བོད་ཡིག / TIBETAN

ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན་)ནི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན། ཕོ་མོ་དང་། མི་རིགས། ཤ་མདོག རྒྱལ་ཁོངས། ལུས་འབྲེལ་འདོད་ཕྱོགས། དད་པ།
ཆོས་ལུགས། ལོ་ཚོད། གཉེན་སྒྲིག་གནས་སྟངས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། རིགས་རྒྱུན་སྐྱེད་འཕེལ་གནས་ཚུལ། ཆབ་སྲིད་འབྲེལ་བ། མི་རྒྱུད། དམག་ཟུར་རམ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། མངའ་སྡེའམ་དབུས་གཞུང་ཁྲིམས་ཡིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་
བལྟོས་པར་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལས་རིམ། སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་ཞུ་བར་དུས་བཀག་མེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐུར་འབུལ་བྱས་ཚར་པའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་ཟླ་དྲུག་རྗེས་རྩིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཟླ་ ༦ རྗེས་ནས་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་དུ་འགེང་འབུལ་ཞུ་དགོས།


སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འདི་ཨིན་ཡིག་དང་། སི་པན་སྐད། མོང་སྐད། བོད་སྐད་དུ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཚོས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཆེད་དུ་སྐད་སྒྱུར་པ་དང་སྙན་ཞུ་འབུལ་སྟངས་ཐད་ལ་གགས་རམ་དགོས་སྐོར་རེ་

འདུན་བཏོན་ཆོག
ENGLISH: If you have any questions about this information, please contact Office of Human Resources at (608) 265-2257 or
custodianjobs@ohr.wisc.edu to communicate in English. If you would like to request translation or interpretation services,
please call Cultural Linguistic Services (Office of Human Resources) at (608) 265-2257. Thank you.
ESPAÑOL / SPANISH: Si quiere solicitar servicios de traducción o interpretación en español por favor llame a la Oficina de
Servicios Lingüísticos y Culturales (Oficina de Recursos Humanos) al (608) 265-1489 o al (608) 265-0838. Gracias.
HMOOB / HMONG: Yog koj xav tau kev pab txhais ntawv los lus Hmoob, thov hu Kev Pa Cuam Txhais Lus (Chaw Pab Neeg Ua
Haujlwm) rau (608) 263-2217. Ua Tsaug.
བོད་ཡིག / TIBETAN: ཁྱེད་ལ་བོད་སྐད་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་གགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ལས་ཁུངས) ལ་ཁ་པར་ (608) 890-2545 ཐོག་
འབྲེལ་བ་གནང་གགས་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།
中文 / CHINESE: 如果您需要汉语笔译或口译服务，请联系文化语言服务中心 (人力资源办公室)，电话
(608) 890-2628。谢谢！
མི་སྒེར་གནས་ཚུལ།
*རུས་མིང་། (Last Name)
*སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཨང་གྲངས་(SSN) ཀྱི་མཐའ་མའི་ཨང་གྲངས་བཞི།

*སྐྱེས་ཟླ། (MM)

*མངའ་སྡེ།

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།

སྐྱེས་ལོ། (YYYY)

*སྐྱེས་ཚེས། (DD)

*གྲྲོང་ཁྱེར།

*སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་།
ནང་ཁྱིམ་ཁ་པར།

དཀྱིལ་མིང་། (M.I.)

*རང་མིང་། (First Name)

*སྦྲག་ཨང་།

གློག་འཕྲིན།

*རྟགས་འདི་ཡོད་སར་ངེས་པར་དུ་འགེང་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན)དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

☐ ཡོད

ལས་ཀའི་དུས་ཚོད། (ཁྱེད་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་པ་ཚང་མར་་འདེམས་རྟགས་འ་་གགས)

☐

འཕྲལ་སེལ། PT (བདུན་ཕྲག་རེར་ཆུ་ཚོད་ ༤༠ ལས་ཉུང་བ)

☐

མེད

ལས་དུས། (workshifts) (ཁྱེད་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་པ་ཚང་མར་འདེམས་རྟགས་འ་་གགས)

ལས་བྱེད་ངོ་མ། FT (བདུན་ཕྲག་རེར་ཆུ་ཚོད ༤༠ )

☐

☐

ཉིན་མོ་ལས་དུས་དང་པོ། DS (ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣ བར་རམ་ཡང་ན་ཆ་འདྲ་བ)

☐ མཚན་མོ་ལས་དུས་གཉིས་པ། EH (ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད ༣ ནས་ མཚན་མོ་ ༡༡ བར་རམ་ཡང་ན་ཆ་འདྲ་བ)

☐ མཚན་མོ་ལས་དུས་གསུམ་པ། NT (མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ནས་ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ ༧ བར་རམ་ཡང་ན་ཆ་འདྲ་བ)

ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་འདིའི་སྐོར་ཇི་ལྟར་ཤེས་སོང་།
☐ ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)ལས་བྱེད་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་སོང་།

དྲ་རྒྱ།
☐ JobCenterofWisconsin.com (JobNet)

☐

གྲྲོགས་པོའམ་ནང་མིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་སོང་།

☐
☐
☐
☐
☐

ལས་རིགས་ངོ་སྤྲོད་ཁྲོམ་འདུས། Job Fair

☐

Centro Hispano of Dane County
Job Service/Job Center
Multicultural Center
Urban League of Greater Madison

☐
☐
☐

Wisconsin State Journal
Monster.com
Madison Times

☐

གཞན (འགྲེལ་བཤད་གནང་གགས)

☐

Capital City Hues

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)ལས་ཞུ་དྲ་ཚིགས།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu

གསར་བཅོས་དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 6 ཚེས་ 15 །

1

ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག
རླངས་འཁོར་སྐོར་ཆོག་ལག་ཁྱེར་དང་་ཨིན་ཇི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཚད་རང་ངོས་ཞིབ་བཤེར། (Driver’s License and English Language Self-Evaluation)
ལས་ཞུ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་ཀའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་ཁང་གཉེར་ལས་གནས་ཁ་ཤས་་ལ་མོ་ཊ་བསྐོར་ཆོག་ལག་འཁྱེར་དང་ཡང་ན་ཨིན་ཇི་སྐད་ཡིག་རང་རྐྱ་འཕེར་ངེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་
ས་མིག་ལ་ཆ་་ནན་ཚང་ཆེད། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ 5 ལ་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཉམས་མྱོང་དང་འཇོན་ཐང་གཞིར་་བཟུང་སྟེ་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་ལན་འདེབས་གང་ཡིན་གོར་རྟགས་གསལ་བོ་འ་་གགས།
དྲི་བ།

ཁྱེད་ཀྱི་ལན།
གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་གྱི་ནན་པས་ལས་བྱེད་གང་དེར་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་མོ་ཊ་སྐོར་ཆོག་ལག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

1.

ཡོད།

མེད།

ཡོད།

Yes

མེད།

No

ཡོད།

Yes

མེད།

No

ཡོད།

Yes

མེད།

No

ཡོད།

Yes

མེད།

No

ཡོད།

Yes

མེད།

No

ཁྱེད་ལ་ད་ལྟ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་མོ་ཊ་སྐོར་ཆོག་ལག་འཁྱེར་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་བམ།
གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་ཀྱི་ནན་པས་ཨིན་སྐད་བཤད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལས་གནས་འདི་དག་ལ་མི་དང་ངོ་ཐུག་གམ་ཁ་པར། ཕྱོགས་གཉིས་བརྡ་གཏོང་སྐུད་མེད་
རླུང་འཕྲིན་(two-way radio) ། ལས་བྱེད་དང་མང་ཚོགས། སྐུ་མགྲྲོན། ཡུལ་མི། ཛ་དྲག་ཉེན་སྐྱོན་ལས་བྱེད་དང་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་བཅས་འགོད་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕེ་ཇིར་ ་
(pager) བཅས་བརྒྱུད་ཨིན་སྐད་ནང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་དགོས།

2.

ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་བསྒྱུར་པ་མེད་པར་ཨིན་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་ཐུབ་གི་ཡོད་དམ།
གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་ཀྱི་ནན་པས་ཨིན་ཡིག་ཀློག་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལས་གནས་འདི་དག་ལ་ཐོན་རྫས་སྟེང་གི་སྦྱར་ཡིག་དང་ཁང་མིག་གཙང་བཟོ་བྱ་ཕྱོགས་ངོ་
སྤྲོད། ལས་ཀའི་དགོས་མཁོ། འཕྲུལ་འཁོར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་ལག་དེབ། ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ། སྦྱར་རྟགས་བཅས་ཀློག་ཐུབ་པ་དང་དེའི་ནང་དོན་ཤེས་ཐུབ་པ་དགོས།
3.
ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་བསྒྱུར་པ་མེད་པར་ཨིན་ཡིག་ཀློག་ཐུབ་པ་དང་ནང་དོན་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།
གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་ཀྱི་ནན་པས་ཨིན་ཡིག་འ་་འཕེར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལས་གནས་འདིར་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིག་ཐོག་སྙན་
ཞུ་འབུལ་ཐུབ་དགོས།
4.
ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་བསྒྱུར་པ་མེད་པར་ཨིན་ཡིག་ནང་ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།
གདམ་བྱའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་ཀྱི་ནན་པས་ལས་བྱེད་ཚོས་ངག་ཐོག་ནས་ཨིན་སྐད་དུ་ལམ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ན་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ས་དང་
ཁང་པ་གཙང་མ་བཟོ་ཕྱོགས། ཡང་ན་ཛ་དྲག་ཉེན་སྐྱོབ་གནས་སྟངས་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

5.

ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་བསྒྱུར་པ་མེད་པར་ཨིན་སྐད་ནང་ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ངོས་ལེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཚིག་བརྗོད། (CERTIFICATION STATEMENT)
གཤམ་དུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་པ་ལྟར། ངོས་ནས་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འདིའི་ནང་་ས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་མ་བྱས་གོང་གནས་ཚུལ་རྣམས་སླར་ཡང་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། རྫུན་བཤད་དང་མགོ་སྐོར། གནས་ཚུལ་ཆད་ལྷག་
བྱུང་རིགས་ཡོད་ཚེ་ངོས་རང་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་བྱ་རྒྱུར་ཆ་ནན་ཚང་མེད་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་བྱས་རྗེས་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་སྤྲད་པ་དང་བསྐྱུར་འཇོག་བྱས་རིགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ། ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

མཚན་རྟགས།

ཟླ་ཚེས།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu
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ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག

ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་་།

སྒེར་བསྒྲུབ་གླ་བྱེད་ལས་ཀ་ (self-employment)དང་དམག་ཞབས་སོགས་ཆེས་ཉེ་དུས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་གསུམ་འ་་འགོད་མཁོ་སྤྲོད་གནང་གགས། ཐོག་མར་ཆེས་ཉེ་དུས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ནས་འགོ་འཛུགས་གགས། དགོས་མཁོ་

བྱུང་ཚེ་ཤོག་ངོས་འཕར་མ་ཟུར་སྦྱར་བྱེད་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱི་མིང་།

ཉམས་མྱོང་ 1
ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་གནས།

གླ་ཕོགས།

ལས་རིགས།

ལས་ཁུངས་ཁ་བྱང་།(སྲང་ལམ། གྲྲོང་ཁྱེར། མངའ་སྡེ། སྦྲག་ཨང་)
ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་དང་། གོ་གནས། ཁ་པར།
ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཉིན།
(ཟླ་བ་དང་ལོ )

གང་ནས་

གང་བར།

ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་དོན།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་འགན།

ཉམས་མྱོང་ 2
ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་གནས།

གླ་ཕོགས།

ལས་རིགས།

ལས་ཁུངས་ཁ་བྱང་།(སྲང་ལམ། གྲྲོང་ཁྱེར། མངའ་སྡེ། སྦྲག་ཨང་)
ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་དང་། གོ་གནས། ཁ་པར།
ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཉིན།
(ཟླ་བ་དང་ལོ )

གང་ནས་

གང་བར།

ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་དོན།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་འགན།

ཉམས་མྱོང་ 3
ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་གནས།

གླ་ཕོགས།

ལས་རིགས།

ལས་ཁུངས་ཁ་བྱང་།(སྲང་ལམ། གྲྲོང་ཁྱེར། མངའ་སྡེ། སྦྲག་ཨང་)
ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་དང་། གོ་གནས། ཁ་པར།
ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཉིན།
(ཟླ་བ་དང་ལོ )

གང་ནས་

གང་བར།

ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་དོན།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་འགན།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu
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ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག

ངོས་སྦྱོར་འགྲེམས་སྤེལ། (REFERENCE RELEASE)
འགྲེམས་སྤེལ་འདི་བཀླགས་ཏེ་ཆ་ནན་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་མོས་མཐུན་ཡོད་ཚེ་གཤམ་དུ་མཚན་རྟགས་དང་ཟླ་ཚེས་འགོད་གགས།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་སྒྲི་སིན༽གྱིས་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་མ་བྱས་གོང་དུ་འདས་དང་ད་ལྟའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད (གང་དུ་འོས་པ) ། ནག་ཉེས་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་
སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ངའི་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་ནང་་ས་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞིབ་འཇུག་རྟོག་དཔྲོད་བྱས་ཏེ་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་བྱེད་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་སྐབས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
ངས་འདི་ནས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་སྒྲི་སིན༽ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་པའམ་ཡང་ན་འགྲེམས་སྤེལ་འདི་བརྒྱུད་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་སྟེ་འགན་འཛིན་དང་། ལྟ་རྟོག་པ། ལས་བྱེད་བསྡུ་སྐོང་བྱེད་མི་བཅས་
ཀྱིས་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ལ་དགོས་པའི་ངའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག
གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ཡོང་ཁུངས་དེ་ཡང་གཤམ་གསལ་སོགས་ཚུད་ཡོད།
1. གྲྲོང་ཁྱེར་དང་། མངའ་སྡེ། དབུས་གཞུང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲིམས་ཁང་།
2. དེ་སྔའི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།
3. ད་ལྟའི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།
4. སྒེར་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར། (Personal references)
5. སློབ་གྲྭ་དང་། མཐོ་སློབ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གཞན་གང་རུང་།
ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་དང་། སློབ་གཉེར་ཁང་ངམ་ཚོང་ལས། ཐུན་མོང་ངམ་སྒེར་གང་རུང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་འདི་བཞིན་དང་ལེན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཁྲི་ལེ་ཁག་ཐམས་ཅད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན། མཚན་རྟགས་
བཀོད་པའི་འགྲེམས་སྤེལ་འདིའི་ངོ་བཤུས་དེ་ཡིག་ཆ་ངོ་མར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག འགྲེམས་སྤེལ་འདི་ལ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་སྒྲི་སིན༽ལ་ཕུལ་བའི་ངའི་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་རྩིས་མེད་མ་ཆགས་བར་དུ་ནུས་པ་
ཡོད།

ཟླ་ཚེས།

གཟབ་བསྟར་་ས་མིང་།

བེད་སྤྱོད་བྱས་ཟྱིན་པའི་མིང་གཞན།
མཚན་རྟགས།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu
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ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག

ངོས་སྦྱོར། (REFERENCES)
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་།

ངོས་སྦྱོར 1
ངོས་སྦྱོར།

རུས་མིང་། (Last Name)

རང་མིང་། (First Name)

བཟོ་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་།
འབྲེལ་བ།

☐ ད་ལྟའི་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།
☐
☐

ལས་གགས་སམ་ཚོང་ལས་མཐུན་གྲྲོགས། (business associate)

☐

དེ་སྔའི་་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།

☐

དགེ་རྒན། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་གི་འགོ་ཁྲིད།

སྒེར་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར། (personal reference)

སྲང་ལམ། (Street)

གྲྲོང་ཁྱེར།

ཁ་པར།

མངའ་སྡེ།

སྦྲག་ཨང།

གློག་འཕྲིན།

ངོས་སྦྱོར 2
ངོས་སྦྱོར།

རུས་མིང་། (Last Name)

རང་མིང་། (First Name)

བཟོ་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་།
འབྲེལ་བ།

☐ ད་ལྟའི་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།
☐
☐

ལས་གགས་སམ་ཚོང་ལས་མཐུན་གྲྲོགས། (business associate)

☐

དེ་སྔའི་་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།

☐

དགེ་རྒན། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་གི་འགོ་ཁྲིད།

སྒེར་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར། (personal reference)

སྲང་ལམ། (Street)

གྲྲོང་ཁྱེར།

ཁ་པར།

མངའ་སྡེ།

སྦྲག་ཨང།

གློག་འཕྲིན།

ངོས་སྦྱོར 3
ངོས་སྦྱོར།

རུས་མིང་། (Last Name)

རང་མིང་། (First Name)

བཟོ་ཚོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་།
འབྲེལ་བ།

☐ ད་ལྟའི་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།
☐
☐

ལས་གགས་སམ་ཚོང་ལས་མཐུན་གྲྲོགས། (business associate)
སྒེར་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར། (personal reference)

སྲང་ལམ། (Street)
ཁ་པར།

☐

དེ་སྔའི་་ལྟ་རྟོག་པའམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན།

☐

དགེ་རྒན། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་གི་འགོ་ཁྲིད།

གྲྲོང་ཁྱེར།

མངའ་སྡེ།

སྦྲག་ཨང།

གློག་འཕྲིན།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu
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ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག

དྲང་བདེན་རིས་མེད་ཀྱི་བྱ་བའམ་འདྲ་མཉམ་ལས་ཞུགས་གོ་སྐབས་ཡིག་ཆའི་དྲི་ཚན། (Affirmative Action / Equal Employment Opportunity Data Questionnaire)
སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ། དབུས་གཞུང་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པར་བརྟེན། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན)གྱིས་ལས་མི་བསྡུ་སྐོང་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་བྱ་ཆེད་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཕྱོགས་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་

ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། དྲི་ཚན་འདིར་བཏོན་པའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་མིན་རང་མོས་དང་བླངས་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་། སྙན་སྒྲོན་འོས་འགན། ང་ཚོའི་AA/EEO ཡི་ལས་
བྱེད་བསྡུ་སྐོང་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་བའི་ཕན་ནུས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་རྣམས་གསང་རྒྱ་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀར་བསྐོ་བཞག་ཡོང་བའི་ཚད་གཞི་ལ་བཟུང་གི་མེད། དེ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདི་མ་སྤྲད་ཀྱང་མི་འགྲྲོ་དགོངས་བཞེས་ཁོངས་ནས་
ཕྱིར་འབུད་མི་བྱེད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་སྒྲི་སིན) གྱི་འོས་འགན་སྐོར་གྱི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆཁག་དྲ་ཚིགས་ http://www.oed.wisc.edu/documents/AADQ_Full_Memo_041414.pdf ནས་གཟྱིགས་གགས།

རིགས་རྒྱུད (Ethnicity) (སྒམ་མིག་གཅིག་རང་ལ་རྟགས་འ་་གགས)



ཧི་སི་པ་ནི་ཀི་འམ་ལ་ཏི་ནོ་མི་རྒྱུད། (Hispanic/Latino Origin)

ཧི་སི་པ་ནི་ཀི་འམ་ལ་ཏི་ནོ་མི་རྒྱུད་མིན་་པ། (Not of Hispanic/Latino Origin)

མི་རིགས། (Race) (འབྲེལ་ཆགས་ཚང་མར་རྟགས་འ་་གགས)






ལུས་རྟེན།



ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་ཨན་མི་དང་ཨ་ལ་སི་ཀའི་ཡུལ་མི། – ཨ་མེ་རི་ཀ་ལྷོ་བྱང་གི་མི་རྒྱུད་གང་རུང་ནས་མཆེད་པའི་མི་ལ་གོ་དགོས། དེའི་ཁོངས་སུ་ཚོ་ཁག་གི་འབྲེལ་རྒྱུན་ནམ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཉར་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཨ་མེ་རི་ཀ་དབུས་དཀྱིལ་ཀྱི་མི་ཡང་ཚུད་ཡོད།
མི་རིགས་ནག་པོའམ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་མི། – ཨ་ཕི་རི་ཀའི་མི་ནག་པོའི་མི་རྒྱུད་གང་རུང་ནས་མཆེད་པའི་མི་ལ་གོ་དགོས།

ཨེ་ཤེ་ཡའི་མི། – ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་རྒྱུད་དང་ལྷོ་ཤར་རྒྱུད། རྒྱ་གར་ཉེ་འབྲེལ་ཡུལ་ལུང་བཅས་ཀྱི་མི་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན། ཀམ་པོ་ཌི་ཡ། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར། འཇའ་པན། ཀོ་རི་ཡ། མ་ལེ་ཞི་ཡ། པ་ཀི་སི་ཐན། ཕི་ལི་ཕེན་གླིང་ཕྲན། ཐེ་ལན་ཌི། ཝེ་ཏི་ནམ་བཅས་ཚུད་ཡོད།
ཧ་ཝ་ཨི་ཡུལ་མིའམ་ཕ་སི་ཕི་ཀི་གླིང་ཕྲན་མི་རིགས། – ཧ་ཝ་ཨི་དང་། རྒུ་ཨམ། ས་སྨོ་ཨ། ཡངན་ཕ་སི་ཕི་ཀི་གླིང་ཕྲན་མི་རིགས་བཅས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་གང་རུང་ནས་མཆེད་པའི་མི་ལ་གོ་དགོས། (Native Hawaiian or Other Pacific Islander)
མི་རིགས་དཀར་པོ། – ཡུ་གབ་དང་། ཤར་དཀྱིལ་རྒྱལ་ཁབ། བྱང་ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་གང་རུང་ནས་མཆེད་པའི་མི་ལ་གོ་དགོས།
ཕོ།

མོ།

སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་དམག་ཟུར་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་རང་ངོ་ངོས་འཛིན་འགེང་ཤོག (Applicant Self-Identification Form For Protected Veterans)

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་༼མལ་སྒྲི་སིན༽ནི་ Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act of 1974 ཁྲིམས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་མཉམ་ལས་གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ཡིག་དེར་ Jobs for

Veterans Act of 2002, 38 U.S.C. §4212 (VEVRAA ) ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བཅོས་སོང་དོན་ལྟར། དབུས་གཞུང་མཉམ་ལས་གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་གྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དམག་ཟུར་ (disabled veterans) དང་། ཉེ་དུས་དམག་ཁོངས་ནས་ཐོན་པའི་

དམག་ཟུར (recently separated veterans) ། དམག་འཁྲུག་གཡུལ་སར་ཞབས་ཞུ་ཞུ་བཞིན་པའམ་ལས་འགུལ་དཔུང་རྟགས་ཅན་གྱི་དམག་ཟུར (active duty wartime or campaign badge veterans) ། དམག་ཁོངས་སྲི་ཞུའི་རྟགས་མ་ཐོབ་
པའི་དམག་ཟུར་ (Armed Forces service medal veterans) བཅས་ལ་ལས་ཀར་བསྐོ་འཛུགས་དང་ལས་ཀའི་མཐུན་ནན་གང་ལེགས་སྦྱོར་རྒྱུའི་ཐད་དྲང་བདེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དམག་ཟུར་རིགས་སོ་སོའི་ངེས་ཚིག་གསལ་བཤད་གཤམ་ལྟར།



དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དམག་ཟུར་ཞེས་པ་གཤམ་གསལ་གང་རུང་ཞིག་ལ་གོ་དགོས།



ཨ་རིའི་གནམ་དམག་དང་ས་དམག མཚོ་དམག་ཁོངས་ནས་ཡིན་ཞིང་ (ཡང་ན་དམག་ཁོངས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཆེད་གུན་གསབ་ཞུ་ལེན་བྱེད་མཁན) དམག་ཟུར་བདེ་དོན་ལྷན་ཁང་གི་བློན་ཆེན་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་གུན་གསབ་ཐོབ་
ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་པའི་དམག་ཟུར། ཡང་ན།





དམག་ཞབས་སྲི་ཞུའི་སྐབས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་ཏེ་དམག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་་འབུད་བྱས་པའམ་གློད་གྲྲོལ་བྱས་རིགས།

ཉེ་་དུས་དམག་ཁོངས་ནས་ཐོན་པའི་དམག་ཟུར་ཞེས་པ་ཨ་རིའི་གནམ་དམག་དང་ས་དམག མཚོ་དམག་ཞབས་ཞུའི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའམ་གློད་གྲྲོལ་བྱས་ཉིན་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་གསུམ་དུས་ཡུན་གྱི་དམག་ཟུར་ལ་གོ་དགོས།

དམག་འཁྲུག་གཡུལ་སར་ཞབས་ཞུ་ཞུ་བཞིན་པའམ་ལས་འགུལ་དཔུང་རྟགས་ཅན་གྱི་དམག་ཟུར་ཞེས་པ་ཨ་རིའི་གནམ་དམག་དང་ས་དམག མཚོ་དམག་ཁོངས་དམག་འཁྲུག་གཡུལ་སར་དངོས་སྐྱོད་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་ལས་འགུལ་དང་
རྟོགས་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད་ནང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ (Department of Defense) ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འོག་ལས་འགུལ་དཔུང་རྟགས་སྤྲད་ཡོད་པའི་དམག་ཟུར་ལ་གོ་དགོས།



དམག་ཁོངས་སྲི་ཞུའི་རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་དམག་ཟུར་ཞེས་པ་ཨ་རིའི་གནམ་དམག་དང་ས་དམག མཚོ་དམག་ཁོངས་དངོས་སྐྱོད་ཞབས་ཞུ་ཞུ་སྐབས་དམག་དོན་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་ཏེ་ Executive Order 12985 ཡིག་ཆའི་འོག་
དམག་དཔུང་སྲི་ཞུའི་རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་དམག་ཟུར་ལ་གོ་དགོས།

འགེང་ཤོག་འདི་འགེང་འབུལ་བྱེད་དང་མི་བྱེད་རང་མོས་ཡིན་ལ། འགེང་འབུལ་མ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གནོད་ནན་ཅི་ཡང་མི་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ལན་བཏབ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act of
1974 ཡི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྟབས་བསྟུན་བྱ་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གོང་འཁོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་དམག་ཟུར་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ཚེ། གཤམ་གསལ་གྱི་སྒམ་མིག་འོས་འཚམས་ཅན་དེར་རྟགས་འ་་གགས། VEVRAA ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་མཉམ་ལས་གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། VEVRAA གཞི་བཟུང་
བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་ལམ་ལྷོང་དང་ལས་བྱེད་བསྐོ་འཛུགས་བྱེད་པ་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱ་ཆེད་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་འདི་དག་སྤྲོད་གགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད།

གཤམ་འོག་ནས་སྒམ་མིག་གཅིག་ལ་རྟགས་འ་་གགས།




ངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་དམག་ཟུར་རིགས་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད།
ང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་དམག་ཟུར་མིན།

ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཤད་འདོད་མེད།

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་རང་མོས་ངོས་འཛིན། (Voluntary Self-Identification of Disability) (གཤམ་འོག་ནས་སྒམ་མིག་གཅིག་ལ་རྟགས་འ་་གགས)




ཡིན། ང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན། (ཡང་ན་དེ་སྔ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་མྱོང་)
མིན། ང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མིན།

ངས་ལན་འདེབས་འདོད་མི་འདུག
དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu

གསར་བཅོས་དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 6 ཚེས་ 15 །
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ཁང་གཉེར་ལས་བྱེད། (Custodian)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན(མལ་སྒྲི་སིན)
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག
Form CC-305
OMB Control Number 1250-0005
དུས་རྫོགས་ཟླ་ཚེས། 1/31/2017

ཁྱེད་ལ་འགེང་ཤོག་འདི་འ་་འགེང་བྱེད་གགས་ཞེས་བཤད་དགོས་དོན།
ང་ཚོས་སྲིད་གཞུང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བརྟེན། ངེས་པར་དུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་འབྲེལ་བ་དང་། ལས་ཀ་སྤྲོད་པ། འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། (1) ང་ཚོའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་

རྒྱུར་གགས་འདེགས་བྱ་ཆེད། ཁྱེད་རང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའམ་ཡང་ན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་མྱོང་ཡོད་མེད་ང་ཚོར་གསུང་གགས་གནང་། འགེང་ཤོག་འདི་འ་་འགེང་བྱེད་མིན་རང་མོས་དང་བླངས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱིས་འ་་འགེང་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་
རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀར་སྙན་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཅི་ཞིག་བྱས་རུང་ང་ཚོས་དེ་དག་གསང་རྒྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཁྱེད་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་་ནས་ང་ཚོར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ལན་འདེབས་རྣམས་ཁྱེད་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མིན། མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་སྲིད་པར་བརྟེན། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་རང་ཉིད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་གགས་ཞེས་ང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་སྔ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་དགོས་པར། འགེང་ཤོག་འདིའི་་
སྟེང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་་ཡིན་པ་རང་མོས་དང་བླངས་ཐོག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག

ངས་ང་རང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་སེམས་གང་རུང་ལ་ཞན་སྐྱོན་ནམ་ནད་གཞི་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་མི་ཚེའི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ཞན་སྐྱོན་ནམ་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་རང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་
བརྩི་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཡོད།



མིག་ཞར་བ།



Autism



Bipolar disorder



ཡིད་སེམས་མནར་སྐྱོན་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ནད་གཞི། (PTSD)



རྣ་བ་འོན་པ།



ཀླད་རྩ་རེངས་འགྱུར་ནད།



Major depression



Obsessive compulsive disorder



འབྲས་ནད་ཀན་སར།



HIV/ཨེ་ཙི་ནད།



Multiple sclerosis (MS)



ཉམས་ཞན་གེགས་སྐྱོན་གྱི་ནན་པས་རྐུབ་སྟེགས་འཁོར་ལོ་ཅན་དགོས་པ།



ཁྲག་མངར་ནད་གཞི། 

Schizophrenia 

རྐང་ལག་མི་ཚང་བའམ་རྐང་ལག་གི་ཆ་ཤས་མི་ཚང་བ།



རིག་པ་ཉམས་པ། (དེ་སྔ་ mental retardation ཞེས་འབོད)



བརྒྱལ་གཟེར།

ཤ་གྲིམ་རེངས་འགྱུར་ནད།



འོས་འཚམས་མཐུན་ནན་སྦྱོར་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།
དབུས་གཞུང་ཁྲིམས་ཡིག་ཏུ་འཁོད་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མི་རེ་ངོ་རེར་འོས་འཚམས་མཐུན་ནན་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཆ་ནན་བཏོན་ཡོད། ཁྱེད་ལ་ལས་ཀར་སྙན་ཞུ་འབུལ་བའམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་རང་འཁྲིའི་ལས་ཀ་བྱེད་

པར་འོས་འཚམས་མཐུན་ནན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོར་གསུང་གགས་གནང་། འོས་འཚམས་མཐུན་ནན་ཟེར་བ་ནི། དཔེར་ན། ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས་སམ་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས། ཇུས་འགོད་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ། ལག་བརྡའི་
སྐད་ཡིག་གི་སྐད་བསྒྱུར་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། ཡང་ན་ཆེད་བཟོས་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

(1) Rehabilitation Act of 1973 ཡི་དོན་ཚན་ 503 བསྐྱར་བཅོས་བྱས་འདུག འགེང་ཤོག་འདི་དང་དབུས་གཞུང་མཉམ་ལས་གན་རྒྱ་འཇོག་མཁན་ (Federal contractors) གྱི་འདྲ་མཉམ་ལས་བསྐོ་འགན་འཁྲི་སྐོར་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གཟྱིགས་འདོད་ཚེ། ཨ་རི་ངལ་རྩོལ་ལྷན་ཁང་ (U.S. Department of Labor) གི་ Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) དྲ་ཚིགས་
www.dol.gov/ofccp གཟྱིགས་གགས།
སྤྱི་དམངས་འོས་འགན་ཚིག་བརྗོད (PUBLIC BURDEN STATEMENT) ། Paperwork Reduction Act of 1995 ཁྲིམས་ཡིག་ཏུ་འཁོད་དོན་ལྟར། ཁྲིམས་མཐུན་རྩ་འཛིན་འཕེར་བའི་ OMB སྟངས་འཛིན་
ཨང་གྲངས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ཚེ། མི་སུ་ཡིན་རུང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད། བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ཚར་བ་བྱེད་པར་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༥ ལས་དགོས་ཀྱི་མེད།

དགང་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་འབུལ་ཡུལ། Office of Human Resources
21 N. Park Street Suite 5101 Madison, WI 53715-1218

མྱུར་འཕྲིན་ 608-265-3335 ཁ་པར་ 608-265-2257
གློག་འཕྲིན་ custodianjobs@ohr.wisc.edu

གསར་བཅོས་དུས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 6 ཚེས་ 15 །
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