག་འགོ་གཙོ་རྣམས།



ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ངོ་ཚབ་དང་། རིག་
གནས་སྡེ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྣེ།





མཁན་ཡིག་ཚང་ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་་རྒྱུའི་གདམ་ག་ཡོད། ཡིག་ཚང་དེ་དག་གི་ Office of Human Resources་



ཡིག་ཚང་)། ཡང་ན་ Office for Equity and Diversity (སློབ་གྲྭའི་དྲང་བདེན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས་)



ཚབ་ Deputy Title IX Coordinators གང་རུང་ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་ཆོག

འགན་ཡོད་ལས་བྱེད་་ཀྱི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་འགན་འ་།
Title IX ་མས་ཡིག་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་་མས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་འགན་འ་་

UWPD ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས།
University Housing
Managers དང་ལྟ་རྟོག་པ། སློབ་ཕྲུག་
ལས་མིའི་ལྟ་རྟོག་པ། House

ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སམ་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་ཕོག་ངང་མཁན་མི་སྒེར་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐད་བསྐོས་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་

དང་། Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ཡིག་ཚང་བཅས་ཡིན། གཞན་ཡང་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པའི་སྐུ་

རྩེད་རིགས་སློབ་སྟོན་པ་གཙོ་གཞོན་དང་་ལུས་
རྩལ་སྡེ་ཚག་གི་དབུ་འཛིན་རིམ་པ་ཚང་མ།

ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་གདམ་ག་དང་འོས་འགན།

(ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་)དང་། Office of Workforce Relations་(ལས་བྱེད་དཔུང་ཁག་འབྲེལ་ལམ་

Chancellor, Provost, Vice
Chancellors, Vice Provosts,
Deans and Directors བཅས་

Fellows དང་ Resident
Managers
ཁྲིམས་ཡིག་ Title IX འབྲེལ་མཐུད་
པ། འབྲེལ་མཐུད་པ་གཞོན་པ།



University Complaint
Investigators
ཉན་ཞིབ་ལས་འཛིན་དང་། ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་
མི། ཆགས་སྲེད་ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད་ཞུ་གཏུག་
ཉན་ཞིབ་ཚུད་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་བྱེད་
མི།

དམིགས་བསལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འགན་ཡོད་ལས་བྱེད་ “Responsible Employees” (RE) བསྐོ་བཞག་བྱེད་
དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།
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UW-Madison’s Sexual Harassment and Sexual Violence Policy ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་
ལག་སློབ་ཆེན་མལ་སྒྲི་སིན་གྱི་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྲིད་ཇུས་ཀྱིས་ Title IX ་མས་ཡིག་འགན་

TITLE IX ཁྲིམས་ཡིག་ཐད་ཀྱི་

ཡོད་ལས་བྱེད་ (Responsible Employees) ལ་བསྐོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། Title IX ་མས་ཡིག་འགན་ཡོད་ལས་

བསམ་གཞིགས།

བྱེད་ (Responsible Employees) ཚོར་སྲིད་ཇུས་འདི་དང་འགལ་བའི་་་སྤྱོད་སྤེལ་བའམ་སྤེལ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཅི་
ཞིག་འབྱོར་ཡང་དེ་དོན་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་ཡོད། ཁོ་ཚོར་གནས་ཚུལ་འདི་
རིགས་གསང་རྒྱ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད། ལས་བྱེད་འདི་དག་གིས་གཤམ་གསལ་མམས་ངེས་བསྒྲུབ་བྱེད་དགོས།
1. ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་དོན་ཤེས་རྟོགས་་་རྒྱུ།

2. ཝི་སི་ཀོན་སིན་་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་་(མལ་སྒྲི་སིན་) གྱི་་སྲིད་ཇུས་དང་དེ་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་གཞན་མམས་ཤེས་རྟོགས་་་
རྒྱུ།

3. སློབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲོད་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་གསང་རྒྱ་དང་གནས་ཚུལ་ལེན་སའི་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་ཡུལ་མི་སྣ་
ཤེས་རྟོགས་་་རྒྱུ།

4. འགན་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོར་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སམ་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་་་སྤྱོད་སྤེལ་ངེས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་
འབྱོར་བ་མམས་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པར་ཡར་་ཞུ་དགོས་པའི་འགན་འ་འི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་་་རྒྱུ་
དང་། གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་ལ་འགན་འ་་འདིའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་་་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་་་རྒྱུ།

ཟབ་སྦྱོང་།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་) གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་“ Preventing Sexual

Harassment and Sexual Violence (ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་)” ཟབ་

སྦྱོང་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལས་བྱེད་ཚོས་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་འདི་་ཆ་ཚང་
བླངས་ཚེ་UW-Madison’s Sexual Harassment and Sexual Violence Policy ཝི་སི་ཀོན་སིན་

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མལ་སྒྲི་སིན་གྱི་ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འོས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
སློབ་ཕྲུག་ལས་མི་ཚོས་“Preventing Sexual Harassment and Sexual Violence (ཆགས་སྲེད་
བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་)” ཟབ་སྦྱོང་ལེན་དགོས་ཀྱི་མེད། Undergraduate (དངོས་གཞིའི་སློབ་

“Preventing Sexual
Harassment and Sexual
Violence (ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་

ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་)” ནི་ཝི་སི་
ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་
) གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་ལེན་
དགོས་པའི་སྔོན་འགོག་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་དེ་
ཆགས་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་འདིས་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་
ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་སམ་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་
སྤྱོད་ཀྱི་་་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་དང་། སྔོན་འགོག
གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་གཙོ་བོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
གཤམ་འོག་ཡིག་ཚང་ཁག་ཏུ་ Title IX
ཁྲིམས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡོད།


མ་)དང་ graduate (ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་)ཚོར་བརྗོད་གཞིའི་སྟེང་ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་དང་བསྟུན་པའི་དགོས་ངེས་ཆ་་རྐྱེན་བཏོན་ཡོད།



གནས་ཚུལ་ལེན་ས་དང་ཞིབ་གནས།



1. Title IX ་མས་ཡིག་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ཁ་་ང་དང་གནས་ཚུལ་ལེན་ས།
2. ཆགས་སྲེད་ཉེས་སྤྱོད་དང་། དགའ་རོགས་ངོ་ཐུག་གམ་བཟའ་མི་ནང་ཁུལ་རྩུབ་སྤྱོད། རྗེས་འདེད་བསུན་གཙེར་གནས་



ཚུལ་བྱུང་རིགས་གཤམ་འཁོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་དགོས།





Title IX Coordinator (མི་སུ་རུང་)





Dean of Students Office (སློབ་ཕྲུག)



Office of Workforce Relations (ལས་བྱེད)

Office of Student
Conduct and Community
Standards
UW-Madison Police
Department
Office of Workforce
Relations
Office for Equity and
Diversity
Division of
Intercollegiate Athletics
Division of University
Housing

3. གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་བྱེད་མཁན་སློབ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནི་ University Health Services
དང་། Employee Assistance Office ། Ombuds Office ། McBurney Disability
Resource Center (སློབ་ཕྲུག)
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4. ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་ Sexual Harassment : Defining and Addressing a Community Concern ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་
ལེན་ཆོག་པ་དང་ཤོག་ངོས་ནས་དགོས་ཚེ་ Title IX ་མས་ཡིག་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་། ལས་བྱེད་གཞོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ OED ། Office of the
Provost ཡིག་ཚང་ནས་ལེན་ཆོག

5. Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy & Campus Crime Statistics Act (Clery Act) སྐོར་དང་
6.

དོན་འངལ་དགོས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་ལེན་ས།

UW-Madison Police Department (ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས)

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་)གྱི་སློབ་ཕྲུག་གམ་ལས་བྱེད་བར་གྱི་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བའི་
(consensual romantic) ཐད་ང་ལ་འགན་འཁྲི་་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

གལ་ཏེ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་དང་ལྟ་རྟོག་ཞིབ་བཤེར་་་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་གཉིས་བར་དུ་བརྩེ་དུང་དགའ་རྩེད་དམ་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚེ། དམིགས་དོན་ལྟར་གྱི་ཐག་གཅོད་
ཅིག་ཡོང་མི་ཐུབ་པ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ངོས་ནས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་འདི་འདྲའི་བར་དུ་ནམ་ཡང་དབང་ཆའི་་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དམིགས་དོན་་འགྲུབ་པར་བར་་ཆད་
བྱེད་པ་མ་ཟད་ཁེ་ཕན་འགལ་འཛོལ་གྱི་གནས་སྟངས་སློང་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། རང་མོས་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པར་གནོད་རྐྱེན་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད།
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ Regent Policy 14-8 ཀྱིས་དགེ་རྒན་གྱིས་རང་གི་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཞུགས་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གམ་ཡང་ན་མ་འོངས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་
ཁྲིད་ལ་ཞུགས་འཆར་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་མཉམ་དུ་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་། རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་བཞིན་པའམ་ཡང་
ན་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་དགེ་རྒན་མིན་ནའང་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་དང་སློབ་སྟོན། ལས་ཆོད་གྲུབ་འབྲས་ཞིབ་བཤེར། དབང་ཆ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ཚེ། དམིགས་བསལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་ལས་བྱེད་གཞན་ཞིག་གི་བར་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་བཞིན་པའམ་ལས་
བྱེད་གང་ཞིག་ལས་བྱེད་གཞན་དེའི་སྟེང་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་དང་སློབ་སྟོན། ལས་ཆོད་གྲུབ་འབྲས་ཞིབ་བཤེར། དབང་ཆ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ། ཡང་ན་ལས་བྱེད་ཅིག་
གིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ངང་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་མ་འོངས་པར་ལས་བྱེད་གཞན་དེའི་སྟེང་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་དང་སློབ་སྟོན། ལས་ཆོད་གྲུབ་འབྲས་ཞིབ་བཤེར། དབང་ཆ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་
ཡོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡིན་པར་བསམས་ཚེ། དེ་ལའང་དམིགས་བསལ་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད།

ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན།
གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར་དབང་ཆ་དང་གོ་གནས་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་མི་མམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་བྱུང་བའི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་སྙན་སེང་ཞུ་

དགོས་པ་དང་སྙན་སེང་མ་ཞུས་ཚེ་མ་ཞུས་པའི་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས་པ་ཡིན། ལྟ་རྟོག་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནམ་ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཤོག་ཁག་གང་རུང་། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་
གཤམ་འོག་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་ལ་གནོད་སྐྱོན་དོ་ཕོག་གཏོང་ངེས་ཅན་ཡིན་པའི་རྩོད་རྙོག་རིགས་མེད་པར་བཟོ་བའམ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤེས་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་ཡོད། ལྟ་རྟོག་
པས་འགན་འ་་འདི་རིགས་དང་ལེན་ལག་བསྟར་་་རྒྱུར་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་ལེན་སའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག
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ཟབ་སྦྱོང་།
རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ངེས་པར་ལེན་དགོས་པའི་““Preventing Sexual

Harassment and Sexual Violence” (ཆགས་སྲེད་བརྙས་བཅོས་དང་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་) ” ཟབ་
སྦྱོང་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད། གལ་སྲིད་མི་དངོས་ཞུགས་དགོས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཕར་མ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཚེ།་Office for

རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ།

Equity and Diversity(དྲང་དོན་རིས་མེད་ལས་ཁུངས) འམ་ Office of Compliance ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
གནང་རྒྱུ།

གནས་ཚུལ་ལེན་ས།
University of Wisconsin System Board of Regents Policy 14-8 on Consensual
Relationships (ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཉིས་མོས་ཕོ་མོ་འབྲེལ་
བའི་སྐོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཨང་ 14-8)

དགེ་རྒན་གྱིས་རང་གི་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཞུགས་བཞིན་

པའི་སློབ་ཕྲུག་གམ་ཡང་ན་མ་འོངས་པར་རང་་ཉིད་
ལས་བྱེད་རྣམས་ཁེ་ཕན་འགལ་འཛོལ་གྱི་གནས་
ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཞུགས་འཆར་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་
སྟངས་སམ་དབང་ཆའི་་བར་ཁྱད་་ཡོད་པའི་གནས་
གི་མཉམ་དུ་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་
སྟངས་འོག་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་ ཡོད་ཚེ་དོ་
རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད
བདག་གི་ལྟ་རྟོག་པར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་
དགོས།
ལས་བྱེད་རྣམས་ཁེ་ཕན་འགལ་འཛོལ་གྱི་གནས་

སྟངས་སམ་དབང་ཆའི་་བར་ཁྱད་་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་འོག་རང་མོས་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་ ཡོད་ཚེ་དོ་
བདག་གི་ལྟ་རྟོག་པར་ཡར་ཞུ་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་
ལྟ་རྟོག་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནམ་ཡང་ན་
དགོས།
འབྲེལ་ཡོད་ཤོག་ཁག་གང་རུང་། ལྷག་པར་དུ་

རང་གི་གཤམ་འོག་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་ལ་གནོད་
སྐྱོན་དོ་ཕོག་གཏོང་ངེས་ཅན་ཡིན་པའི་རྩོད་རྙོག་

རིགས་མེད་པར་བཟོ་བའམ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་
་བར་
ལྟ་རྟོག་པས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནམ་ཡང་ན་
ཐབས་ཤེས་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་ཡོད།
འབྲེལ་ཡོད་ཤོག་ཁག་གང་རུང་། ལྷག་པར་དུ་

རང་གི་གཤམ་འོག་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་ལ་གནོད་
སྐྱོན་དོ་ཕོག་གཏོང་ངེས་ཅན་ཡིན་པའི་རྩོད་རྙོག་

རིགས་མེད་པར་བཟོ་བའམ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་་བར་
ལྟ་རྟོག་པས་འགན་འ་་འདི་རིགས་དང་
ཐབས་ཤེས་་་རྒྱུའི་འགན་འ་་ཡོད།
ལེནལག་བསྟར་་་རྒྱུར་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་
ལེན་སའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག
ལྟ་རྟོག་པས་འགན་འ་་འདི་རིགས་དང་

ལེནལག་བསྟར་་་རྒྱུར་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་

ལེན་སའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག
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