
हाम्रा िवद्याथीर्, संकाय र कमर्चारीह�, 

फैलँदै गएको COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रकोप र UW–Madison को माचर् १४-२२ सम्म ह�ने वसन्त बे्रकको 
बेलाको अन्तरार्िष्ट्रय भ्रमणमा बाधा पुर् याउने बढ्दो सम्भावनाका बारेमा तपाईकँो ध्यानाकषर्ण गनर् म आज लेख्दैछु । 

पिछल्ला ह�ाह�मा, U.S. Department of State र CDC ले धेरै देशह�का लािग, जसमा चीन, जापान, दि�ण 
को�रया, इटाली, र इरान समावेश छन्, यात्रा नगनेर् सल्लाहको (travel advisory) स्तर बढाएका छन् र िविभन्न 
चेतावनीह� जारी गरेका छन् । 

यिद तपाईलेँ यस वसन्तमा अन्तरार्िष्ट्रय यात्राको िवचार गदैर् ह�नुह�न्छ भने, UW–Madison युिनभिसर्टी स्वास्थ्य 
सेवा (University Health Services) र अन्तरार्िष्ट्रय यात्रा अिधकारीह�ले COVID-19 को प्रकोपको 
कारण यात्राका सल्लाहह� िनगरानी गनर् तपाईलँाई प्रोत्साहन ग�ररहेका छन् ।   

तपाईकँो गन्तव्य अनुसार तपाईलेँ आफ्नो भलाई र Madison मा ठीक समयमा फकर् ने सुिनि�त गनर् योजनाह� बदल्न वा रद्द 
गनेर् गाह्रो िनणर्य िलनुपनेर् ह�नसक्छ । 

धेरैजसो देशह�मा आगामी ह�ाह�मा छोटो अविधको सूचनाका साथ नयाँ प्रवेश र प्रस्थानका िनयन्त्रण िविधह� र 
क्वारेन्टाइन पिन लागु ह�न सक्नेछन् । यी चीजह�ले तपाईकँो योजनाह�लाई गम्भीर �पमा प्रभाव पानर् सक्दछ र/वा व्यि�गत 
लागतको साथ तपाईलँाई घर िफतार् आउन िढलो पानर् सक्दछ । 

आगामी ह�ाह�मा यस िस्थित तीव्र �पमा बदिलने सम्भावना भएकाले, तपाईकँो गन्तव्य र ट्रािन्जट भएर जान सक्ने 
देशह�का लािग अपडेट ग�रएका मागर्िनदेर्शन पाउन हामी तपाईलँाई U.S. Department of State र Centers for 
Disease Control का वेबसाईटह� चेक गनर् प्रोत्साहन गदर्छौ ँ। 

अपडेट ग�रएको कोरोना भाइरसको जानकारी उपलब्ध छन् । अन्तरार्िष्ट्रय यात्रा र सुर�ाका जानकारी र संसाधनह�का लािग, 
UW–Madison को अन्तरार्िष्ट्रय प्रभागको (International Division) वेबसाइट भ्रमण गनुर्होला । 

यिद तपाईसँँग कुनै प्र�ह� भएमा सहायताका लािग यी संसाधनह�लाई सम्पकर्  गनर् प्रोत्साहन गदर्छौ:ँ 

अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर् सेवा (International Student Services) 
िवद्याथीर् प्रमुखका कायार्लय (Dean of Students Office) 
UHS मानिसक स्वास्थ्य सेवा (UHS Mental Health Services) 
अन्तरार्िष्ट्रय संकाय र कमर्चारी सेवा (International Faculty and Staff Services) 
कमर्चारी सहायता कायार्लय (Employee Assistance Office) 
 
तपाईलँाई अपडेटमा राख्नका लािग घरमा र िवदेशमा ह�ने कोरोना भाइरसको िवकासलाई हामी, अवश्य, िनगरानीमा राख्नेछौ ँ। 
हाम्रो सोच यस िस्थितबाट सबै प्रभािवत �ेत्रह�मा सम्बन्ध भएका िवद्याथीर्, संकाय र कमर्चारीह� प्रित छन् । 
 
भवदीय, 
कुलािधपित (Chancellor) Rebecca Blank 

नेपाली / NEPALI 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
https://www.uhs.wisc.edu/coronavirus-2019/
https://internationaltravel.wisc.edu/
https://iss.wisc.edu/
https://doso.students.wisc.edu/
https://www.uhs.wisc.edu/mental-health/
https://hr.wisc.edu/about/international-faculty-and-staff-services/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/

