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कुलपति Blank: Smart Restart योजनाहरूको गर्मी र्मतहनाको अपडेट 

 
UW कर्ममचारीहरू, 

 
र्म आशा गर्मछु तक िपाईलंे राम्रो र्मौसर्मको आनन्र् र यो असार्मान्य र कतिन गर्मीको सर्मयर्मा िपाईकंो सार्मान्य 

गतितितिहरुबाट तिश्रार्म तलनुभएको छ । सेप्टेम्बर २ बाट हाम्रा तिद्यार्थीहरूलाई हाइतिड तनर्शेनको लातग क्याम्पसर्मा 

फकामउने योजना सतहि हार्मील ेSmart Restart पहल सरुु गरेको एक र्मतहना भन्र्ा बढी भएको छ । 

 
त्यस सर्मयर्मा, न ि तिश्वव्यापी र्महार्मारी न नै हाम्रो संस्र्था केही नगरी बसेको तर्थयो । आज, र्म िपाईलंाई हाम्रो ियारी र हाम्रो 

योजना बनाउने क्रर्मलाई प्रभाि पाने केही हालसालैको कुराहरूको अपडेट तर्न चाहन्छु । 

 
हार्मी तिश्व-स्िरीय तशक्षा र अनुसन्िान संस्र्थाको रूपर्मा हाम्रो उद्देश्य प्रति प्रतिबद्ध छौं । एक प्रर्मखु आिासीय तिश्वतिद्यालयको 

रूपर्मा, हार्मी आर्मने-सार्मने तनर्शेनको र्महत्त्िर्मा गहन तिश्वास गर्मछौं । यो तिशेष गरी िी तिद्यार्थीहरूको लातग सााँचो हो जोसाँग 

उच्च स्िरको प्रतिति, भरपर्ो ईन्टरनेट, िा प्रभािकारी तशक्षाको लातग अनुकूल आिासीय िािािरण छैनन् । यी कारणहरूको 

लातग, हार्मीलाई लाग्र्छ तक जहााँ सक्छौं हार्मीले सरुतक्षि रूपर्मा प्रतशक्षणका गतितितिहरू क्याम्पसर्मा तफिाम तलएर आउन 

र्महत्त्िपणूम छ । त्यसै गरी, र्महत्त्िपणूम अनुसन्िानका केही कायमहरू केिल क्याम्पसर्मा र्मात्र गनम सतकन्छ । 

 
हार्मीले तिद्यार्थी, कर्ममचारी र संकायको स्िास््य जोतखर्म कर्म गनम सक्र्ो गरररहकेा छौं । हाम्रा योजनाहरू भखमरको तिज्ञान र 

जनस्िास््य जानकारी द्वारा सूतचि गररएको छ । िीनर्मा बतलयो परीक्षण प्रणाली, contact tracing, लक्षण तनगरानी, 

बढाईएको सरसफाई प्रोटोकल, भौतिक र्रूी सम्भि नहुने तिश्वतिद्यालयका भिनहरू र सािमजतनक िाउाँहरूर्मा अनुहार ढाक्न 

अतनिायमिा र सबै कक्षाकोिाहरूर्मा भौतिक र्रूी सर्मािेश छन् । आर्मने-सार्मने र टाढाबाट तनर्शेनको तर्मश्रणको हाम्रो 

योजनाहरूको सार्थ यी कर्र्महरूले हार्मीलाई यस शरर् ऋिुर्मा केही क्याम्पसका गतितितिहरू फेरर खोल्ने हाम्रो क्षर्मिाको 

बारेर्मा आशािार्ी बनाउाँर्छ । 

 
डेन काउन्टी र Wisconsin राज्य तभत्रको COVID-19 केसहरूको हालसालैको ितृद्धलाई हार्मी होतसयारीपिूमक अनुगर्मन 

गरररहकेा छौं । हार्मीले हालसालैका हप्ताहरूर्मा डेन काउन्टी तभत्र िी सङ्््याहरूर्मा केही सिुार र्े् न सरुु गरेका छौं र यी 

प्रितृिर्मा स्र्थानीय अतिकारीहरूसाँग नतजकको सम्पकम  राखीरहकेा छौं । हार्मी यस सर्मयर्मा हाम्रो फेरर खोल्ने योजनाहरू 

बर्ल्नेछैनौं । 
 
अतहले सफलिापिूमक घरैबाट कार्म गरररहकेा र यस शरर् ऋिुर्मा आफ्ना तजम्र्मेिारीहरू परूा गनम क्याम्पसर्मा हुन आिश्यक 

नभएका कर्ममचारीहरूलाई, घरैबाट कार्म गरररहन अपेक्षा गररन्छ । कर्ममचारीहरू जो कार्मको लातग क्याम्पसर्मा फकम ने छन् 

उनीहरूले अगस्टको सरुुर्मा आफ्नो सपुरभाईजरबाट तनर्शेनहरू पाउनुपनेछ । यतर् िपाई ंआफ्नो र आफ्नो यतुनटको शरर् 

ऋिुको योजनाहरूको बारेर्मा स्पष्ट हुनुहुाँर्नै भने, र्म िपाईलंाई िपाईकंो सपुरभाईजरलाई सम्पकम  गनम आग्रह गर्मछु । 

 
व्यतिगि उपतस्र्थति आिश्यक पने कार्मका लातग, यतुनटहरूलाई कुनै पतन िाउाँर्मा एक पटकर्मा कर्ममचारीहरूको सङ्््या 

घटाउन क्याम्पसका (on-site) कायम िातलकालाई बर्ल्न तनर्शेन तर्ई ाँर्छै । यो तिशेष गरी िेरै साझा क्षेत्र भएका 

िािािरणहरूको लातग र्महत्िपणूम छ । 

 

https://smartrestart.wisc.edu/
https://smartrestart.wisc.edu/


र्मलाई र्थाहा छ िपाईहंरू र्मध्ये िेरैको स्कूल जाने बच्चाहरू घरर्मा नै छन्, र हार्मीले यो पतन तिचारर्मा राखेका छौं Madison 

Metropolitan School District सतहि िेरै डेन काउन्टीका K-12 स्कूलका तजल्लाहरूलाई कतम्िर्मा अक्टोबर सम्र्म 

अन्लाईन तशक्षाको सार्थ यस िषमको सरुुिाि गने योजना घोषणा गरेका छन् । 

 
हार्मीलाई र्थाहा छ तक यो हाम्रो पररिारहरूको लातग कतिको गाह्रो छ तकनतक यसको र्मिलब यो हो तक िपाईहंरू िेरैले 

आफ्नो बच्चाहरूको तशक्षा गतितितिहरू र बच्चाको हरेचाह आिश्यकिाहरू िपाईकंो कार्मको िातलकासाँगै साँभाल्नुहुनेछ । 

जो यस्िो पररतस्र्थतिको अनुभि गर्हैुनुहुन्छ िपाईलंाई िपाईकंो सपुरभाईजरसाँग कुरा गनम प्रोत्सातहि गर्मछु । जहााँ सम्भि छ, 

हार्मी कार्मको िातलकार्मा लतचलोपन प्रर्ान गने प्रयास गनेछौं । 

 
जसरी हार्मी क्याम्पस बातहरका घटनाक्रर्महरू ट््रयाक गर्छैौं, हार्मी क्याम्पसर्मा हाम्रो Smart Restart का ियारीहरूसाँग 

अगातड बढ्र् ैगईरहकेा छौं । हालसालैका हप्ताहरूर्मा हार्मीले र्थुपै्र सेिाहरू खोलेका छौं, जस्िै Terrace, पसु्िकालयहरू र 

Chazen Museum of Art बाट सार्मग्री तटप्ने, र शरर् सेर्मेस्टर अगातड अन्य र्थपैु्र कुराहरूर्मा कार्म जारी रा्र्छैौं ।  

 
हालसालैका तर्नहरूर्मा, हार्मीले अन्िरामतरट्रय तिद्यार्थीहरू, परीक्षण योजनाहरू, प्रतशक्षक सरुक्षा, कर्ममचारी सरुक्षा, तिद्यार्थी 

पाि्यक्रर्म छनोट र सर्मग्र फेरर खोल्ने योजनाहरूको सर्मर्थमनर्मा र्थप जानकारी पतन जारी गरेका छौं । र्मैले पतहले भने जस्िै, 

क्याम्पसका अगिुाहरूले आयोजना गरेका टोलीहरू क्याम्पस िररपररको सयौं सर्स्यहरूसाँग तर्मलेर कार्म गरररहकेा छन् । 
 
र्मलाई र्माफ गनुमहोस ्िर हार्मीसाँग राज्यबाट आएको बजेटको खराब सर्माचार छ । गभनमर Evers ले चाल ूआतर्थमक िषमर्मा राज्य 

सरकारर्मा $२५० तर्मतलयन डलरको बचिको लातग आग्रह गरेका छन् जनु जलुाई २०२० र्तेख जून २०२१ सम्र्म चल्नेछ । 

यसको र्मिलब राज्यका संस्र्थाहरूले आफ्नो खचमलाई यस बषमर्मा यस रकर्मले कर्म गनुमपनेछ । UW प्रणालीको ि्याक्क कटौिी 

अझै स्पष्ट नभएिापतन, यसको अर्थम यो पक्का हो तक क्याम्पसले िषमभरी राज्य कोषहरूर्मा िूलो र्थप कटौिीको सार्मना 

गनुमपनेछ । प्रणालीका अन्िररर्म अध्यक्ष Tommy Thompson ले प्रणाली भरी यी घाटाहरू कर्म गनम गरररहकेो कार्म प्रति र्म 

आभारी छु । UW प्रणालीका स्कूलहरू अर्थमव्यिस्र्थाको केन्रीय चालक हुन् र तिश्वव्यापी र्महार्मारीको कारणले पतहले र्तेख नै 

िूलो राजस्ि घाटाको सार्मना गरररहकेा छन् । 

 
र्म स्पष्ट पानम चाहन्छु तक यस शरर् ऋिुर्मा कक्षाको हाइतिड र्मोडेल प्रस्िुि गने हाम्रो तनणमयर्मा आतर्थमक तिचाहरहरू प्रार्थतर्मक 

बल नभएिापतन यो कुरा सााँचो हो तक अको िषमको हाम्रो बजेट पतन तिद्यार्थीको तफिीले िेरै प्रभातिि भएको छ । यस क्षणर्मा, 

हार्मी एक बतलयो फकम ने कक्षाको अपेक्षा गर्मछौं, िर यस शरर् ऋिुर्मा स्कूल नखलुेसम्र्म केही पतन पक्का छैन । शरर् सेर्मेस्टर 

सरुु भएपतछ र्म हाम्रो आतर्थमक तस्र्थति र हाम्रो क्याम्पसर्मा बजेट कटौिीका प्रभािहरूका बारेर्मा तिस्ििृ जानकारीको सार्थ 

सम्पकम  गनेछु । हार्मी त्यस सर्मयर्मा राज्य कोषहरूको कटौिीको बारेर्मा र्थप कुरा पतन जान्नेछौं । 

 
हार्मी यी घटनाक्रर्महरूलाई प्रशासनको नेितृ्िसाँग भेटेर, तितभन्न र्शमकहरू प्रति लतक्षि प्रत्यक्ष िेब कुराकानीहरू आयोजना 

गरेर, ईर्मेल द्वारा िपाईकंो प्रश्नहरूको उिर तर्एर र Smart Restart िेबसाईटर्मा सबैभन्र्ा भखमरको जानकारी पोस्ट गरेर 

कुराकानी गनम सकेसम्र्म जारी रा्र्छैौं । िेबसाईटको सार्थसार्थै, शरर् सेर्मेस्टरको बेलार्मा स्िास््य र सरुक्षा प्रोटोकलहरूको 

लातग हाम्रो अपेक्षाहरू िरपर हाम्रो शैतक्षक अतभयान र्थाल्ने योजना छ । 

 
तिश्वव्यापी र्महार्मारीले हाम्रो जीिनको तितभन्न स्िरहरूर्मा र्तैनक रूपर्मा तसजमना गनम जारी राखेको तनराशा, तचन्िा र िनािलाई 

र्मैले बुझेको छु । र्म आशािार्ी छु, जब र्म हाम्रा स्िास््यकर्मीहरू र हाम्रो अनुसन्िानकिामहरूले यस रोगलाई बुझ्न र हराउन 

https://iss.wisc.edu/students/current-students/health/covid-19-updates/
https://smartrestart.wisc.edu/plan/#health-and-safety
https://smartrestart.wisc.edu/plan/#academic-instruction
https://hr.wisc.edu/smart-restart/
https://advising.wisc.edu/fall2020/
https://advising.wisc.edu/fall2020/
https://smartrestart.wisc.edu/
https://strategicconsulting.wisc.edu/smart-restart-project-team/
https://www.youtube.com/channel/UCZOGxYRhxuKU3dXwXD9_3ow
https://www.youtube.com/channel/UCZOGxYRhxuKU3dXwXD9_3ow
https://smartrestart.wisc.edu/


सहयोग गरररहकेा छन् भन्ने प्रयासका बारेर्मा सनु्र्छु । र्म यस सर्मयर्मा हाम्रो सर्मरु्ाय र राज्यलाई सम्पकम  गरेर सहयोग परु् याउने 

िेरै क्याम्पस प्रयासहरूको पतन कर्र गर्मछु, चाह ेयी इतन्जतनयरहरू हुन् जसले भाइरसको फैलािटलाई तढलो पानम र रोक्न 

व्यतिगि सरुक्षात्र्मक उपकरणहरू तडजाइन गरररहकेा छन्, िा सार्मातजक तिज्ञान र र्मानतिकी तिज्ञहरू जसले र्मातनसहरूलाई 

यसको सार्मना गनम सहयोग गरररहकेा छन् । तर्मलेर कार्म गरे, हार्मी यी कतिन सर्मयलाई पार गनेछौं । 

 

र्म िपाईलंाई आउने हप्ताहरूर्मा नयााँ घटनाक्रर्महरूको सार्थ अपडेटर्मा रा्नेछु । यस बीचर्मा, कृपया अनुहार ढाक्ने लगाउन 

जारी रा्नुहोस,् आफ्नो र्रूी कायर्म रा्नुहोस ्र आफ्ना हािहरू िनुुहोस!् र्म िपाईहंरूलाई चााँडै भेट्न र अको र्मतहना 

क्याम्पसर्मा कार्मर्मा फकेर आएको र्े् न आशा गर्मछु । 

 
कुलपति Rebecca Blank 

 


