
UW–Madison ले मङ समुदायलाई समर्थन गदथछ 

अमेरिकाले केही मङ्ग बासिन्दाहरूलाई लाओि पठाउने अनुमसि सदने िंघीय ििकािको वािााको िमाचाि पसि UW–

Madison ले मङ िमदुायका िदस्यहरूलाई िमर्ान व्यक्त ि िंिाधन बााँड्ने योजना गरििहकेो ि । 

“हामी हाम्रो िमदुायका िबै िदस्यहरूलाई, सवषेश गिी हालमा हाम्रो मङ िदस्यहरूलाई, िमर्ान ि मान गदाि ाँ,” 

कुलासधपसि Rebecca Blank भन्नुहुन्ि । 

वािााहरू स्वदशे सििाा गने िम्झ िाका बािेमा हुन् जिले िंयकु्त िाज्य अमेरिकालाई अपिाध गिेका वा उनीहरूको 

सवरूद्ध दशेसनकाला गने आदशे भएका, ४,५०० भन्दा बढी गैि-नागरिकहरूलाई, झन िसजलै दशेसनकाला गने अनुमसि 

सदनेिन्। सवस्कसन्िनमा ४९,००० भन्दा बढी मङहरू बस्दिन्, जिमा Madison का जोसिलो िमदुाय पसन िमावेश ि । 

सवस्कसन्िनका गभनाि Tony Evers ि अन्य सनवाासचि असधकृिहरू ि िमदुायका लीडिहरूले िी वािााहरूको 

सविोध गिेका िन् ि U.S. State Department लाई पनुसवाचाि गना आग्रह गिेका िन् । 

यसद िपाई ाँ एक सवद्यार्ीको रूपमा यिको वा अरू कुनै अवस्र्ाका बािेमा किैिाँग कुिा चाहनु हुन्ि भने, िपाई ाँले 

Dean of Students को कायाालयमा (608) 263-5700 वा dean@studentlife.wisc.edu द्वािा वा 

Multicultural Student Center (608) 262-4503 msc@studentlife.wisc.edu द्वािा िम्पका  गना 

िक्नुहुन्ि । 

यि घटना वा कुनै अन्य परिसस्र्सिको परिणाम स्वरूप पिामशा वा िङ्कटमा िमर्ान पाउनका लासग यसुनभसिाटी 

स्वास््य िेवा पिामशा ि िल्लाह िेवा (University Health Services Counseling and Consultation 

Services) (608) 265-5600 मा िम्पका  गना वा िोमवाि देसि शकु्रवाि सबहान ९ बजे दसेि िााँझ ४ बजे िम्म भेट्न 

िसकन्ि । यसद िपाई ाँलाई व्याविासयक िमय बासहि वा वीकेन्डमा िुरून्ि िहयोगको आवश्यकिा ि भने, कृपया UHS 

नेपाली / NEPALI 

https://madison.com/ct/news/local/govt-and-politics/madison-s-hmong-community-seeking-answers-to-questions-about-deportation/article_bd4ba2b8-8f74-5abe-bc67-cd52613cf8d8.html
mailto:dean@studentlife.wisc.edu
mailto:msc@studentlife.wisc.edu


िङ्कट लाईन UHS Crisis Line (608) 265-5600, option 9 मा िम्पका  गनुाहोला । र्प जानकािीको लासग, 

uhs.wisc.edu वेबिाईटमा जानुहोला । 

कमाचािी ि िंकाय जिले यि घटना वा कुनै अन्य परिसस्र्सिको परिणाम स्वरूप किैिाँग कुिा गना चाहनु हुन्ि भने 

कमाचािी िहायिा कायाालय (Employee Assistance Office) (608) 263-2987 मा िम्पका  गना वा 

eao.wisc.edu वबेिाईट हनेा िक्नुहुनेि । कमाचािीहरूले िांस्कृसिक भाषागि िेवाका Jzong Thao लाई 608-

263-2217 मा पसन िम्पका  गना िक्नेिन् । 

स्र्ानीय िंिाधनहरूका लासग, कृपया िलका सलङ्कहरू हनेुाहोला: 

• Extension Dane County 

• Freedom Inc 

• Hmong Institute 

• Hmong Madison  

र्प रूपमा, UW ले आफ्नो नीसि ि व्यवहािहरूमा िहकेो जानकािी दोहोर् याउाँदि: 

• UW–Madison ले आफ्नो सवद्यार्ी, िंकाय वा कमाचािीहरूको अध्यागमन सस्र्सिको 

जानकािी असनवाया माग नभएिम्म प्रदान गने िैन ।  

• UW–Madison पसुलि सवभाग िंयकु्त िाज्य अमेरिकाको अध्यागमन ि भन्िाि प्रविान 

असधकािीहरूद्वािा (ICE) िञ्चासलि अध्यागमन प्रविान कायाहरूमा िहभागी हुने िैन । 

क्याम्पि िंिाधन िीसमि िन् ि त्यस्िा प्रविान UWPD को उद्देश्य, किाव्य वा सिद्धान्िको 

भाग होईन । यसद कुनै व्यसक्तले क्याम्पिलाई अिि गने गम्भीि अपिाध गिेको ि भने मात्र 

UWPD अध्यागमन िम्बन्धी अनुिन्धानमा िहभागी हुनेि । 

http://uhs.wisc.edu/
http://eao.wisc.edu/
mailto:jzong.thao@wisc.edu
https://dane.extension.wisc.edu/family-living/resources-in-hmong-and-spanish/
https://freedom-inc.org/index.php?page=programs
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-Hmong-Institute-174734016677160/
https://www.hmongmadison.com/


• यसद िंयकु्त िाज्य अमेरिकाका अध्यागमन ि भन्िाि प्रविान असधकािीहरू क्याम्पिमा िन् ि 

व्यसक्तगि सवद्यार्ीहरूिाँग कायाान्वयन-िम्बसन्धि िमस्याहरूको बािेमा िम्पका  गना चाहन्िन् 

भने उनीहरूले उसचि कानुनी प्रसक्रयाहरूको पालना गनुापदाि । 


