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आदरणीय UW–Madison कर्मचारी: 

 
हार्ी आशा िदमछौं गक हार्ी सबैको लागि यी िर्ी र्गहनाहरू असार्ान्य र चनुौिीपणूम भएिापगन यो सन्दशेले िपाईलंाई स्िस्र् 

र राम्रो भेट्नेछ । शरद ऋिुका लागि UW–Madison क्याम्पस फेरर खोल्ने योजना बनाउने क्रर्र्ा हार्ी िपाईकंो सर्र्मन र 

धैयमिाको कदर िदमछौं । क्याम्पसका धेरै टोलीहरू हाम्रो Smart Restart योजना सर्र्मन िनम लािी परेका छन् र हार्ी आशा 

िदमछौं गक यो अपडेटले आिार्ी सेर्ेस्टर सम्बगन्धि िपाईकंा केही प्रश्न र गचन्िाहरूको सम्बोधन िनेछ । 

 
कुलागधपगि Blank ले िहााँको जनु १७ को सन्दशेर्ा बिाउनुभएको गर्यो गक UW–Madison को शैगिक प्रगशिण 

हाइगिड िररकाले चल्नेछ । प्राय ठूला किाहरू virtual ढााँचार्ा गदईनेछ, जसरी िी िएको िसन्ि र िर्ी र्गहनाहरूर्ा चलेका 

गर्ए । िर, हाम्रा धेरै जसो साना किाहरू र अनुसन्धान गक्रयाकलापहरू व्यगििि रूपर्ा नै चल्नेछन् । हाम्रा स्िास््य र सरुिा 

प्रोटोकलहरू झल्काउन क्याम्पसका धेरै पररचालनहरू र गिद्यार्ी सर्र्मन सेिाहरूर्ा बदलहरू पगन आईरहकेा छन् । हार्ी 

िपाईकंो भलाईलाई प्रार्गर्किा गदाँद ैएक िणुस्िर गशिा र अर्मपूणम गिद्यार्ी अनुभि प्रदान िनम लिनशीलिाका सार् गनरन्िर 

कार् िरररहकेा छौं । 

 
हार्ीलाई र्ाहा छ गक िपाई ंर्ध्ये धेरैजना क्याम्पसर्ा (on-site) कार् िने अपेिाहरू र कगहले र कसरी यो कार् फेरर सरुु हुन 

सक्छ भन्ने बारेर्ा गििरणहरू जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ । गिश्वगिद्यालयर्ा अझै पगन धेरै घरैबाट कार् िने कर्मचारीहरू भएिापगन, 

क्याम्पसर्ा गिद्यार्ीहरू फकम ने कुराको र्िलब क्याम्पसर्ा र्प िगिगिगधहरू फेरर सरुु हुनु हो । क्याम्पसर्ा को फकम ने अपेिा 

िररएको छ भन्ने बारे गनणमय धेरै ित्िहरूर्ा आधाररि हुनेछ, जस्िै गक भगूर्का, गजम्रे्िारी, कायम यगुनटका आिश्यकिाहरू, र 

व्यगििि कारणहरू । उपकुलपगिहरू, डीनहरू, र गनदशेकहरूले िी गनणमयहरू उनीहरूको यगुनटहरू फेरर खोल्ने योजनाहरूको 

गहस्साको गलईरहकेा छन् । यी योजनाहरूले क्याम्पस स्िास््य र स्िास््य र सरुिा प्रोटोकलहरू, पररसर संशोधन, र्ानि 

संसाधन नीगिहरू, र अन्य र्हत्त्िपणूम सर्स्याहरूको पालना सगुनगिि िदमछन् । 

 
शरद ऋिुर्ा क्याम्पसर्ा कार् िनम भगनएका कर्मचारीहरूले आफ्नो सपुरभाईजरबाट कायमस्र्ल र किमव्य हरूको स्पष्ट गनदशेन 

पाउनुपनेछ । यगद िपाईलंाई अिस्ट सम्र् सचूना गदईएको छैन भने, कृपया िपाईकंो सपुरभाईजरलाई सम्पकम  िनुमहोला । कुनै 

यगुनटहरूले अिस्ट १० दगेख र सेप्टेम्बर २ सम्र् क्याम्पसका पररचालनहरूलाई बढाउनेछन् । यस सर्यरेखाले अिस्ट २४ को 

हप्तार्ा धेरैजसो गिद्यार्ीहरू यगुनभगसमटी हाउगजङ्िर्ा सनुम अगघ र सेप्टेम्बर २ को पगहलो गदनको गनदशेनको पगहलो गदन भन्दा 

अगघ आिश्यक पररचालनका बदलहरूलाई सम्बोधन िने िर्िा प्रदान िदमछ । 

 
यो शरद ऋिुर्ा सम्पणूम क्याम्पस सर्दुायको लागि स्िस्र् र सरुगिि कायमस्र्ल िािािरण बनाउन सहयोि िनमका लागि हार्ी 

सबै गजम्र्ेिार हुनेछौं । क्याम्पसर्ा पणूम िा आंगशक रूपर्ा कार्र्ा फकेका सबै कर्मचारीहरूलाई चााँडै उपलब्ध हुने आिश्यक 

https://strategicconsulting.wisc.edu/smart-restart-project-team/
https://smartrestart.wisc.edu/
https://smartrestart.wisc.edu/chancellor-blanks-reopening-message-to-campus/
https://smartrestart.wisc.edu/plan/#health-and-safety
https://smartrestart.wisc.edu/plan/#health-and-safety
https://smartrestart.wisc.edu/plan/#health-and-safety
https://facilities.fpm.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/22/2020/07/Facilities-Startup_Guide-to-Operating-Safely-in-Campus-Facilities.pdf
https://hr.wisc.edu/smart-restart/
https://hr.wisc.edu/smart-restart/


स्िास््य प्रोटोकलहरूको िागलर् परूा िनम अनुरोध िररनेछ । हार्ीले सबै गिद्यार्ी, संकाय र कर्मचारीहरूका लागि गन:शुल्क, 

क्याम्पसव्यापी COVID-19 परीिण पगन लाि ूिदछैौं । ठाउाँ र घण्टाहरूको बारेर्ा र्प जानकारी चााँडै उपलब्ध हुनेछ । र्ानि 

संसाधनको कायामलय (Office of Human Resources) र कर्मचारी अशििा संसाधन कायामलयले कायमस्र्ल सरुिा, 

आिास, र COVID-19 का केस हरू ररपोटम िने कुराहरूको बारेर्ा र्ािमदशमनहरू बनाएको छ । यसर्ा COVID-19 कायमस्र्ल 

सरुिा नीगि (COVID-19 Workplace Safety Policy) सर्ािेश छ जसले क्याम्पसर्ा सरुगिि रूपर्ा कार् िने 

कर्मचारीहरूको अपेिाहरू प्रदान िदमछ । कायम यगुनटहरूले आिार्ी हप्ताहरूर्ा यी र्ािमदशमनहरूका बारेर्ा कर्मचारीहरूलाई 

गिस्ििृ जानकारी प्रदान िनेछन् । 

 
म्यागडसन र डेन काउन्टी सर्दुायको एक गहस्साको रूपर्ा, हार्ी स्र्ानीय अििुाहरूसाँि परार्शम िनम र जनस्िास््य प्रोटोकल र 

नापहरूको अनुिर्न िनम जारी राख्छौं । हार्ीले धेरै कारकहरूलाई ध्यानर्ा राखेका छौं, जसर्ा सङ्क्रर्णको गनिरानी दर, 

सङ्क्रगर्ि हुन सक्ने हाम्रा गिद्यार्ी र कर्मचारीहरूलाई सहयोि िनम सक्ने हाम्रो िर्िा, र स्िास््यसेिा प्रणालीको िर्िा 

सर्ािेश छन् । जनस्िास््यसाँि सर्न्िय िररएको, गर्ल्दो दृगष्टकोण सगुनगिि िनम हार्ी जनस्िास््य म्यागडसन डेन काउन्टी 

(Public Health Madison Dane County) र शहर र काउन्टीका अगधकारीहरूसाँि गर्लेर कार् िरररहकेा छौं । 

 
कृपया धैयम िनुमहोला र िपाईकंो कायमस्र्ल, िागलका, र क्याम्पसर्ा गफिाम आउनु अगघ िपाईलंे गलनु पने कुनै कायमहरू स्पष्ट 

िनम िपाईकंो सपुरभाईजरको र्ािमदशमनको कुनुमहोला । क्याम्पस फेरर खोल्ने योजनाहरूको अपडेटर्ा रहनका लागि Smart 

Restart िेबसाईट हनेुमहोला । यस चनुौिीपणूम सर्यर्ा UW–Madison प्रगिको िपाईकंो सर्पमण प्रशंसनीय छ । कृपया 

Public Health Madison and Dane County, Wisconsin Department of Health Services, र रोि गनयन्रण 

िर्ा रोकर्ार् केन्र (Centers for Disease Control and Prevention) हरूको सबैभन्दा नयााँ जनस्िास््य गनदशेन 

पालना िरेर हाम्रो सर्दुायको स्िास््य र सरुिाको लागि आफ्नो भगूर्का गनभाउन जारी राख्नुहोला । 

 
On, Wisconsin! 
 
 

https://hr.wisc.edu/covid19/workplace-training/
https://hr.wisc.edu/smart-restart/
https://hr.wisc.edu/smart-restart/
https://hr.wisc.edu/smart-restart/#workplace-flexibilities
https://hr.wisc.edu/smart-restart/covid19-case-reporting/
https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=104238
https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=104238
https://smartrestart.wisc.edu/
https://smartrestart.wisc.edu/
https://publichealthmdc.com/coronavirus/recommendations-and-guidance/individuals-and-families
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

