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धिषय: कृपया पढ्नुहोला: क्याम्पस परिचालनहरूमा थप बदल 

धिद्याथी, संकाय ि कममचािीहरू, 

हाम्रो क्याम्पसले िीव्र रूपमा बदधलिहकेो COVID-19 धिश्वव्यापी महामािीको फैलने क्रम ि यसको प्रभािहरू कम गने 

जनस्िास््य मागमदर्मनहरूको धनगिानी गरििहकेो छ । 

हामीले बुझेका छ ौँ धक क्याम्पसको िहमा हामीले चलाएका कदमहरू बाबजदु, COVID-19 ले हामी एकअकामलाई 

र्ैधिक, व्यािसाधयक ि व्यधिगि रूपमा कस्िो असि पादमछ भन्ने बािे धचन्िा बढ्द ैछ । 

धबिेका केही धदनहरूमा, िपाई ौँले ठूला कायमक्रमहरू ि जमघट सम्बधन्िि नयाौँ मागमदर्मनहरू सनु्नुभएको होला । धहजो, गभनमि 

Evers ले धिस्कधन्सनमा ५० जना भन्दा बढीको जमघटहरू धनषेघ गनुमभयो, ि White House ले अझ कडा मागमदर्मन 

जािी गर् यो । 

हालसालका यी घोषणाहरू धिचािमा िाख्द,ै हामीले बाौँकी सेमेस्टिको लाधग थप कदमहरू चाल्ने धनणमय गिेका छ ौँ: 

• माचम २३ दधेि िसन्ि सेमेस्टिको अन््यसम्म, हामीले किाहरूको िैकधल्पक धर्िण प्रदान गनेछ ौँ, जसमा अधन्िम 

पिीिाहरू पधन समािेर् हुनेछन् । धिद्याथीहरूले योजना पिुा भएपधछ धर्िणको बािेमा जानकािी पाउनेछन् । 

• थप रूपमा, िसन्ि ब्रेकको लाधग Madison बाट टाढा यात्रा गने छन ट गनेहरूलाई Madison नफकम न ि 

उनीहरूको स्थायी बसोबास स्थानबाट सेमेस्टि जािी िाख्न सल्लाह धदौँदछ ौँ । 

आिास हलहरूका धिद्याथीहरू जो घि फकम न सक्दनैन् िा अन्यत्रबाट िैकधल्पक धर्िणको पहुौँच गनम असिम छन्, 

उनीहरू आिास हलहरूमा िहन सक्दछन् । सीधमि भोजन सेिाहरू िलुा िहनेछन ्। (धनिासीहरूले धछट्टै नै 

यधुनभधसमटी हाउधजङ्गबाट थप एउटा सन्दरे् पाउनेछन् ।) 

• गि सोमिाि, माचम १६ बाट सबै यधुनटहरूलाई सम्भि कममचािीहहरूलाई teleworking मा सानम आग्रह गरिएको 

धथयो । माचम १८ बाट सरुु हुने गिी, क्याम्पसले telecommuting बाट प्रदान गनम नधमल्ने आिश्यक सेिाहरूका 

(essential services) लाधग आिश्यक कममचािीहरूलाई (जसमा graduate धिद्याथी कममचािीहरू पधन 

समािेर् छन्) मात्र भ धिक रूपमा उपधस्थि हुन कदमहरू चाल्नेछ । थप सचूना नआएसम्म यो प्रभािमा िहनेछ । 

Telecommute गनम असिम ि आिश्यक सेिाहरूमा संलग्न नभएका कममचािीहरूले धबदा चलाउन योग्य 

हुनेछन्। 

• आिश्यक सेिाहरूमा जनसिुिा, र्ैधिक किा धर्िण ि धिद्याथी समथमन, भनाम, नयाौँ ि भनाम भएका धिद्याथीहरूलाई 

आधथमक सहायिा, केही अनुसन्िान गधिधिधिहरू ि सम्बधन्िि पर् ुहिेचाह, यधुनभधसमटी हाउधजउङ्ग, सञ्चाि साथै 

मखु्य प्रर्ासधनक ि परिसि सेिाहरू समािेर् छन् । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html


धबिामी, आफैौँलाई क्िािेन्टाइनमा िािेका, चाइल्डकेयि आिश्यकिा, िा गैि-आिश्यक कायममा कायमिि ि telecommute 

गनम असिम भएका कािणले काममा आउन नसक्ने कममचािीहरूलाई सम्बोिन गद,ै मंगलिाि धबहान एक कममचािी धबदा नीधि 

साझा गरिएको धथयो । हामी हालको धबदा नीधि बाहके यी कममचािीहरूको धबदाको लाधग ८० घण्टा सम्मको कोष प्रदान 

गदछै ौँ । 

हामी बुझ्दछ ौँ धक यो अपडेटल थप प्रश्नहरू धलएि आउनेछ । हाउधजङ्ग धनिासी, अधभभािक, प्रधर्िक ि 

अनुसन्िानकिामहरूका धिरे्ष समदुायहरूलाई आिश्यक हुन सक्ने थप जानकािी हामी साझा गनेछ ौँ । 

यधद िपाई ौँ यस अपडेटको प्रधिधक्रयाको रूपमा Madison बाट टाढा यात्रा गने धनणमय गनुमहुन्छ भने, हामी िपाई ौँलाई िपाईकंो 

स्िास््य ि सिुिाको लाधग उत्तम धनणमय धलन प्रो्साहन धदौँदछ ौँ । CDC का मागमदर्मनहरू धिचाि गनुमहोला ि िपाई ौँले यात्रा 

गनुमहुने स्थानको अिस्था बुझ्नुहोला । 

Terrace का कुसीहरू, Bascom को घमाइला धदनहरू ि UW-Madison मा िसन्ि ॠिुलाई धिरे्ष बनाउने सबै 

कायमक्रमहरूको आर्ा िािेका धिद्याथी ि कममचािीहरूको धनिार्ा मैले बुझेको छु । यस्िो सेमेस्टि हामी कसैले पधन चाहेका 

धथएन ौँ । 

म धिरे्ष गिी आफ्नो अध्ययन पिुा गनेहरूको धनिार्ालाई बुझ्दछु, जसको अधन्िम सेमेस्टिमा यस अभिूपिूम अिस्थाले प्रभाि 

पािेको छ। धनकट भधिष्यमा हामी Commencement को योजनाहरूको बािेमा थप जानकािी साझा गनेछ ौँ । 

यस अिस्था िीव्र रूपमा बदधलिहकेो छ, ि हामी अपडेटहरू आउने धबधत्तकै प्रदान गनेछ ौँ । 

यधद यो सन्दरे्ले िपाई ौँको अिस्था सम्बधन्िि प्रश्नहरू उठाउौँदछ जसको covid19.wisc.edu िेबसाईटको FAQ मा, िा 

क्याम्पसको आगामी सन्दशे्मा सम्बोिन गरिएको छैन भने, िपाई ौँले chancellor@wisc.edu मा ईमेल िा (608) 263-

2400 मा फोन गनम सक्नुहुन्छ । 

स्िस्थ िहनुहोला, 

कुलाधिपधि Rebecca Blank 

https://covid19.wisc.edu/march-17-update-to-all-uw-madison-empoloyees/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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