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क्याम्पस अखहले आवश्यक कमचर्ारीहरूको लाखि मात्र िुला छ । सोमवार, मार्च २३ मा, क्याम्पस भवनहरूमा आवश्यक 

सेवाहरू एकीकृि िनच, सुरक्षा कायम राख्न, र अझै पखन क्याम्पसमा कायचरि आवश्यक कमचर्ारीहरूको सामाखिक दूरीलाई 

समर्थचन िनच िी भवनहरूमा प्रखिबन्ध लिाइनेछ । 

सवचप्रर्थम, COVID-19 फैलनबाट रोक्नका लाखि व्यखिहरूले सकेसम्म क्याम्पस भ्रमण िनुच ह ुँदैन । 

● यखद आवश्यक कायचहरूका लाखि (उदाहरणका लाखि अन्लाईन कक्षा खिक्षण, आवश्यक अनुसन्धान, पिुहरूको 

हेरर्ाह, आखद) िपाई ुँले क्याम्पस भ्रमण िनुचभयो, युखनभखसचटीका भवनहरूमा िपाई ुँको समय सीखमि राख्नुहोस ्र 

िपाई ुँको कामहरू पूरा भएपखछ खनस्कनुहोस ्। 

● सामाखिक दूरी कायम राख्न र हाि धुने र उच्र् टर् सिहहरू सफा सखहि स्वच्छिाको लाखि अन्य खदिाखनदेिहरू 

पालना िनच खनखिि िनुचहोस ्। 

युखनभखसचटी भवन हरू खभत्र भएका व्यखिहरूले अब आफ्नो यखुनभखसचटी ID देखिने ठाउुँमा राख्नुपदचछ, वा अनुरोध िररएमा 

देिाउन ियार ह नुपदचछ । 

मार्च २३ देखि, भवनहरूमा खनम्न रूपमा प्रखिबन्ध लिाइनेछ: 

● बसोबास र भोिन हलहरू त्यहाुँ बस्न छुट पाएकाहरूको लाखि मात्र िुला ह नेछन ्(पाह नाहरूलाई खलएर आउन 

अनुमखि छैन)। यखुनभखसचटी हाउखिङ्िले आवश्यकिा अनुसार सेवाहरूलाई खमलाउन र अपडेट िनच िारी राख्नेछ । 

युखनभखसचटी अपाटचमेन्टहरू सीखमि सेवाहरूको सार्थ पूणच रूपमा भरी छन ्। आवासीहरूले अपडेटहरूको लाखि 

आफ्नो UW को ईमेललाई खनिरानीमा राख्नुपदचछ । 

● Keycard बाट िोल्न खमल्ने भवनहरूलाई बन्द िररनेछ । यी भवनहरू िोल्नका लाखि व्यखिहरूले एउटा 

keycard र्लाउनुपदचछ । आफ्ना भवनहरूमा अखहले पह ुँर् भएका व्यखिहरूको पह ुँर् िारी रहनेछ । 

● आवश्यक सेवाहरू नभएका र र्ाबी आवश्यक ह ने भवनहरूलाई बन्द िररनेछ । र्ाबी खबनाका व्यखिहरूले यी 

भवनहरूको पह ुँर् िनच उनीहरूको स्कूल, कलेि, वा खवभािसुँि बन्दोबस्ि खमलाउनु पदचछ । 

● आवश्यक सेवाहरू नभएका र र्ाबी आवश्यक ह ने भवनहरूमा ADA को पालना िने एउटा ढोका िोखकएका 

समय खभत्र िुला रहनेछ । यी भवन हरूमा आवश्यक कामहरू िने व्यखिहरूले खवभाि वा कायचक्रमसुँि सो 

भवनको सीखमि िुला समयको पुखि िनुचपनेछ । यी भवनहरूको िुला समय भन्दा बाखहर पह ुँर् िनच र्ाहने 

व्यखिहरूले आफ्नो स्कूल, कलेि, वा खवभािसुँि बन्दोबस्ि खमलाउनु पदचछ । 

र्थप खववरणको लाखि एउटा ढोका िुला भएका भवनहरूको सूर्ी वा क्याम्पस भवन खस्र्थखिको नक्सा हेनुचहोला । 

भवनहरूको खवखिि आवश्यकिा अनुसार, क्याम्पस भवनहरूका सेवाहरू (कस्टोखडयल, फोहोर हटाउने, ह लाक खविरण, 

आखद) घटाइने वा खनलम्बन िररनेछ । MDS र अन्य खवके्रिाहरूबाट आउने आवश्यक सामग्रीहरूको खविरण Emergency 

Operations Logistics टोलीका सदस्यहरूले व्यवस्र्था िनेछन ्। प्राय खविरण ठेिानाहरूमा खविरण ह ने पासचल प्याकेिहरू 

केन्रीय स्र्थानमा पुन: संिखठि िररनेछन ्र सुरखक्षि राखिनेछन ्। पासचल पठाउनका लाखि खनदेिनहरू (उदाहरणका लाखि 

क्याम्पस िािाहरू र्लाएर UPS माफच ि प्याकेिहरू कसरी पठाउने) खवकखसि िररनेछ र िखिसक्दो र्ाुँडो खविरण िररनेछ । 

नेपाली / NEPALI 

https://covid19.wisc.edu/march-17-changes-to-campus-operations-from-chancellor-blank/
https://uwmadison.box.com/s/h2c9pcpbki27amr680yj0wne186rigmb
https://uwmadison.box.com/s/4wz3e077a6vvf8larl0o3xseibn2g3ln


िपाई ुँको डीन र खनदेिकहरूले िपाई ुँको स्कूल, कलेि वा खवभािमा रहेका भवनहरूको खस्र्थखि स्पि पानच िपाई ुँसुँि 

कुराकानी िनेछन ्। िपाई ुँको भवन पह ुँर् सम्बखन्धि प्रश्न वा खर्न्िाहरू पखन िपाई ुँले वहाुँहरूलाई सोध्नसक्नु ह नेछ । 

कुनै पखन क्याम्पस भवनमा lecture-capture िनच कक्षाकोठा र्लाउन र्ाहने खिक्षकहरूले Office of the Registrar सुँि 

पखहले नै बन्दोबस्ि खमलाउनेपनेछ । यस कुराको बारेमा Office of the Registrar ले खिक्षकहरूलाई सूर्ना खदइसकेको छ 

। 

बन्द वा एउटा ढोका िुला भवनहरू युखनभखसचटीको COVID-19 खवश्वव्यापी महामारी प्रखिको प्रखिखक्रया अनुसार बदखलन 

सक्दछन ्। 

अन्त्यमा, कृपया नोट िनुचहोला: Primary खनवाचर्नको खदन, अखप्रल ७ मा, क्याम्पसमा खनयुि िररएका साि मिदान 

स्र्थानहरू मिदानका लाखि िुला ह ने िोखकएको छ – Eagle Heights Community Center, Gordon Dining & Events 

Center, Holt Center, Lowell Center, Memorial Library, Memorial Union र Smith Hall । 

नयाुँ िानकारीको लाखि, UW COVID-19 वेबसाईट भ्रमण िनुचहोला । 

https://covid19.wisc.edu/

