བོད་ཡིག / TIBETAN

ལས་ཀར་སྙན་ཞུ་འབུལ་སའི་་དྲ་ངོས་JobApply ལ་ཕེབས་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ (Account)་གསར་བཟོ་
དང་ཁ་འབྱེད་པ (Logging in)་།

ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་ www.jobs.wisc.edu སྟེང་འཁོད་པའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཆེད་དུ་

Apply Online

པའམ་ཡང་ན་དྲ་ཚིགས་ www.uwjobapply.wisc.edu སྟེང་ནས་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་བྱེད་ཐུབ།

ལ་གནོན་རྡེག་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་བཟོ་འགོད་བྱེད་པར།
དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་ Create Account ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་བཟོ་བ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་ <Create Account> སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་ངེས་གནས་ཚུལ་གཤམ་དུ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་རོགས། ཁྱེད་ལ་ལས་ཀའི་ས་མིག་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བར་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཡོད་ངེས།
བརྙན་ངོས་ཀྱི་སྟོད་ཆར་གསང་རྟགས་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས།་

1

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ །
མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།།

འབྲི་འགེང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་སར་རྟགས་  འདི་བཀོད་ཡོད།

2

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ །
མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

རང་མིང།

རང་མིང་འབྲི་རྒྱུ།

རུས་མིང།

རུས་མིང་འབྲི་རྒྱུ།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འབྲི་རྒྱུ།

གློག་འཕྲིན་མཐའ་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བསྐྱར་དུ་འབྲི་རྒྱུ།

གསང་རྟགས།

གསང་རྟགས་བཟོ་རྒྱུ།

གསང་རྟགས་མཐའ་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ།

གསང་རྟགས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་རྒྱུ།

རྗེས་མ།

རྗེས་མ་ <Next> སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

ནུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་གསང་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི།


ཡི་གེ་བདུན་ལས་མང་བ།



གཤམ་གསལ་གྱི་རིགས་གསུམ་ཚང་ཡོད་པ།

o ཡིག་ཆེན་ཡོད་པ། (དཔེར་ན A-Z)
o ཡིག་ཆུང་ཡོད་པ།(དཔེར་ན a-z)

o ཨང་གྲངས་ཡོད་པ། (དཔེར་ན 0-9)



གསང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གསང་རྟགས་རྣམས་བློ་ལ་བཟུང་དགོས། ཡང་ན་ཤོག་ངོས་ལ་བྲིས་ཡོད་ཚེ། སྒོ་ལྕགས་ཡོད་པའི་ཆ་སྒམ་དང་ས་ཆ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཉར་འཇོག་བྱ་རོགས།
རྒྱུན་ལྡན་མི་མིང་དང་། དྲ་མིང་ཁ་འབྱེད་ངོ་རྟགས། གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། མིང་སྡུད་ཡིག་མགོ། རང་མིང་། དཀྱིལ་མིང་། རུས་མིང་བཅས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ JobApply ཡི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་ངོས་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ།

འབྲི་འགེང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་སར་
རྟགས་  འདི་བཀོད་ཡོད།

3

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

ཁ་བྱང་ ༡

ཁ་བྱང་འབྲི་རྒྱུ།

ཁ་བྱང་ ༢

ཁ་བྱང་འབྲི་རྒྱུ།

གྲྲོང་ཁྱེར།

གྲྲོང་ཁྱེར་་འབྲི་རྒྱུ།

མངའ་སྡེ།

འོག་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཅིག་གདམ་རྒྱུ།

སྦྲག་ཨང་།

སྦྲག་ཨང་འབྲི་རྒྱུ།

རྒྱལ་ཁབ།

འོག་གཤམ་་དུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཅིག་གདམ་རྒྱུ།

ཉིན་་མོའི་ཁ་པར།

ཉིན་མོའི་ཁ་པར་འབྲི་རྒྱུ།

ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ །
མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།།

དགོང་མོའི་་ཁ་པར།

དགོང་མོའི་་ཁ་པར་འབྲི་རྒྱུ།

ཁ་པར་གཞན།

ཁ་པར་གཞན་འབྲི་རྒྱུ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་ <Create Account> སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ས་མིག་སྟོང་པའི་ཆེད་དུ་དྲ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་བ་ “Apply Online” ཞེས་པའི་སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དྲ་
ཐོག་མིང་ཐོ་ (account)་གསར་བཟོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྙན་ཞུའི་འགེང་ཤོག་ཆ་ཚང་འགེང་འབུལ་བྱ་ཆེད་ཁ་འབྱེད་པ་ ་“Log in” ཞེས་པའི་
སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ།

ལས་ཀའི་ས་མིག་སྟོང་པར་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆེད་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་བྱས་ཚར་རྗེས། དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་བཟོས་ཚར་ཡོད་པའི་འབྱོར་ལན་དུ་གློག་འཕྲིན་ཞིག་ཁྱེད་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་བསྐུར་ཡོང་ངེས།

4

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ །
མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།།

བོད་ཡིག / TIBETAN

ལས་ཞུ་དྲ་ངོས་ JobApply ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་ (Logging in) དང་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཕྱོགས།
ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་ www.jobs.wisc.edu སྟེང་འཁོད་པའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཆེད་དུ་ དྲ་ཐོག་ཞུ་སྙན་འབུལ་བ་
དྲ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་བ
ཞུ་འབུལ་ཆོག

ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་སྙན་

ལས་ཀའི་ས་མིག་ལ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ།

ལས་ཀའི་ས་མིག་སྟོང་པར་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆེད་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ (account) ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཁ་འབྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་བཟོས་མེད་

ཚེ། “དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཇི་ལྟར་བཟོ་དགོས་སམ། (How to Create an Account)” ལ་ཟུར་བལྟ་བྱས་ཏེ་དྲ་ངོས་ JobApply ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་
དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་བཟོ་རོགས་གནང་།

ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོའི་ཁ་འབྱེད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱི་གསང་རྟགས་འབྲི་སྐབས་ཡི་གེ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བའི་བར་ཁྱད་པར་ཡོད།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

གློག་འཕྲིན

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འབྲི་རོགས།

གསང་རྟགས

གསང་རྟགས་འབྲི་རོགས།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ་<Log In> ལ་གནོན་རྡེག་བྱེད་རོགས།

 JobApply དྲ་ཐོག་མ་ལག་འདི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ ༢༠ རྗེས་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡོད།
 ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབྲི་འགེང་བཞིན་བྱེད་བཞིན་དུ་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱག་ཆོག་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་ཆོག
 ཁྱེད་རང་ཕྱིར་དྲ་ཚིགས་ www.jobs.wisc.edu འདིའི་སྟེང་སོང་སྟེ། གདམ་བྱའི་ས་མིག་སྟོང་པ་འདེམས་ནས་
དྲ་ཐོག་ཞུ་སྙན་འབུལ་བ

1

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

འདི་ལ་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

 དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་ Log In དྲ་ངོས་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་འགེང་འབུལ་བྱ་ཆེད་
དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ log in ནས་ཁ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུ།

བྲིས་ངོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་(profile) བསྐྱར་ཞིབ་དང་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

ཚར་པ་དང་རྗེས་མ་ “next” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།
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དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

དྲང་བདེན་རིས་མེད་ལས་དོན་ (Affirmative Action Data) གྱི་ཡིག་ཆར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

ཚར་པ་དང་རྗེས་མ་ “next” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ། ཡང་ན་འབྲི་འགེང་བྱས་ཟྱིན་པའི་དྲ་ངོས་སྔ་མ་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཚེ་ཕྱིར་
ལོག་ “back” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

སྙན་ཞུ་འབུལ་སྟངས་ “How to Apply” སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་རྗེས་སུ་ཤར་གྱི་ཡོད། རྗེས་མ་ “next” ལ་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་འབྲི་འགེང་བྱ་རྒྱུ།
3
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ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

Jane Doe at 555-1212.

ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་ཆེད། སྙན་ཞུ་འབྲི་འགེང་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ལ་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་མི་སྣའི་གནས་ཚུལ་འབྲི་འགོད་བྱ་དགོས་ཞེས་རེ་སྐུལ་བྱེད་སྲིད། ངོས་སྦྱོར་བྱེད་
མཁན་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཚང་དགོས་མིན་སྐོར་དྲ་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ངེས། ཁྱེད་ལ་དགོས་ངེས་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་ཆ་ཚང་མཁོ་སྤྲོད་དང་ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་མ་
སོང་གོང་ངོས་སྦྱོར་འགྲེམས་སྤེལ་“Reference Release” སྒམ་མིག་ལ་རྟགས་མཆན་འགོད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཡང་བྱེད་སྲིད།

འབྲི་འགེང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་སར་རྟགས་  འདི་བཀོད་ཡོད།

རྗེས་མ་ “next” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་འགྲྲོ་རྒྱུ།
ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་ཆེད། སྙན་ཞུ་འབྲི་འགེང་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ལ་ཡིག་ཆ་སྤོར་འཇུག་ (upload) བྱ་དགོས་སྐོར་རེ་སྐུལ་བྱེད་
སྲིད། ཡིག་ཆ་སྤོར་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་དགོས་མིན་དྲ་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ངེས།
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ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

ཡིག་སྣོད་འདེམས་རྒྱུ།

ཡིག་སྣོད་འདེམས་རྒྱུ་ <Choose File> ཞེས་པའི་སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་
གློག་ཀླད་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་རྒྱུ། ཡིག་ཆ་རྣམས་ Word དང་།
PDF ། ཡང་ན་ JPG ཡིག་ཆ་བྱས་ཏེ་སྤོར་འཇུག་བྱེད་ཆོག

སྤོར་འཇུག

ཁྱེད་ཀྱིས་སྤོར་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་རྙེད་པ་དང་སྤོར་འཇུག་ <Upload> ཞེས་
པའི་སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཡིག་ཆ་དེ་སྤོར་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

རྗེས་མ

རྗེས་མ་ <Next> གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་དྲ་ངོས་རྗེས་མར་འགྲྲོ་རྒྱུ།

ལས་ཀའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་ཆེད། ཁྱེད་ལ་སྙན་ཞུ་འབྲི་འགེང་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་ཇི་བྱས་ལོ་རྒྱུས་ (Work History) སྐོར་འབྲི་འགེང་བྱེད་དགོས་པ་རེ་སྐུལ་
བྱེད་སྲིད།
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ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

འབྲི་འགེང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་སར་རྟགས་  འདི་བཀོད་ཡོད།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

སྣོན་པ

སྣོན་པ་ Click on <Add> ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲི་འཇུག་
བྱས་པ་ཉར་གསོག་དང་དེ་ནས་འབྲི་འཇུག་གཞན་ཞིག་བྱ་རྒྱུ།

རྗེས་མ

རྗེས་མ་ <Next> གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་དྲ་ངོས་རྗེས་མར་འགྲྲོ་རྒྱུ།

ཁྱེད་ལ་གནས་ཚུལ་འབྲི་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་གསང་རྒྱ་བྱེད་མིན་དྲི་བ་གཏོང་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཐོག་ནས་རེ་འདུན་འདོན་པའམ་ཡང་ན་གཤམ་འོག་གི་སྒམ་མིག་སྟེང་གནོན་རྡེག་
བྱས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱི་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་མི་བྱེད། མཐའ་མའི་འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་གསང་རྒྱ་བྱེད་མིན་ཁག་ཐེག་བྱེད་མི་ཐུབ།

རྗེས་མ་ “next” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་འགྲྲོ་རྒྱུ།

ཁྱེད་ལ་ལས་ཀ་འདིའི་སྐོར་གང་ནས་ཤེས་མིན་དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་འདེམས་རྟགས་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་མོས་ལྟར་གདམ་ག་མང་པོར་འདེམས་
རྟགས་རྒྱག་ཆོག

6

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

རྗེས་མ་ “next” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་འགྲྲོ་རྒྱུ།
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དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

གཏན་འཁེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་སའི་དྲ་ངོས་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་འབུལ་སའི་ལས་ཀའི་ས་མིག་དང་། ཁས་ལེན་བྱས་པའི་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཉིན་དུས་ཚེས། གནས་འབྲེལ་བྱེད་
ཡུལ། སྤོར་འཇུག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ། ངོས་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་ (དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ) སོགས་མིག་བསྟར་སྟོན་འབུལ་བྱེད་ངེས།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་མ་བྱས་གོང་། སྙན་ཞུ་འབུལ་མིའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ “Applicant Certification” ཞེས་པའི་སྒམ་མིག་སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

ཡར་འབུལ་ “Submit” ཞེས་པའི་སྟེང་གནོན་རྡེག་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་བསྐུར་བྱ་རྒྱུ།
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དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་བྱས་ཚར་པ་དང་གློག་ཀླད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་ཡར་འབུལ་བྱས་པའི་འབྱོར་ལན་དུ་གློག་འཕྲིན་ཞིག་རང་འགུལ་གྱིས་བསྐུར་ཡོང་ངེས།
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དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་ jobapply@ohr.wisc.edu སྟེང་ཡི་གེ་
བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་
ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ ། རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནངརོགས།།

བོད་ཡིག / TIBETAN

ལས་ཀར་སྙན་ཞུ་འབུལ་སའི་དྲ་ངོས་ JobApply ལ་ཕེབས་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་
དང་ཁྱེད་རང་གི་བྲིས་ངོས་ལོ་རྒྱུས་( profile) ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

ཁྱེད་རང་གི་བྲིས་ངོས་ལོ་རྒྱུས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་ཚེ་དྲ་ཚིགས་ www.uwjobapply.wisc.edu
སྟེང་ཕེབས་རོགས་གནང་།
དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུར། ཁྱེད་ཀྱི་གསང་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཆེ་ཆུང་ལ་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཡོད།

བསྒྲུབ་བྱ།

སྒྲུབ་བྱེད།

གློག་འཕྲིན

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འབྲི་རོགས།

གསང་རྟགས

གསང་རྟགས་འབྲི་རོགས།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ།

དྲ་ཐོག་མིང་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ་<Log In> ལ་གནོན་རྡེག་བྱེད་རོགས།

1

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་
jobapply@ohr.wisc.eduསྟེང་ཡི་གེ་བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་

༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ །
རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

 བྲིས་ངོས་ལོ་རྒྱུས་ (profile) བསྐྱར་ཀློག་དང་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

 ལས་ཞུ་དྲ་ཐོག་ JobApply མ་ལག་འདི་ དྲ་ཐོག་མ་ལག་འདི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ ༢༠ རྗེས་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡོད།

ཚར་པ་དང་ བཟོ་བཅོས་ “update” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

2

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་
jobapply@ohr.wisc.eduསྟེང་ཡི་གེ་བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་

༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ །
རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

དྲང་བདེན་རིས་མེད་ལས་དོན་ (Affirmative Action Data) གྱི་ཡིག་ཆར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

ཚར་པ་དང་ བཟོ་བཅོས་ “update” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

3

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་
jobapply@ohr.wisc.eduསྟེང་ཡི་གེ་བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་

༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ །
རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐུར་འབུལ་བྱས་ཚར་པའི་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་ཚང་མར་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ།

དྲ་ངོས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ log out བྱ་རྒྱུར།

ཚར་པ་དང་ཕྱིར་ཐོན་ “logout” ཞེས་པར་གནོན་རྡེག་བྱ་རྒྱུ།

4

ལས་ཞུ་སྙན་ཞུ་འགེང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས།

དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ། འགྱུར་ཐེངས་ 1.0

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཡི་གེ་འདིའི་ཐད་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ལ་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༢༢༥༧ ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གློག་འཕྲིན་
jobapply@ohr.wisc.eduསྟེང་ཡི་གེ་བསྐུར་རོགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ། རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་སི་པན་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་

༦༠༨ ༢༦༥ ༤༦༩༡ དང་ ༦༠༨ ༢༦༥ ༩༨༣༨ ། མོང་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༢༡༧ ། བོད་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༥༤༥ །
རྒྱ་ནག་སྐད་ཐོག་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༨༩༠ ༢༦༢༨ བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

