
 

 

कुलाधिपधि Blank: हाम्रो क्याम्पस समदुायको समर्थन 

 
सम्पादकको नोट: यस सन्दशेको अघिल्लो संस्करणमा मानघसक स्वास््य समस्याहरूको अनभुव गनेहरूलाई कलङ्घकत पाने भाषा 

समावेश घियो । 

  
UW-Madison र यघुनभघसिटी सञ्चारल े(University Communications) हाम्रो समदुायको मानघसक स्वास््य आवश्यकताहरूको 

समििन गनिका सािै हाम्रो सञ्चारमा समावेशी भाषाको प्रयोग गनि प्रघतबद्ध छ । हामी हाम्रो समदुायमा यो त्रघुटको प्रभावको लाघग माफी 

माग्दछ ौँ । 

 
सहकमीहरू, 

 
यो धििेको मधहना िेरै असामान्य धर्यो । िपाईहँरू मध्य िेरै जस्िै, म घरिाट काम गदछुै, कधहलेकाही ँसाझा कुराकानीमा 

धिधियो वा अधियो चलाउन संघर्थ र सरुधिि दरूीिाट धछमेकीिाट मेरा धछमेकीहरूलाई नमस्कार गदछुै । मैले िपाईहँरूलाई 

िन्नु पदनै धक हामी एक महान अधनधिििा र पररविथनको समयमा छ  ँ। हामी यो कुरा हाम्रो जीवनको िेरै िेत्रमा महससु 

गरररहकेा छ  ँ। 

 

अधनधिििाले हाम्रा सिै योजनाहरूलाई अस्र्ायी िनाउँदछ र यसले हाम्रो व्यधिगि िलाई र हाम्रो संस्र्ाको स्वास््य दवुैलाई 

जोधिममा पादथछ । 

 
हामीले हालसालै धवधिन्न धनर्थयहरू र िदलहरूका धववरर् साझेदारी गरेर िेरैवटा सन्दशेहरू पठाएका छ  ँ। धववरर्हरूिाट 

एक कदम पर हटेर हामी एक संस्र्ाको रूपमा कहाँ छ  ँर विथमानको सङ्कट कधहले सम्म धटक्नेछ िन्ने अधनधिििाको 

कुधहरोले ढाकेको िधवष्यको िारेमा कसरी सोच्न प्रयास गरररहकेा छ  ँत्यसको िारेमा सोच्न उपायोगी ह दँछ िन्ने म धवश्वास 

राख्दछु । 

 

म िपाईलँाई र्ाहा धदन चाहन्छु धक हामी िपाई,ँ िपाईकँो स्वास््य र िपाईलँे गनुथ िएको कामको महत्त्व राख्दछ  ँ। हामी 

सकेसम्म UW-Madison का कमथचारीहरूलाई समर्थन गनथ जारी राख्नेछ  ँ।  

 
यो हप्ता, चधलरहकेो COVID-19 को प्रकोपले UW-Madison लाई प्रस्िुि गरेको आधर्थक असरको िारेमा िपाईहँरूले 

धमधिया ररपोटथहरू दखे्नुिएको होला । सोमिार यधुनिधसथटी सधमधिसँगको teleconference मा, मैले यस चनु िीपरू्थ समयमा 

यधुनिधसथटीको लाधग १० करोि िलरको ($100 million) सम्िाधवि लागिको रूपमा प्रारधम्िक आङ्किा उल्लेि गरे ँजनु 

हामी आफ्नो कायथहरू समायोजन गदाथ र राजस्वमा नाटकीय प्रिाव पदाथ दखे्दछै  ँ। 

 
यो आङ्किा प्रारधम्िक हो—र सम्िविः कम ह नसक्छ -- धकनधक यो हामी यस गमीको समयमा सामान्य क्याम्पस 

गधिधवधिहरू पनुः सरुु गनथ सिम ह नेछ  ँिन्ने कुरामा आिाररि छ । COVID-19 ले हाम्रो हालको संसािनहरूमा पाने परुा 

असर दधेिन िाँकी छ । यधद हामी शरद मधहनाहरूमा आमने-सामने धनदशेन फेरर सरुु गनथ असमर्थ िय  ँिने, यसले हाम्रो शरद 

मधहनाहरूको िनाथमा उल्लेिनीय असर पानेछ । यस अवस्र्ामा, हामी िेरै ठूलो आधर्थक असरको िारेमा कुरा गनेछ  ँ। 

 

नेपाली / NEPALI 



 

 

िपाईहँरू मध्ये कोही काम गनथ सिम ह न नसक्नु िएको छ, धकनिने िपाई ँtelecommute गनथ सक्नुह न्न र िपाईकँो कामले 

आवश्यक सेवाहरू समेट्दनै, वा ह नसक्छ िपाई ँआफ्नो घरमा कसैको हरेचाह गद ैह नुह न्छ । यधद यो सङ्कट िेरै मधहनासम्म 

िढ्यो िन,े अझ िढी कमथचारीहरू यस धस्र्धिमा आउन सक्नेछन् । 

 
िुििार, हामीले घोर्र्ा गर य  ँधक पधहलो दईु हप्ताको COVID सम्िधन्िि धिदा आवश्यक सेवाहरू प्रदान नगने 

कमथचारीहरूको लाधग मे १ सम्म र्प गररएको छ । िपाईलँे र्प धिदाका सुधविाहरू र अन्य रोजगार सम्िन्िी समस्याहरूको 

जानकारी यधुनिधसथटीको COVID-19 वेिसाईटको “कमथचारीहरूको लाधग (For Employees)” सेक्सनमा पाउन सक्नुह दँछ । 

हामीले पाधकथ ङ्ग अनुमधिहरूको लाधग payroll कट िी सङ्कलन गनथ पधन रोक्य  ँ। 

र्पमा, हामी धशिाको लाधग धिनथ UW रोजगारमा िनाउने पैसामा धनिथर ह ने हाम्रो प्रधि घण्टा काम गने धवद्यार्ी 

कमथचारीहरूको सहायिा जारी राख्नेछ  ँ– हामी अझै पधन यो कसरी गने कुराको धवशेर् धववरर्हरूमा काम गरररहकेा छ  ँ। 

क्याम्पसले यधुनिधसथटी हाउधजङ्गमा प्रयोग निएको कोठा र िोिथका लाधग पैसा धफिाथ र धवद्यार्ीहरूलाई आपिकालीन 

आधर्थक, मानधसक स्वास््य र शैधिक सहायिा धदइरहकेो छ । 

 
यी उपायहरूले हाम्रो क्याम्पस समदुायका सदस्यहरूलाई सहयोग गदथछ, धवशेर् गरी जसको काम रोधकएको छ ।म हाम्रो 

आधर्थक धस्र्धि िारेमा िेरै धचधन्िि िएपधन, हामीले सक्दो अस्र्ायी समर्थन प्रदान गनथ पधन महत्त्वपरू्थ छ । 

 
िपाईहँरूलाई र्ाहा ह नसक्दछ धक Congress ले धनयमहरूको एक श्रंिलालाई स्वीकर धि धदएको छ जसले काम गनथ 

नसक्नेलाई र्प सधुविाहरू, धवश्वव्यापी महामारीले प्रिाधवि धवद्यार्ीहरूको लाधग आपिकालीन रकम सार्ै दशेिररका कलेज 

र यधुनिधसथटीहरूको लाधग केही रकम प्रदान गदथछ । Congress ले उच्च धशिामा, धवशेर् गरी धवद्यार्ीहरूका लाधग, लधिि 

संसािनहरू समावेश गरेकोमा, हामी िसुी िएिा पधन, हामीलाई र्ाहा छ धक UW-Madison ले अन्ििः प्राप्त गने रकमले 

हाम्रो घाटा समेट्न सक्दनै; UW-Madison ले हाम्रो संस्र्ागि लागिहरू (धवद्यार्ी समर्थन िाहके) समेट्नको लाधग प्रयोग 

गने धनदधेशि लगानी हाल १ करोि िलर ($10 million) िन्दा कम रहकेो अनुमान गररएको छ । 

 
कोरोना िाइरस धवश्वव्यापी महामारीिाट UW प्रर्ाली क्याम्पसहरूमा पने आधर्थक असर कम गनथ सहयोग परु याउने प्रदशेीय 

सहायिाका सम्िाव्यिाका िारेमा हामी गिनथर, UW प्रर्ाली र धविाधयका अगवुाहरूसँग कुराकानी गरररहकेा छ  ँ। िर 

प्रदशेीय लगानी प्रदान गररने छ धक छैन िन्ने र्ाहा पाउन अझै िेरै समय िाँकी छ । प्रदशेले पधन पक्कै यो सङ्कट िढ्द ै

गएपधछ गम्िीर आधर्थक दिािको सामना गनेछ । 

 
म क्याम्पसमा नेिरत्व टोलीसँग लागिहरू धनयन्त्रर् गनथ सहयोग गनथ धमलेर काम गदछुै । जनस्वास््य कारर्हरूले गदाथ हामीले 

सम्िव िएसम्म telecommuting को उपयोग अधनवायथ िनाउने र क्याम्पसमा आवश्यक कमथचारीहरूलाई मात्र अनुमधि 

धदने, कायथक्रमहरू स्र्धगि गने र कमथचारीहरूको यात्रा रद्द गने धनर्थय धलईसकेका धर्य  ँ। हामीले आंधशक काम धदलाउनमा 

रोक लगाएका छ  ँर अको वर्थको लाधग यधुनिधसथटी यधुनटहरू द्वारा गररएको िजेट अनुरोिहरूको प्रधिधक्रयामा धढलाइ 

गरररहकेा छ  ँ। हामी अि केही पुँजी धनमाथर् पररयोजना र हाम्रो साना पररयोजनाहरूको िाधलका पररमाजथन गने जस्िा उपायहरू 

िोज्दछै ,ँ िर समय धित्द ैजाँदा िचथ सीधमि गनथ हामीले अझ िेरै गनुथपने ह नसक्दछ । COVID-19 को आधर्थक पररर्ामहरू 

अझै स्पष्ट ह दँ ैगएपधछ, र यधद यसले धवशेर् रूपमा हाम्रो शरद मधहनाहरूका कायथलाई असर गछथ िने, र्प कदमहरू चाल्न 

अवश्य पधन आवश्यक पनेछ हामी िपाईलँाई र्प जानकारी उपलब्ि ह ना सार् अवश्य प्रदान गनेछ  ँ। 

 

https://admin.covid19.wisc.edu/covid-19-leave-extended-through-may-1/
https://covid19.wisc.edu/
https://covid19.wisc.edu/for-employees/


 

 

जसरी हामी िधवष्य िफथ  हदेछै ,ँ धनर्थयहरू धलन प्रयास गदछै  ँिाधक संलग्न व्यधिहरूसँग िदलहरू लाग ुगनथ पयाथप्त समय 

ह नेछ । गमीको सिै धशिर् अन्लाईन ह ने कुरा हामीले यस हप्ताको सरुुमा घोर्र्ा गर य  ँ। शरद मधहनाहरूमा के ह नेछ िन्ने कुरा 

र्ाहा नह दँा, जसरी हामीले धनरन्िर सङ्कटलाई कसरी सँिाल्ने िन्ने िारे सोच्दछ ,ँ हामीले गमी मधहनाहरूको कुनै धिन्दमुा 

यधुनिधसथटी फेरर िोल्ने योजना िनाउनुपदथछ । मलाई धवश्वास गनुथहोस,् मलाई र्ाहा छ धक यस धकधसमको दोहोरो योजना 

िनाउने गाह्रो महससु ह नसक्दछ, िर हामीले िेरै सम्िाधवि पररदृश्यहरूको पवूाथनुमान गनुथपदथछ र िधवष्यजा सम्िाधवि िराि 

पररदृश्यहरूलाई कम गनथ हामीले आज के गनुथपदथछ िनेर सोच्नु पदथछ । 

 
गएका िीन हप्ताहरूले हाम्रो यधुनिधसथटी र हाम्रो समदुायलाई अिूिपवूथ चनु िीहरू प्रस्िुि गरेका छन् । दधैनक, कधहलेकाँही प्रधि 

घण्टाको आिारमा, यधुनिधसथटीका कमथचारीहरूले नयाँ समस्याहरूको सामना गरररहकेा छन् जसले हाम्रो सामधूहक 

रचनात्मकिा र दृढ सङ्कल्पको परीिर् गरेका छन् । म धवशेर् रूपमा िी सिैलाई मान्यिा धदन चाहन्छु जसले हाम्रो 

समदुायको लाधग हाम्रो आवश्यक सेवाहरू चाल ुरािेका छन् । 

 
म हाम्रा प्रधशिकहरू, सल्लाहकारहरू, र धवद्यार्ी सेवा कमथचारीहरू virtual वािावरर्मा धशिा र धवद्यार्ी समर्थन प्रदान गनथ 

साररएको गधिको गवथ पधन गदथछु । िर मलाई र्ाहा छ धक हाम्रा िेरै प्रयोगशालाहरू िन्द छन्, अनुसन्िानहरूमा धढलाइ छ, 

लामो समय दधेि अपेधिि कायथक्रमहरू रद्द गररयो, र महत्त्वपरू्थ काम पवूथवि ियो ।  

 
यस असामान्य समयमा यधुनिधसथटीलाई सहयोग गनथ िपाईलँे जारी राख्नु िएको िपाईहँरू सिैको कामका लाधग म हाधदथक 

आिार व्यि गनथ चाहन्छु । जसरी हामी अगाधि िढ्द ैजानेछ ,ँ प्रश्न र धचन्िाहरू ििा िइरहनेछन् । हामी धनयधमि रूपमा 

COVID-19 को वेिसाईटमा नयाँ जानकारी र मागथदशथनको सार् अपिेट गदछै  ँ। यधद िपाईलँे केही सम्िोिन गनुथपने कुरा 

दखे्नुियो —वा यो नयाँ समयलाई िपाई ँवा िपाईकँो यधुनटले कसरी सामना गदछै िन्ने कुरा ििाउन चाहनु ह दँछ िने -- 

कर पया chancellor@wisc.edu मा धटप्पर्ीहरू पठाउनुहोला । 

  
धकनधक हामी एकअकाथलाई हलवेमा दखे्दनै  ँवा बे्रक रूमको कफी िनाउने िाँिाको छेउमा िेट्दनै ,ँ म आशा गदथछु धक 

िपाईहँरू सि ै– र धवशेर् गरी नेिरत्व वा सपुरिाईजरको कायथपदहरूका कमथचारीहरू -- काम सम्िधन्िि मात्र निइ 

एकअकाथसँग सम्पकथ मा रहन िपाईकँा सहकमीहरू समि पगु्द ैह नुह न्छ । हामी शारीररक रूपमा टाढा िएकाले हामीसँग ठूलो 

ब्याजर समदुाय छ िनेर कुरा जान्नु महत्त्वपरू्थ छ । 

 

कर पया सरुधिि र स्वस्र् रहनुहोस ्। 

 

िवदीय, 

 
Rebecca Blank 
कुलाधिपधि 

https://covid19.wisc.edu/
mailto:chancellor@wisc.edu

