
कुलाधिपधि Blank को कर्मचारीहरूलाई र्ाचम १३ को अपडेट 

हाम्रा UW-Madison का संकाय तथा कर्मचारीहरूलाई, 

हाम्रो प्रदशेले जनस्वास््य आपतकालीन अवस्था भोगिरहकेो छ जसले हार्ीहरू सबैर्ा उल्लेखनीय प्रभाव पारररहकेो छ भनेर 

तपाईहँरू र्ध्ये धेरैलाई जानकारी छ । 

शकु्रवार साँझ, िभनमर Evers ले आउँदो बुधवार, र्ाचम १८ सम्र् गवस्कन्सनर्ा सबै सावमजगनक तथा गनजी K-12 

गवद्यालयहरू अगनवायम रूपर्ा बन्द िने आदशे जारी िनुमभएको छ । 

हार्ीलाई थाहा छ यो कायम, अगहले जारी COVID-19 को खतरासँि सम्बगन्धत छ, जसले धेरै UW-Madison 

कर्मचारीहरूको जीवनर्ा धेरै ठूलो अवरोध सजृना हुनेछ । 

क्याम्पसको नेततृ्वले क्याम्पस सञ्चालन, हाम्रो कायमदल र व्यगिित कर्मचारीहरूर्ा हुने प्रभावको र्लू्याङ्कन िनम जगतसक्दो 

चाँडो कार् िरररहकेो छ । आिार्ी केही गदनहरूर्ा प्रबन्धकहरू र कर्मचारीहरूलाई थप जानकारी प्रदान िररनेछ । 

यस्तो पररगस्थगतको वावजदु, र् तपाईहँरू र्ध्ये भेटेका सबैबाट सनुे अनुसार तपाईहँरूको लचीलोपन र लचकताको भावनाको 

िगहरो प्रसंशा िदमछु । "र्द्दत िनमको लागि र्ैले के िनम सक्छु?" भन्ने प्रश्न र्ैले सबैभन्दा बढी सनुेको छु । 

तपाईलँे अगहले गलन सक्नुहुने तीनवटा कदर्हरू यहाँ छन् : 

जानकारीर्ा रहने : हाम्रो क्याम्पसको वेबसाइट  प्राय: सोगधने प्रश्नहरू (FAQs) सगहत क्याम्पसको सेवा र सञ्चालनको 

हालको गस्थगत दखेाउने चाटम सगहत, लिातार अपडेट भइरहकेो छ । 

वैकधपपक धिक्षणको लाधि ियार रहने : यगद तपाईकँो भगूर्का गनदशेन हो भने, गनदशेनको वैकगल्पक गशक्षणर्ा जानको 

लागि योजना बनाउन जारी राख्नुहोस ्। यगद तपाईकँो कार् अन्यत्र छ भने, तपाईकँो आफ्नै यगुनटर्ा गनरन्तरता योजनार्ा 

संलग्न हुनुहोस ्। 

स्वास््य र यात्रा सम्बगन्ध सबै भन्दा राम्रा अभ्यासहरूलाई पालना िरेर आफ्नो र पररवारको हेरधवचार िनुमहोस ्। 

एकअकामलाई आदर िरेर, सँिै कार् िरेर,  हार्ी यो चनुौतीको राम्रोसँि सार्ना िनम सक्दछौ ँ। यो अगनगित सर्य हो ... हार्ी 

यहाँ UW र्ा नक्शाङ्कन निररएको पानीर्ा छौ ँभनेर र्ैले र्हशसु िरेको छु । तर यगद हार्ीले हाम्रो प्रगतगक्रयार्ा डरलाई गजत्न 

गदयौ ँभने, हार्ीले यी चनुौतीहरूको सार्ना राम्रोसँि िने छैनौ ँ। 

हाम्रो गवद्याथीहरू तथा गवस्कन्सनको र्ागनसहरूको तर्म बाट हाम्रो उद्देश्यको सर्थमनर्ा तपाईहँरू प्रत्येकले िनुमभएको कार्का 

लागि तपाईहँरू सबैलाई धन्यबाद । 

— कुलागधपगत Rebecca Blank 

नेपाली / NEPALI 
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