
कर्मचारीहरूलाई telecommuting गरे्न र्ागमदर्मर्न 

तीव्र रूपमा विकवित भइरहकेो COVID-19 महामारीको प्रवतवियाको लावि मानि िंिाधन कायाालय (OHR) ले 

कमाचारीहरूको कामको लावि लवचलोपन िम्बन्धी बहु पररदृश्यहरूको तयारी िरररहकेो छ, जिमा telecommute िना 

आिश्यक पने िम्भािना पवन िमािेश छ । हामीले यि कुरा नोट िना आिश्यक छ वक क्याम्पिमा हालको िमयमा 

भाइरिको कुनै पवन िविय केिहरू छैनन् र तलको जानकारी भविष्यमा अपडेट हुने िम्भािना छ । 

हाम्रो क्याम्पिको वथिवत िा अन्य बाह्य कारणहरू अनुिार टाढाबाटै काम िना िक्ने कमाचारीहरूका लावि छनौटको रूपमा 

telecommuting लाई बढाइनेछ । िपुरभाईजरहरूले हालत अनुिार कमाचारीको टाढैबाट कामको वजम्मेिारी (िा आिश्यक 

विशेष पररयोजनाहरू) परुा िनािक्ने क्षमतका लावि telecommuting को अनुमवत विनेछन् । यी कामहरू िम्पन्न िना 

आिश्यक प्रविवधमा कमाचारीको पहुुँचलाई पवन िपुरभाईजरहरूले विचार िनेछन् । यवि अनुमवत वमलेमा, telecommuting 

को बन्िोबथतमा उत्तरिावयत्िका उपायहरू जथतै वक telecommuting िने कमाचारी र िपुरभाईजर बीच वनयवमत चेक-

ईनहरू िमािेश हुनुपिाछ । 

OHR ले हालिालै COVID-19 महामारी िम्बन्धी telecommuting को अनुमवत प्रवियालाई िवु्यिवथित िना एउटा 

प्रवियाको विकाि िरेको छ । यवि telecommuting एउटा चयन हो भने, िपुरभाईजरहरू telecommuting बन्िोबथतको 

िीमाको रूपरेखा बनाउनका लावि कमाचारीहरूिुँि वमलेर काम िनेछन् । नोट िनुाहोला वक यो प्रविया केिल COVID-19 

महामारीको लावि क्याम्पिको प्रवतविया िम्बवन्धत telecommuting मा लाि ुहुन्छ । 

भविष्यको िञ्चारले कमाचारी वबिा नीवतको बारेमा िप वििरण प्रिान िनेछ, यिमा telecommuting िम्बवन्धत कुराहरू 

पवन िमािेश छन् । कृपया तपाई ुँको िपुरभाईजर िा यवुनट प्रवतवनवधलाई telecommuting िम्बवन्धत प्रश्नहरूका िाि 

िम्पका  िनुाहोला । 

COVID-19 िम्बवन्धत को UW-Madison प्रवतवियाको िप जानकारीका लावि कृपया covid19.wisc.edu िेबिाईट 

भ्रमण िनुाहोला । व्यविित प्रश्नहरू chancellor@wisc.edu मा ईमेल िना िवकन्छ । िबै कमाचारीहरूलाई वबमारी 

फैलनबाट रोक्न िबैभन्िा राम्रो थिाथ्य व्यिहारहरू, जिमा हातहरू धनु ेर वबरामी हुुँिा घर बथने कुरा पवन िमािेश छन्, 

पालना िना प्रोत्िावहत िररन्छ । 

यि वथिवतको लावि हाम्रो योजना बनाउन जारी राख्ने िममा तपाई ुँहरूको िहयोि र धैयाताको लावि धन्यिाि । 
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