
UW-Madison का कर्मचारीहरू, 

 
Dane काउन्टीका K-12 स्कूलहरू पहहले योजना बनाए अनसुार यस हप्ताको पहिहतिर नभइ, अहिल 

३ सम्र्, िरुुन्िै बन्द हुने सूचना, UW-Madison ल ेआइिवार हदउँसो पायो । हार्ीले बझुेका ि  ँहक 

यस बदलले K-12 हवद्यार्थी वा स्र्थानीय चाइतडकेयर केन्रहरूर्ा बच्चाहरू भएका हाम्रा धेरै 

कर्मचारीहरूलाई असर गनेि । 

 
यसबाहेक, दशेभरी र Dane काउन्टीर्ा केसहरूको सङ्ख ्या बढखने क्रर्र्ा सङ्खक्रहर्ि व्यहिहरूको 

सङ्ख ्यर्ा उतलेखनीय वहृि हुने अपेक्षा स्वास््य हवशेषज्ञहरूले गदमिनख । यी दवैु कारणहरूले गदाम हार्ीले 

िलका उपायहरू अपनाएका ि  ँ। 

 
यस ईर्ेलको र्ाध्यर्बाट, स्कूल, कलेज र यहुनटहरूलाई आर्ने सार्ने सम्पकम  कर् गने ियासर्ा, 

क्याम्पसको telecommuting नीहि लाग ुगनम हनदेहशि गररन्ि । 

 

• Telecommuting र्ार्म ि आफ्नो कार्का हजम्र्ेवारीहरू परुा गनम सक्ने कर्मचारीहरूलाई 

सपुरभाईजरको सतलाह हलएर सकेसम्र् चाँडो िी बन्दोबस्िहरूर्ा र्ोहडन िोत्साहन गररन्ि । 

 

• कर्मचारीहरू जसले घरै बसेर आफ्नो किमव्यहरू पुरा गनम सक्दनैनख वा आफ्नो सपुरभाईजरसँग 

telecommuting गने योजना ियार पारेका िैननख, वहाँहरूलाई अन्यर्था हनदेशन नहदइएसम्र्, 

भोहल सार्ान्य रूपर्ा कार्र्ा ररपोटम गनम आग्रह गररन्ि । 

 

• म्यानेजरहरूलाई हालसालै घोहषि बन्दहरूबाट िभाहवि कर्मचारीहरूसँग सम्भव भएसम्र् 

लहचलो हुन र आर्ने सार्ने अन्िहक्रम या कर् गने सर्ाधानहरू िर्म  बढखन हनदहेशि गररन्ि । 

 

• क्याम्पस चाइतडकेयर केन्रहरूर्ा भनाम भएका पररवारहरूलाई बेग्लै सञ्चारबाट जानकारी िदान 

गररनेि । 

 

नोट गनुमहोला हक जनस्वास््य अहधकारीहरूको हनरन्िर र्ागमदशमनको आधारर्ा UW-Madison ले 

आगार्ी हप्तार्ा पररचालनको कर्ी र कर्मचारीहरूको अभाव हुने अपेक्षा गदमि । 

 
यसको अपेक्षार्ा, पररचालन घटाइएको अवस्र्थार्ा पहन पररचालन कायर् रा्नका लाहग कार्र्ा ररपोटम 

गनम आवश्यक कर्मचारीहरूको पहहचान र वहाँहरूलाई जानकारी गराउन सरुु गनम, म्यानेजरहरूलाई आग्रह 

गररन्ि । यस र हबदाका नीहिहरूका बारेर्ा हनणमय िय भएपहि र्थप जानकारी िदान गररनेि । 

नेपाली / NEPALI 

https://covid19.wisc.edu/guidance-to-employees-on-work-flexibility-telecommuting/


COVID-19 रै्लनका कारण िपाईकँो व्यहिगि र व्यावसाहयक जीवनर्ा आएका चनु हिहरू र्ैले 

बझुेको िु । क्याम्पसर्ा ररपोटम गनम जारी रा्ने कर्मचारीहरूले कृपया र्थाहा पाउनहुोसख हक हार्ी िपाईकँो 

स्वास््य र भलाईलाई गम्भीर रूपर्ा हलँदि  ँ। हार्ीले हाम्रो स्र्थानहरूको सुरक्षा सहक्रयिाका सार्थ 

र्तूयाङ्खकन गदिै ,ँ र क्याम्पसर्ा ररपोटम गनम आवश्यकिा भएका कर्मचारीहरूको बारेर्ा अपडेटहरू 

िदान गनम जारी रा्नेि  ँ। 

 
अपडेटहरूको लाहग, कृपया क्याम्पसको http://covid19.wisc.edu वेबसाईट भ्रर्ण गद ैगनुमहोला ।  

 
िपाईकँो लहचलोपन र यहुनभहसमटी सेवाका लाहग अहग्रर् धन्यवाद—हार्ीलाई र्थाहा ि हक पररहस्र्थहि 

िीव्र गहिर्ा बदहलरहेको ि र हार्ी ठूलो अहनहिििाको सर्यर्ा ि  ँ। हार्ी िपाईलँाई सहूचि रा्न 

सक्दो ियास गनेि  ँ। 

 
कृपया आफ्नो शारीररक र र्ानहसक स्वास््यको ्याल रा्नहुोला । 

 
कुलाहधपहि Rebecca Blank 

 
 

http://covid19.wisc.edu/

