To our UW-Madison students and employees,
For those of you from Nepal and neighboring countries, I wanted to take a moment to let you
know that my thoughts are with you in the wake of the deadly earthquake last week. With the
estimated number of victims continuing to grow, people across the world, including our campus
community, are grieving.
The University of Wisconsin-Madison is a university with a global mission and an
internationally diverse population. We express our concern and condolences to all students,
alumni, faculty, and staff who have ties to this region.
I realize that the lives of some of our campus community may have been disrupted by this
tragedy. During this time, we want to provide any assistance and support that we can.
For students, I urge you to utilize the staff in International Student Services, http://iss.wisc.edu/,
608-262-2044, or the Offices of the Dean of Students, http://students.wisc.edu/, 608 263-5700.
We are here to support and assist you.
For employees, assistance is available through the Employee Assistance Office (EAO),
http://eao.wisc.edu/. For more information: eao@mailplus.wisc.edu or call 608-263-2987.
Cultural Linguistics Services in the Office of Human Resources can also provide translation and
interpretation services in Nepalese, Tibetan and Chinese. For assistance, contact Carmen Romero
(cromero@ohr.wisc.edu; 265-4691).
If you are interested in relief efforts, UW-Madison supports the programs of the Red Cross,
http://www.redcross.org/.
If you are aware of campus-based relief efforts, please email me at chancellor@news.wisc.edu so
that we might help publicize your plans.
Sincerely,
Rebecca Blank
Chancellor
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o' 8An" Dofl8;gsf xfd|f laWofyL{ tyf sd{rf/Lx?,
olb tkfO{ g]kfn cyaf l5d]sL b]zaf6 x'g'x'G5 eg] utxKtf ePsf] k|f0f wfts e'sDksf] nflu
d]/f] lrGtg tkfO{x?k|lt /x]sf] s'/f o; wl8df AoSt ug{ rfxfG5' . cg'dflgt lkl8tx?sf] ;+Vof
a8b}/x]sf] cj:yfdf xfd|f] SofDk; nufPt ;f/f z+;f/n] zf]s ul//x]sf 5g\ .
o'lgel;{6L ck\m lj:sglzg Dofl8zgsf] la:jAofkL pWb]Zo /x]sf]] tyf cGt//fli6|\P hg;+Vof
ePsf] o'lgel;{6L xf] . oL If]qx?df ;DalGwt xfd|f xfn tyf e"tk"a{ laWoyL{x?, k\mofslN6, tyf
sd{rf/Lx?df xfdL ;xfg'e'tL / ;da]bgf AoSt ub{5f} .
o; 36gfn] xfd|f] s]xL SofDk; ;d'bfPsf] hLjgdf cj/f]w k'/fPsf] s'/f d dx;'z ub{5' . o;
cj:yfdf xfdLn] ;s];Dd ;xfPtf / ;dy{g lbg rfxfG5f} .
laWofyL{x?n] cGt//fli6|\LP laWofyL{ ;]jfsf sd{rf/Lx?sf] ;xof]u lng'xf]; elg d cfu|x ub{5' ,
http://iss.wisc.edu/, ^)*-@^@- @)$$ cyaf clkm; ck\m l8g ck\m :6'8]G6;
http://students.wisc.edu/, ^)*-@^#-%&)) . xfdLx? ofxf tkfOx?sf] ;]af /
;xof]usf nflu tof/ 5f} .
sd{rf/Lx?sf nflu, sd{rf/L ;]jf clkm; -O{ P cf]_ http://eao.wisc.edu/. Dff ;xof]u
pknAw 5 . c? hfgs/Lsf] nflu eao@mailplus.wisc.edu cyaf ^)* @^# @(*& df
kmf]g ug{'xf];\ . lxpd]g l/;f];]{hsf] sNr/n ln0u'Ol:6s clkm;n] g]kfnL, lta]6g, / rfO{lgh
efiffdf cg'afb / OG6/lk|6]zgsf] ;]af lbg ;Sg] 5 . ;]afsf] nflu sf/d]g /f]d]/f]
(cromero@ohr.wisc.edu; ^)*-@^%-$^(!). ;+u ;Dks{ /fVg'xf];\ .
olb tkfO{nfO{ ;xfotfsf] k|oTg ug]{ O{R5f 5 eg], o' 8An' Dofl8;gn] /]8s|;sf] ;dy{g ub{5,
http://www.redcross.org/.
olb tkfO{nfO{ SofDk;df /x]sf ;xfotfsf] k|oTg ;DalGw hfgsfl/ 5 eg] s[kof dnfO{ O{d]n
ug{'xf];\ chancellor@news.wisc.edu h;df tkfO{sf] of]hgfnfO{ xfldn] k|;f/0fdf Nofpg
dWbt ug]{ 5f} .
O{dfGbfl/ ;fy
/]Aa]sf aNof+s
RffG;n/

བོད་ཡིག་ / TIBETAN

༄༅།། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་ཌི་སིན༽གྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ལྷན་རྒྱས་ལ།
བལ་ཡུལ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ངས་དུས་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མར་བྱུང་བའི་ཉེན་ཚབས་ཅན་
གྱི་ས་ཡོམ་དེའི་ཐད་ཁྱེད་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་ཤི་གོད་ཆག་གི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲྲོ་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་
མི་དམངས་དང་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཡིས་མྱ་ངན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་ཌི་སིན༽ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་དགོས་དོན་དམིགས་ཡུལ་དང་་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་གགས་་་འམམས་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་
པས། ང་ཚོས་ས་ཡོམ་བྱུང་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་། སློབ་ཟུར། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་ཚོའི་ཐོག་སེམས་ཁྲལ་དང་ཁོ་ཚོར་སེམས་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་མང་ཚོགས་སྐོར་ཞིག་གི་འཚོ་བར་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་འདིས་བར་ཆད་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་འདིར། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རང་
ནུས་གང་ལྕོག་གིས་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (International Student Services)་ལ་དྲ་ཚིགས་http://iss.wisc.edu/ དང་
ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༢ ༢༠༤༤ ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་སློབ་མའི་ལས་དོན་འགན་འཛིན་ཡིག་ཚང་ (Offices of the Dean of Students)
ལ་དྲ་ཚིགས་ http://students.wisc.edu/ དང་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༥༧༠༠ ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུར་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། ཁྱེད་ཚོར་
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ་ང་ཚོར་ཐུགས་འཛེམས་མེད་པར་གསུང་རོགས་གནང་།
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གཞོགས་འདེགས་ཡིག་ཚང་ [Employee Assistance Office (EAO)] http://eao.wisc.edu/ བརྒྱུད་ནས་
དགོས་ངེས་རོགས་རམ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཆེད་དྲ་ཚིགས་ eao@mailplus.wisc.edu དང་ཁ་པར་ ༦༠༨ ༢༦༣ ༢༩༨༧ ལ་
འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཡིག་ཚང་ (Office of Human Resources) གི་གག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (Cultural
Linguistics Services) གིས་བལ་པོའི་སྐད་དང་། བོད་སྐད། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་ཡིག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པས། རོགས་རམ་དགོས་ཚེ།

ཁར་མན་ རོ་མེ་རོ་ (Carmen Romero) ལ་གློག་འཕྲིན་ cromero@ohr.wisc.edu དང་ཁ་པར་ ༦༠༨་༢༦༥ ༤༦༩༡ ཐོག་འབྲེལ་བ་
གནང་རོགས།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱོབ་སེལ་བྱ་བར་རོགས་རམ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་༼མལ་ཌི་སིན༽གྱིས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ཚོགས་པའི་
http://www.redcross.org/ ལས་གཞི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྐྱོབ་སེལ་བྱ་བའི་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། གློག་འཕྲིན་ chancellor@news.wisc.edu ཐོག་ངེད་ལ་འབྲེལ་བ་
བྱེད་རོགས། ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་རོགས་རམ་འཆར་གཞིའི་སྐོར་ཡོངས་ཁྱབ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་རྒྱུར་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཆོག ཞེས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ དང་བཅས་སྤྱི་ཁྱབ་
སློབ་སྤྱི་རེ་རྦེ་ཀ་ རྦི་ལན་ཁི་ (Chancellor Rebecca Blank) ནས་ཕུལ།།

中文 / CHINESE

致威大-麦迪逊分校全体学生和员工：
在上周发生的灾难性地震之后，我想在此向来自尼泊尔及周边国家的那些人员表达我对你
们的牵挂。目前，预计的遇难人数还在持续增加，全世界的人民，包括我校的全体成员，
都悲痛不已。
威斯康星大学-麦迪逊分校是一所致力于全球服务的高校，成员来自世界各地。我
们在此向所有和灾区有关联的学生、校友以及教职工致以诚挚的问候和慰问。

我知道我们学校一部分人员的生活或许已经受到了这场灾难的影响。在这个期间，我们希
望提供一切力所能及的帮助和支持。
我强烈建议学生联系国际学生办公室（International Student Services），
网址：http://iss.wisc.edu/，办公电话：608-262-2044；或是学生辅导处
（Offices of the Dean of Students），网址： http://students.wisc.edu/，
办公电话：608-263-5700。我们愿意随时为您提供支持和援助。
教职工可求助员工支持办公室（Employee Assistance Office, EAO），网址：
http://eao.wisc.edu/ 。详情请联系：eao@mailplus.wisc.edu或608-263-2987。
人力资源办公室（Office of Human Resources）下属的文化语言服务中心
（Cultural Linguistics Services）也可提供尼泊尔语、藏语及汉语的笔译
和口译服务。如有需要，请联系Carmen Romero（cromero@ohr.wisc.edu;
608-265-4691）。
如果您想支援灾区，威大-麦迪逊分校支持红十字会http://www.redcross.org/ 的工作。
如果您有开展校园范围支援活动的想法，请给我发邮件到
chancellor@news.wisc.edu，我们或许可以帮助宣传您的计划。
Rebecca Blank
校长

