
म तपाईलँाई यो बताउन लेख्दछुै कि हामीले Camp Randall र Kohl Center मा हुने वसन्त स्नाति समारोहहरू 

COVID-19 कवश्वव्यापी महामारीिो िारण स्थकित िनन एिदम िाह्रो कनणनय कलएिा छ  ँ। २०२० सालिो िक्षािा 

सदस्यहरूिा लाकि मैले एउटा किकियो सन्दशे पकन रेििन िरेिो छु । 

 
यस असाधारण समयमा हामीले िनुन पने सबै कनणनयहरूमध्ये यो मेरो लाकि सबै िन्दा मटुु दखुाउने कनणनय रहिेो छ । UW मा 

स्नाति समारोह िन्दा अरू राम्रो िायनक्रम छैन जहाँ हामीले कवद्याथीहरूलाई किग्री प्रदान िरेर स्िूल सिेिो अवसर 

मनाउँदछ  ँ। 

 
हामीले यो कनणनय कलन सिेसम्म लामो समयिा लाकि िुयय,ँ यस आशामा कि वसन्तिो पकछल्लो िाि अकल राम्रो होला र 

हामी सबै सामान्य रूपमा जमघट िनन सक्नेछ ,ँ तर तपाईलँाई थाहा नै होला, CDC र कवस्िकन्सन प्रदशेले ठूला समहूिा 

जमघटिो बारेमा मािनदशनन जारी िरेिा छन् । यसिो मतलब यो हो कि मखु्य समारोह बाहेि, स्िूल, िलेज, कविाि र 

क्याम्पस संिठनहरूमा हुने स्नाति समारोहहरू पकन मे मकहनामा आयोजना हुनेछैनन् । 

 
हाम्रो समदुायिो स्वास््यिो लाकि यी महत्त्वपणून र आवश्यि िदमहरू हुन्, तर मलाई थाहा छ कि यीनले तपाईलँे महससु 

िनुनिएिो तनाव र अकनकिततालाई बढाएिा छन् । िएिा िेही हप्ताहरूमा हामी सबैले िोिेिा उथलपथुलहरूले हाम्रो 

स्नाति कवद्याथीहरूमा कवशेष िरी िकहरो प्रिाव पारेिो छ । तपाईिँो लाकि, यस अकन्तम सेमेस्टर तपाईिँो किग्री सक्िाउने र 

तपाइिँो संिाय सल्लाहिार, िक्षािा साथीहरू, पररवार, र साथीिाईहरूसँि वषयिँो पररश्रम मनाउने समय हुनुपदनछ । 

 
िोरोना िाइरस कवश्वव्यापी महामारीले धेरै िुराहरू बदलेिो छ । तर यसले २०२० सालिो िक्षािा उत्िृष्टत सफलताहरू 

बदकलँदनै ।  तपाईलँे रेििन सङ््ख्यामा मतदान, ३०,००० घण्टा िन्दा बढी समदुायमा स्वयंसेवा, र UW-Madison लाई 

दशेिरी नै #१ Peace Corps िो स्वयंसेवि प्रदान िनुनिएिो छ । तपाई ँRhodes Scholar िो अकन्तम चरणमा पगु्ने 

व्यकिहरू, राकरिय च्याकम्पयन खेलािी, आकवरिारि, उद्यमी, र सीप र ह सलािा साथ हाम्रो दशे र हाम्रो संसारलाई अझ राम्रो 

ठाउँमा लैजान समकपनत कवद्याथीहरू हुन्हुन्छ । 

 
स्नाति िक्षा अकधिारीहरूसँि सल्लाह िरेर, हामी एि virtual स्नाति समारोह कविास िदछै  ँजनु हामीले शकु्रवार, मे ८ 

मा सबै स्नातिहरूलाई तपाईिँो अध्ययनिो सफल समापनिो उत्सव हनेनिा लाकि अन्लाईन पोष्ट िनेछ  ँ। हाम्रा 

कवद्याथीहरूले हामीलाई एउटा िायनक्रम कसजनना िनन सहयोि िरररहिेा छन् जनु हामी यो जनस्वास््य सङ््िटबाट कनकस्िएपकछ 

सबैले उपकस्थत हुने तररिाले आयोजना िनेछ  ँ। 

 
म जोि कदन चाहन्छु कि एि स्नाति समारोह आयोजना नहुनाले तपाई स्नाति हुनुहुन्न िन्ने होईन । तपाईिँो किप्लोमा 

तपाईलँे िसरी पाउनुहुनेछ िन्ने िुरा हामीसँि जानिारी आएपकछ साझा िनेछ  ँ। तपाईलँे महत्त्वपणून अपिेटहरू हाम्रो 

Commencement वेबसाईटमा िेट्न सक्नुहुनेछ ।  

 
म तपाईहँरू सबैमा ठूलो िवन छ । तपाई ँयस्तो क्षणबाट यात्रा िरीरहनु िएिो छ जसले सम्पणून पसु्तालाई प्रिाव पादनछ, र 

तपाईलँे यो अनुग्रह, लकचलोपन, र िरुणािा साथ कबताउँद ैहुनुहुन्छ । 

 
धन्यवाद । म मे मकहनामा virtual रूपमा र पकछ व्यकिित रूपमा बधाई प्रदान िनन प्रकतक्षा िदछुै । 

 

अिाकि, कवस्िकन्सन! (On, Wisconsin!) 

 
िुलाकधपकत Rebecca Blank 

नेपाली / NEPALI 

https://www.youtube.com/watch?v=BRJq1se9pi8
https://commencement.wisc.edu/

