नेपाली / NEPALI
मित्र ब्याजरहरू,
यो हप्ता जसरी हािी virtual वातावरणिा कक्षा, जिघट, कािहरू गर्न सरुु गर्दै छ ,ौँ हािी हाम्रो UW–Madison
सिर्दु ायका सबै सर्दस्यहरूलाई एउटा स्वागतिय र सिावेशी वातावरण बर्ाउर्े प्रमतबद्धताको पमु ि गर्न चाहनछ ौँ ।
हाम्रो सिर्दु ायको मवमवधता हाम्रो बल र रचर्ात्िकताको स्रोत हो, र हािीलाई यी र्दईु कुराहरू अब पमहले भनर्दा बढी आवश्यक
छ।
COVID-19 ले हािी सबैलाई व्यमिगत, शैमक्षक र व्यावसामयक रूपका साथसाथै शारीररक, िार्मसक, र सािामजक रूपिा

असर गरे को छ । त्यही पमर् के यार्द गर्न िहत्त्वपणू न छ भर्े: यो विश्वव्यापी माहामारी कुनै एक व्यकवि, देश, िा जािीले
बनाएको हैन—रोगले भेदभाि गदैन ।
हािी क्याम्पस वा र्मजकको क्षेत्रिा र अनलाईर्िा पक्षपातका घटर्ाहरूको बारे िा सचेत छ ौँ जसले हाम्रो एमशयाली, प्रशानत
टाप,ु र र्देसी-अिेररकी, मवशेष गरी चीर् वा पवू ी एमशयाबाट आएका सोमचर्े मवद्याथी र किनचारीहरूलाई लमक्षत गरे का छर्् ।
हािी स्पि हुर् चाहनछ ौँ मक जामतवार्दी वा कुर्ै पमर् प्रकारको स्टीररयोटाइप गर्े व्यवहार UW–Madison िा सहर् हुर्दौँ र्ै ,
चाहे हािी अनलाईर्िा छ ,ौँ सावनजमर्क रूपिा अरूसौँग भेट्र्दछ
ै ौँ वा घरिा क्वारे नटाइर्िा बसेका छ ौँ । Dean of Students
Office र Student Affairs का सहकिीहरू क्याम्पसभरीका पाटनर्रहरूसौँग मिलेर पक्षपात र घृणाका घटर्ाहरूलाई
सम्बोधर् गर्दैछर्,् यसिा असर परे का सिर्दु ायहरूलाई सम्पकन गर्े कुरा पमर् सिावेश छ । Dean of Students Office
ले ररपोटन पाएका प्रत्येक पक्षपातका घटर्ाहरूको प्रमतमिया मर्दौँर्दछ ।
Dean of Students Office र Student Affairs, Multicultural Student Center, International
Student Services र Division of Diversity, Equity and Educational Achievement सौँग मिलेर

मवद्याथीहरूलाई भोमल, मबहीवार, िाचन २६, बेलक
ु ी ४ बजे CDT िा Zoom िार्न त यमु र्भमसनटीका अगवु ाहरूसौँग कुरा गर्न
virtual टाउर् हल बैठकिा आिमनत्रत गर्दनछ । मववरण: https://today.wisc.edu/events/view/147384
यो virtual टाउर् हल बैठकको बेलािा, मवद्याथीहरूले पक्षपात घटर्ाहरू प्रमत यमु र्भमसनटीको प्रमतमियाको बारे िा सनु र्े,
virtual वातावरणिा सर्े हाम्रो कर्दि र क्याम्पसको अवस्था बारे कुर्ै मचनताहरू र प्रश्नहरू सोध्र्े अवसर पाउर्ेछर्् ।
सक
ं ाय र किनचारीहरूलाई लमक्षत भमवष्यको बैठक DDEEA र Vice Chancellor for Finance and
Administration ले आयोजर्ा गर्दैछर्् । मववरणहरू चाौँडै साझा गररर्ेछ ।
यमर्द तपाई ौँएक मवद्याथी हुर्ुहुनछ जसले सताई वा भेर्दभाव अर्ुभव गर्ुन भएको छ भर्े, कृ पया पक्षपात घटर्ाको ररपोटन र्ाइल
गर्ुनहोला । किनचारीहरूले Office of Compliance सौँग उजरु ी र्ाइल गर्न सक्र्ुहुर्ेछ । मवशेष गरी यो अलग्ग बस्र्े र
अमर्मितताको सियिा, हािी तपाईलाई
ौँ यमु र्भमसनटीको मर्िःशल्ु क िार्मसक स्वास््य संसाधर्हरू अनलाईर्िा हेर्न प्रोत्सामहत
गर्दनछ ,ौँ जसिा मचनता र तर्ाव व्यवस्थापर्को लामग SilverCloud; आत्िबल र सचेतकताको लामग Healthy Minds;
र जीवर्, काि, पररवार र भलाईिा सहयोग खोज्र्े किनचारीहरूका लामग LifeMatters सिावेश छर्् ।

तपाईहरू
ौँ हरे कले हाम्रो सिर्दु ायिा मलएर आउर्ु हुर्े प्रमतभा, रचर्ात्िकता, सिपनण, र जोशको कारण UW–Madison
उल्लेखर्ीय छ । हािी यमु र्भमसनटीको मवमवधता र सिावेशीकरणको िानयताहरूको सिथनर् जारी राख्र्दै हाम्रो सिर्दु ायका सबै
सर्दस्यहरू जमडत, संरमक्षत र सम्िामर्त हुर्े कुरा सुमर्मित गर्दनछ ौँ ।
स्वस्थ र सरु मक्षत रहर्हु ोस,् ब्याजरहरू । यार्द राख्र्हु ोस् मक हािी यसिा सौँगै छ ौँ र हािी यसलाई एक साथ मिलेर िात्र पार गर्न
सक्र्ेछ ौँ ।
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