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UW-Madison का सिै कममचारीहरू: 

COVID-19 बवश्वव्यापी महामारीको स्थानीय र राबरिय अपडेटहरूसँग हाम्रो समदुायले प्रबिबिया बदइरहकेो िममा हाम्रो व्यबिगि र 

व्यावसाबयक जीवनमा जारी रहकेो ठूलो अबनबिििालाई हामीले बचनकेा छ  ँ। यस भाइरसले हाम ेप्रत्येकलाई कुनै न कुन ैिररकाल े

असर गरररहकेो छ । हामी यसमा साथ छ ,ँ र मलाई आशा छ बक यस पत्राचारको जानकारीले हाम्रो समदुायका सिै सदस्यहरूलाई 

केही सान्तत्वना प्रदान गदमछ । 

हामीले असि पिेका कममचािीहरूको लावि हाम्रो COVID-19 को तलब पाउने वबदा सुविधा मे १ सम्म बढाएका छ ौँ । यवद 

कुनै कममचािी COVID-19 सम्बवधधत समस्याहरूका कािण काम िनम सक्दैनन,् जसमा घिैबाट काम िनम नसक्ने कुिा पवन 

समािेश छ, भने यसले थप तलब पाउने वबदा प्रदान िदमछ । 

कृपया परुा संशोबिि COVID-19 बवश्वव्यापी महामारी कममचारी कायमस्थल र बिदा नीबि यहाँ हनेुमहोला । 

हाम्रो म बलक नीबिले COVID-19 बवश्वव्यापी महामारी सम्िन्तिी बिदाका लाबग कममचारीहरूलाई ८० घण्टाको बिदा कोष प्रदान गरेको 

बथयो । यो िढाइएको नीबिले अि मे १ सम्म बिदा प्रदान गदमछ र एक बनबिि सङ्ख ्यामा सीबमि छैन । यही सबुविा सिै UW प्रणाली 

संस्थाहरूका कममचारीहरूलाई प्रदान गररएको छ । 

थपमा, कुनै नचलाइएको िाँकी रहकेो vacation carryover हरूको यो वषम म्याद सब्कँदनै, जसरी सामान्तयिया जनु ३० (संकाय, 

शैबिक कममचारी, वा सीबमि कममचारीहरू) वा बडसेम्िर ३१ मा (यबुनभबसमटी कममचारीहरू) सब्कन ेबथयो । यसको सट्टामा, िपाईकँो 

िाँकी रहकेा vacation carryover हरू थप वषमको जनू ३०, २०२१ वा बडसेम्िर ३१, २०२१ सम्म उपलब्ि हनुेछनख । 

गभनमर Evers को घरमै सरुबिि (Safer at Home) आदशे अन्तिगमि जसरी हामी सामाबजक दरूीको पालना गदछै ,ँ हामी आशा गदमछ  ँ

बक सिैजना स्वस्थ र सरुबिि रहनभुएको छ । हामी िपाईलँाई समथमनका लाबग UW-Madison समदुायमा भर पनम र उपलब्ि 

संसािनहरूको फाइदा उठाउन प्रोत्साहन गदमछ :ँ 

• COVID-19 सम्िबन्तिि डर र बचन्तिा सम्िोिन गनमका लाबग गाईड 

• गोपनीय परामशम र सल्लाह 

• घरिाटै काम गनमको लाबग संसािनहरू 

• दरूीमा संस्थागि प्रभावकाररिाका लाबग सझुावहरू 

्याम्पस संसािन र अपडेटहरूको पणूम सचूीको लाबग कृपया UW-Madison को COVID-19 वेिसाईटमा हनेुमहोला । 

यबद िपाईसँँग केही प्रश्नहरू छनख भने, कृपया िपाईकँो सपुरभाईजर वा मानव संसािन अबिकारीलाई सम्पकम  गनुमहोला । 

स्वस्थ रहनुहोसख, 

Mark Walters 

मानव संसािनका प्रमखु अबिकारी 
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https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=98958
https://covid19.wisc.edu/safer-at-home-governor-evers/
https://covid19.wisc.edu/for-employees/tips-for-managing-anxiety/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/
https://it.wisc.edu/covid-19/resources-for-working-learning-remotely/
https://strategicconsulting.wisc.edu/organizational-effectiveness-at-a-distance/
https://covid19.wisc.edu/

