नेपाली / NEPALI
UW-Madison का सारा कमर्चारी:

हामी जान्दछौँ तपाईलेँ COVID-19 महामारी सम्बिन्धत क्याम्पस प�रचालनह�को बारे मा धेरै सन्देशह� पाउँदै ह�नुह�न्छ । यी
सञ्चारह�ले तीव्र �पमा िवकास ह�दँ ै गरे को अवस्था र स्थानीय, राज्य, र संघीय जनस्वास्थ्य अिधकारीह�बाट आएका मागर्दशर्न र
सल्लाहह�को बदिलने क्रम झल्काउँदछन् । यस सञ्चारले हाम्रो समदु ायलाई सहयोग गनर् UW-Madison ले थप िबदाका सिु वधाह�
लागु गनेर् कुराका बारे मा थप जानकारी प्रदान गदर्छ ।
नयाँ UW-Madison COVID-19 िव�व्यापी महामारी कमर्चारी कायर्स्थल र िबदा नीितले (UW-Madison COVID-19
Pandemic Employee Work Location and Leave Policy) हाम्रा कमर्चारीह�लाई COVID-19 िव�व्यापी महामारीको प्रभाव
कम गनर् सहयोगका लािग सामािजक दरू ीको (social distancing) पालना गनेर् िवशेष िनदेर्शन प्रदान गदर्छ । यो नीित त�ु न्तै
प्रभावकारी छ र थप सचू ना जारी नभएसम्म प्रभावमा रहनेछ । यी प्रावधान प्रित घण्टा काम गनेर् िवद्याथीर् कमर्चारीह� बाहेक सबै UWMadison का कमर्चारीह�लाई लागु छन् । प्रित घण्टा काम गनेर् िवद्याथीर्ह� सम्बिन्धत थप मागर्दशर्न आगामी िदनह�मा प्रदान
ग�रनेछ ।
नीितको परु ा भाषा यहाँ रािखएको छ । तलका मख्ु य कुराह�ले नयाँ नीितको सबैभन्दा मह�वपणू र् िववरणह�को छोटकरी प्रदान गदर्छन् ।
यिद तपाई ँCOVID-19 को कारणले काम गनर् अस�म ह�नहु �न्छ वा यिद तपाईसँँ ग तल िदइएका सिु वधा प्रावधानह�को योग्यताको
बारे मा प्र�ह� छन् भने कृ पया तपाईको
ँ यिु नटको मानव संसाधन प्रितिनिधह� र तपाईको
ँ मख्ु य सपु रभाईजरसँग कुरा गनर्ुहोला:
•
•

•

•

COVID-19 को कारण काम गनर्का लािग �रपोटर् नगनर् आदेश िदइएका तर घरै बाट काम गनेर् नसक्ने कमर्चारीह�लाई ८०

घण्टाको िबदा कोष िसजर्ना गनेर्;
COVID-19 को कारणले काम गनर् अस�म कमर्चारीह�को लािग त्यही ८० घण्टाको िबदा कोष प्रयोग गनेर् �मता, जसमा
कमर्चारी िबरामी ह�दँ ा, प�रवारको सदस्यको हेरचाह, वा आफै ँ लाई क्वारे न्टाइनमा राख्नपु नेर् आदेश भएका अवस्थाह�
समावेश छन;्
काम गनर् भौितक �पमा उपिस्थत ह�न आवश्यक नपनेर् कमर्चारीह�ले अिनवायर् घरै बाट काम गनर्पु नेर् (telecommuting)
(कृ पया आफ्नो सपु रभाईजरसँग काम गनर् जारी राख्नहु ोला र कमर्चारीह�का लािग हालसालै अपडेट ग�रएका
telecommuting को मागर्दशर्नह� पालना गनर्हु ोला); र
क्याम्पसको किठन प�रिस्थितह�मा �रपोटर् गनर् अिनवायर् कमर्चारीह�लाई (व्यवस्थापन बाहेक) िनयिमत तलबको साथसाथै
एक्मस्ु ट भ�
ु ानी रकमको (रकम िनधार्रण गनर् बाँक�) सम्भावना ।

स्वास्थ्य मागर्दशर्नह�को स्वास्थ्य मागर्दशर्नह�को पालना गनर्ु सबैको िजम्मेवारी हो । हाम्रो समदु ायलाई बचाउनका लािग तपाई ँ
िबरामी ह�ँदा घरमै बस्नुहोला ।
आवश्यक भएमा यस नीितलाई बढाउने वा संशोधन गनेर् बारे अपडेटह� हामी प्रदान गनेर्छौँ । सबै प्र� र िचन्ताह� तपाईको
ँ यिु नटको
मानव संसाधन प्रितिनिधह� वा तपाईको
ँ मख्ु य सपु रभाईजरसँग छलफल गनर्पु दर्छ ।
फे �र पिन, हाम्रो समदु ायलाई सरु ि�त र स्वस्थ राख्न तपाईको
ँ सहयोगको लािग धन्यवाद िदन चाहन्छौँ । COVID-19 िव�व्यापी
महामारी सम्बन्धी सबै बदलह�का बारे मा हामी तपाईह�लाई
अपडेट िदन जारी राख्नेछौँ । fक्याम्पसबाट आउने नयाँ अपडेटह�को
ँ
लािग कृ पया covid19.wisc.edu वेबसाईट हेदैर् गनर्हु ोला ।
स्वस्थ रहनहु ोला!
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