
क्याम्पस परिचालनमा अपडेट 

  

विद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू, 

  

COVID-19 संयकु्त राज्यका र विश्वका धेरै भागहरूर्ा फैविएर असर गर्दछै । स्र्थानीय, राज्य र संघीय पार्मनरहरूको 

सल्िाहर्ा रोगको असर न्यनूीकरण गनम UW-Madison िावगपरेको छ । 

  

हाम्रो सर्रु्दायको स्िास््य हाम्रो सबैभन्र्दा र्हत्त्िपणूम प्रार्थवर्कता हो । 

  

तुिनात्र्क रूपर्ा Dane काउन्र्ीर्ा पवुि भएका COVID-19 का केसहरू र्थोरै भए पवन, रावरिय स्तरर्ा भने यी 

केसहरूको संख्या बढ्र्द ैछ । हाम्रा स्िास््यकर्ी पार्मनरहरूिे हार्ीिाई भन्छन् वक सङ््करर्णिाई वढिो फैिन वर्दनको िावग 

अवहिे नै उत्तर् सर्य हो । 

  

र् तपाईहँरूिाई बाँकी सेर्ेस्र्रको बारेर्ा र्खु्य वनणमयहरूका बारेर्ा बताउन चाहन्छु । 

 

हार्ी तपाईकँो िवचिोपन र सर्झर्दारीको अविर् रूपर्ा कर्दर गर्दमछ  ँ। यस सर्यर्ा, हार्ीिे प्रत्येक सम्भािना र उर्दाहरणको 

वहसाब गनम सक्र्दनै ,ँ तर यस वस्र्थवतको बारेर्ा कुराकानी गनम र तपाईकँो व्यवक्तगत प्रश्नहरूको सकेसम्र् उत्तर् रूपर्ा उत्तर 

chancellor@wisc.edu र्ाफम त वर्दन जारी राख्नेछ  ँ। 

  

शिक्षण: हाम्रो सर्रु्दायर्ा सकेसम्र् जोविर् कर् गनमका िावग, आउने हप्ताको िसन्त बे्रक पवछ सार्न्यतया कक्षाहरू फेरर सरुु 

हुने वर्वत, सोर्िार, र्ाचम २३, र्दवेि UW-Madison िे िसन्त सेर्ेस्र्रको आर्ने सार्ने विक्षण प्रभािकारी रूपर्ा 

वनिम्बन गनेछ ।  

  

कक्षाहरूको िैकवल्पक विक्षण र्ाचम २३ र्दवेि सरुु हुनेछ र कर्सेकर् िरुिार, अवप्रि १० सम्र् जारी रहनेछ । आर्ने सार्ने 

विक्षण फेरर कवहिे र यवर्द सरुु हुने वनणमय अवप्रिको प्रारम्भर्ा बाँविनेछ । विद्यार्थीहरूिे यस बर्दिको बारेर्ा र्थप जानकारी 

आउने वर्दनहरूर्ा पाउनेछन् । 

  

Undergraduate का आवास हलहरू: हार्ी वििेष रूपर्ा हाम्रो आिास हिहरूर्ा बस्ने विद्यार्थीहरूको सरुक्षाको 

बारेर्ा वचवन्तत छ  ँजसिे बार्थरूर् र िाना पररसरहरू सँगै चिाउँर्दछन् र जो एकअकामको एकर्दर् नवजक बस्र्दछन् । 

 

आिासीहरूिाई िसन्त ब्रेकको िावग आिश्यक सार्ान, िैवक्षक सार्िी, ल्यापर्प र औषवध आफूसँग िग्न र िसन्त 

ब्रेकपवछ कवम्तर्ा अवप्रि १० सम्र् आिास हिहरूर्ा नफकम न आिह गररँर्द ैछ । हार्ी आिा गर्दमछ  ँवक विद्यार्थीहरू 

उनीहरूको स्र्थायी वनिासर्ा फकम नेछन् र आफ्नो पाठ्यरर् बावहरैबार् परुा गनेछन् । यवुनभवसमर्ी हाउवजङ््कगि ेसबै प्रभावित 

आिासीहरूिाई अको एउर्ा सञ्चार चाँिै पठाउनेछ । 
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हार्ीिे बुझेका छ  ँवक केही विद्यार्थीहरू विवभन्न कारणका िावग उनीहरूको स्र्थायी वनिासर्ा फकम न असक्षर् हुन सक्र्दछन् र 

उनीहरूिाई आिास हिर्ा बस्न आिश्यक पनम सक्र्दछ । उर्दाहरणका िावग, केही अन्तरामवरिय विद्यार्थीहरू यस सर्यर्ा घर 

फकम न सक्षर् हुनेछैनन;् केही विद्यार्थीहरू उनीहरूको घर भएको ठाउँर्ा अन्िाईन कक्षा पहुचँ गनम असक्षर् हुन सक्छन्; केही 

विद्यार्थीहरू कुनै अकै कारणहरूिे Madison र्ै बस्नु पने हुन सक्छ । 

 

यवुनभवसमर्ी हाउवजङ््कगिे विद्यार्थीहरूिाई र्थप र्ागमवनर्दिेन वर्दनेछ । आिश्यक भएर्ा आिास हिहरू यी विद्यार्थीहरूका िावग 

उप्िब्ध हुनेछन,् तर अवधकांि आिासीहरू घर फकम नेछन् भन्ने हार्ी अपेक्षा राख्र्दछ ,ँ यसो भएर्ा आिास हिहरू िािी 

रहनेछन् र बाँकी विद्यार्थीहरूिाई सार्ावजक र्दरूी कायर् राख्न सवजिो हुनेछ । 

 

आिास हिहरूर्ा रहने विद्यार्थीहरूिे सीवर्त अन्तरवरयाका अिसरहरू र क्याम्पसर्ा कर् सेिाहरूको अनुभिको िावग 

तयार हुनुपछम । 

  

क्याम्पस बाशहिका आवासीहरू: हार्ी आिा गर्दमछ  ँवक क्याम्पस बावहरका धेरैजसो आिासीहरू Madison र्ा नै 

रहनेछन् र आफ्नो अध्ययन बावहरबार् नै जारी राख्नेछन्, तर िसन्त बे्रकको अन्त्य पवछ कोही आफ्नो स्र्थायी स्र्थानर्ा रहन 

रोज्न सक्नेछन ्। 

 

सबै शवद्यार्थी ि कममचािीहरू:  

 

कममचािीहरू: 

क्याम्पस ििुा नै रहनेछ र विन, वनर्दिेक िा सपुरभाईजरिे अकै सल्िाह नवर्दएसम्र् सबै संकाय र कर्मचारी आफ्नो कार्को 

वनयवर्त सर्यर्ा कार् गनुमपनेछ । यात्रा र कायमरर्हरू सम्बन्धी ति उल्िेवित केही छूर्हरू बाहके, यवुनभवसमर्ीिे र्दवैनक 

पररचािन जारी राख्नेछ । संकाय र विक्षण कर्मचारीहरूिे िैकवल्पक विक्षणर्ा बर्दिका बारेर्ा Provost को कायामियबार् 

विस्ततृ जानकारी पाउनेछन् । 

  

यात्रा: 

िैवक्षक विन िा उपकुिपवतहरूिे तोकेका सीवर्त छूर्हरू बाहके, अवप्रि १० सम्र्का सबै यवुनभवसमर्ी-प्रायोवजत यात्राहरू रद्द 

गररएको छ । कार्को िावग वनयवर्त यात्रा गने व्यवक्तिे (जस्तै धेरैिर्ा काउन्र्ीहरू सँभाल्ने Extension कर्मचारीहरू) 

सार्ान्य रूपर्ा त्यसो गनम जारी राख्नेछन्, तर आफ्नो विन िा अन्य यवुनर् वनर्दिेकहरूसँग चेक गनुमपनेछ । 

 

हार्ी तपाईिँाई गैर-आिश्यक व्यवक्तगत यात्रा, जसर्ा िसन्त ब्रेक पवन सर्ािेि छ, पनुविमचार गनम दृढ रूपर्ा सल्िाह वर्दरँ्दछ ।ँ 

ररपोर्म गररएका केसहरू आन्तररक र अन्तरामवरिय स्तरर्ा तीव्र रूपर्ा बढ्र्दछैन् । सङ््करर्णको बढ्र्दो जोविर्, फकम नर्ा धेरै 

वढिाइ, अर्थिा फकेपवछ तपाईिँे आफँैिाई अिग्ग राख्नुपने हुनसक्र्दछ, यी सबै कुरािे तपाईकँो व्यािसावयक र व्यवक्तगत 

र्दावयत्िहरूर्ा िवचमिो रूपर्ा उल्िेिनीय रूपर्ा प्रभाि पानम सक्र्दछ । 



क्याम्पस सर्रु्दायका सबै सर्दस्य हरू सचेत हुनुपर्दमछ वक यवर्द तपाईिँे यात्रा गनुमभयो भन,े तपाईरँ्ा िक्षणअहरू नर्दवेिएता पवन 

तपाईिँे यात्रा गरेको ठाउँ अनुसार, तपाईिँे आफँैिाई १४ वर्दनसम्र् अिग्ग राख्न आिश्यक पनमसक्र्दछ । 

 

आफँैिाई क्िारेन्र्ाईनर्ा राख्न आिश्यक हुने प्रभावित क्षेत्रहरूको सचूी तपाईिँे यहाँ हनेम सक्नुहुनेछ: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html. 

 

नोर् गनुमहोस ्वक यस सचूी जवहिे पवन बर्दविन सक्र्दछ, तपाई ँयात्रा गर्द ैगरेको बेिार्ा पवन । 

  

कायमक्रमहरू: 

िैवक्षक विन िा उपकुिपवतहरूिे तोकेका सीवर्त छूर्हरू बाहके, ५० जना भन्र्दा बढीका क्याम्पसका सबै कायमरर्हरू 

(यसर्ा Dane काउन्र्ी भन्र्दा बावहरका Extension विभागिे आयोजना गरेका कायमरर्हरू पवन सर्ािेि छन)् कवम्तर्ा 

अवप्रि १० सम्र् रद्द गररएको छ । 

 

यशि तपाईमँा लक्षणहरू िेखापिेमा: 

यवर्द तपाईरँ्ा िक्षणहरू र्दिेापरेर्ा, घर बस्नुहोस ्– वबरार्ी हुरँ्दा कृपया कार् िा कक्षा नआउनुहोिा । ज्िरो, िोकी, िा सास 

फेनम गाह्रो भएको छ भने, तपाईिँाई आफ्नो स्िास््य सेिा प्रर्दायकिाई सम्पकम  गनम सल्िाह वर्दइन्छ । 

 

वबरार्ी हुरँ्दा कर्मचारीहरू कार्र्ा आउनु हुरँ्दनै र आफ्नो वबर्ारी वबर्दा चिाउनुपछम िा सपुरभाईजर िा HR प्रवतवनवधिाई 

सम्पकम  गनुमपछम । संकाय र िैवक्षक कर्मचारीहरूिाई िैवक्षक कायम, परीक्षा िा अरू आिश्यकताहरूर्ा िवचिो हुन सल्िाह 

वर्दइन्छ । 

 

एकअकामको आिि: 

हार्ीिे र्ास्क िगाएका व्यवक्तहरू िा एवियािी िंिजका व्यवक्तहरू प्रवत वनर्दवेित गािी र िगीकरण गरेको घर्नाहरूका 

बारेर्ा सनुेका छ  ँ। केही विद्यार्थीहरूिे हार्ीिाई बताएका छन् वक उनीहरूिे सािमजवनक ठाउँर्ा िोक्र्दा अप्ठ्यारो र्हससु 

गर्दमछन,् जावतिार्दी वर्प्पणी र ठट्टाहरू सार्ना गर्दमछन्, िा सािमजवनक सिारी, कक्षाहरू र सर्हूहरूर्ा सार्ावजक र्दरूीको 

अनुभि गअर्दमछन् । 

 

UW–Madison र्ा कक्षाकोठा वभत्र िा बावहर जातीय भेर्दभािका व्यिहारहरू िा stereotyping स्िीकायम छैन । सताई 

िा उत्पीिन िा भेर्दभाि अनुभि गरेका विद्यार्थीहरूिाई हार्ी पक्षपात घर्ना ररपोर्म गनम प्रोत्सावहत गर्दमछ  ँ। कर्मचारीहरूिे 

अनुपािनको कायामियर्ा उजरुी गनम सक्नेछन् । हार्ीिाई यो चनु तीपणूम सर्यर्ा प्रत्येक व्यवक्तको सर्र्थमन आिश्यक छ र 

हार्ीिे एकअकामिाई आर्दर गनुम र र्दयाि ुव्यिहार र्दिेाउनु पर्दमछ । 

 

जबवक विद्यार्थीहरूिे COVID-19 िे उनीहरू जिान िा स्िस्र्थ भएका कारण असर पार्दनै जस्तो र्हससु गनम सक्छन्, 

कृपया यार्द राख्नुहोिा वक तपाई ँएक ठूिो सर्रु्दायको सर्दस्य हुनुहुन्छ र यो रोग तपाईिँे कर्जोर प्रवतरोध प्रणािी भएका िा 

https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/covid-19.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=1
https://compliance.wisc.edu/eo-complaint/equal-opportunity-complaint-processes-and-resolution/


ज्येष्ठ िा बढी जोविर् भएका व्यवक्तहरूर्ा फैिाउन सक्नुहुनेछ । यस सर्यर्ा कुनै िोप िा संरक्षण छैन । हार्ी सबैिाई हाम्रो 

सम्पणूम सर्रु्दायको सरुक्षा र स्िास््यको विचार गनम आिह गर्दमछ  ँ। 

 

तपाईिँाई र्थाहा छ, यो एक िगातार रूपर्ा विकवसत भइरहकेो अिस्र्था हो । आउने र्वहनार्ा हुने यी बर्दिहरूसँग हार्ीिे 

गरेको सार्नाहरूको िावग तपाईहँरूको धैयमता र रचनात्र्कताको िावग सबैिाई धन्यिार्द । हाम्रो क्याम्पस सर्रु्दायको स्िास््य 

र सरुक्षा केन्रर्ा रािी क्याम्पस अपिेर् गने वनणमयहरू बनाउन, हार्ी हाम्रो योजनाहरू जानकारी बर्दि हुनासार्थ अपिेर् गनम 

जारी राख्नेछ  ँ। 

 

कृपया हाम्रो िेबसाईर् http://covid19.wisc.edu भ्रर्ण, हार्ीिाई chancellor@wisc.edu र्ा ईर्ेि िा क्याम्पस र 

अवतवर्थ सम्बन्ध सेिार्ा (608) 263-2400 फोन गनुमहोिा । 

 

कुिावधपवत Rebecca Blank 
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