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आदरणीय UW-Madison सर्ुदाय,
क्याम्पस क्षेत्रर्ा देविएको हालैको COVID-19 के सहरूको बृविलार्इ र्ध्य नजर गदै सम्पूणइ undergraduate विद्यार्थीहरूको
आििजािि आगार्ी दर्ु इ हप्ताको लावग यसै पत्रद्वारा प्रविबवधिि गररएको छ । सेप्टेम्बर 7, सोमवार अपरान्ह 5 बजे देखि सेप्टेम्बर
21, सोमवार अपरान्ह 5 बजे सम्म सबै undergraduate खवद्यार्थीहरूको अखि आवश्यक बाहेकका व्यखिगि भेटघाट र
आविजाविमा सख्ि प्रखिबन्ध लगाइएको व्यहोरा यसै सूचनाबाट जानकारी गराउँछु ।
सर्दु ायर्ा फै लन नवदन रोगको लक्षण वनगरानी गने, नाक र्ुि छोप्ने र भौविक दरू ी कायर् राख्ने, र भीड धयूवनकरण गने
जस्िा सार्ुदावयक स्िास््य नीविको अनुसरण िर्था Badger Pledge को सम्र्ान गने सम्पूणइ विद्यार्थीहरू लार्इ हावदइक िधयिाद वदन
चाहधछु ।
COVID-19

िर विगि के ही वदनका टेष्ट नविजाका ि्याङ्कहरू सधिोषजनक नभएका र विद्यार्थीहरूको लावग यो सेर्ेष्टर िुल्ला राख्न ििराले
भररएको देविन आएको छ ।
•

•

COVID-19 का पोजेवटभ के सहरू बविरहेका, िासगरी क्याम्पस होस्टेल भधदा बावहर बस्ने विद्यार्थीहरूर्ा, र जहााँ नाक र्ि
ु

छोप्ने र भौविक दरू ी कायर् राख्ने वनयर्लार्इ कडार्का सार्थ पालना नगने सर्ुदायसाँग नवजक हुने विद्यार्थीहरूर्ा पोजेवटभ
के स बिेको देविएको छ । यो कुरा ि्याङ्कले पुवष्ट गरेको, िर सार्ावजक सञ्जालर्ा देविएका र पोजेवटभ टेष्ट भएका
विद्यार्थीहरू साँगको कुराकानीले सर्ेि पुवष्ट गरेको छ । दभु ाइग्यिस, िेरै विद्यार्थीहरू भीडभाड युक्त जर्घट आयोजना गने िा
यस्िा जर्घटहरूर्ा सहभागी हुने पार्एको छ, जुन सर्ग्र सर्ुदायर्ा COVID-19 फै लने र वस्र्थवि अझै भयािह हुन सक्ने
सङ्के ि हो ।
हाम्रो Dashboard report अनुसार विगिका हरेक पााँच वदनहरूर्ा विद्यार्थीहरूको के स बविरहेको देविन आएको छ ।
यसरी देविएका पोजेवटभ के सहरू परीक्षण बिाएर र्ात्र बिेका नभर् प्रविशिको आिारर्ा नै बिेका छन् ।

हार्ी त्यो वबधदक
ु ा राख्ने
ु ा पग्ु नै आाँटेका छौं जहााँ बाट सङ्रर्णको िररेिालार्इ िरुु धिै घटाउने, िा विद्यार्थीहरूको लावग यो सेर्ेष्टर िल
अिसरबाट िवञ्चि हुन,े िेरै विद्यार्थी यो िल
ु ा राख्न चाहधछन् ।
जहााँ विद्यार्थीको पनु रागर्न र परीक्षण बृवि साँगै के ही पोजेवटभ के सहरू बि्ने अपेक्षा वर्थयो, िर हाल देविएको सङ्रवर्ि बृवि दरले यो
िीव्र गविर्ा सर्दु ायर्ा बविरहेको देविधछ ।
यहााँ वदर्एका अनुसार, सबै undergraduate विद्यार्थीहरूलार्इ िल वदर्एका अवि आिश्यक अिस्र्थार्ा बाहेक, गम्भीर रूपर्ा
व्यवक्तगि भेटघाट र जर्घटहरू सीवर्ि राख्न र आफ्नो बसोबास स्र्थलबाट बावहर आउजाउ नगनइ हावदइक अनुरोि गदइछु ।
•
•
•
•

नाक र्ि
ु छोप्ने र भौविक दरू ी कायर् राख्दै व्यवक्तगि कक्षार्ा सार्ेल हुने शैवक्षक गविविवि लगायि, शोि-अनसु धिान
कायइर्ा सहभागी हुने कायइ लार्इ वनरधिरिा वदर्ने, जहााँ रोग सङ्रर्णको सम्भािना धयून हुन सक्छ ।
COVID-19 परीक्षणर्ा सहभागी हुने िा अधय स्िास््य सेिा वलने कायइर्ा सहभागी हुने
दैवनक आिश्यक िाद्य सार्ग्री िररद िा सङ्कलन
क्याम्पस वभत्र िा बावहरका कार्र्ा जाने

•
•

वहाँड्ने, दगनु े िा अधय घर बावहरका व्यवक्तगि वरयाकलापर्ा सहभागी हुने
िावर्इक पजू ा, प्रार्थइनार्ा सहभागी हुने

दईु हप्ताको प्रयासलाई सर्र्थइन गनइ विश्वविद्यालयले यी कायइहरू गरररहेको छ (यो विस्िृि सूची होईन):
•
•
•
•
•
•

सबै-व्यवक्तगि सार्ावजक कायइरर्हरू रद्द गररएको छ ।
व्यवक्तगि र हार्विड कक्षाहरू बाहेक, अरू सबै विद्यार्थी बैठकहरू अधलाईन र्ात्र आयोवजि गररनु पनेछ
सबै दिाइ भएका विद्यार्थी संगठनका (RSO) कायइरर्हरू अधलाईन र्ात्र हुनेछन्
यस अिविर्ा सबै RecWell पररसरहरू बधद हुनेछन्
Union का डार्वनङ्ग पररसरहरू carry-out र्ात्र हुनेछन्
आिस हलहरूर्ा कुनै पवन पाहुनाहरू आउन अनर्ु वि वदर्नेछैन

विशेष गरी, म सबै undergraduate विद्यार्थीहरूलाई सामाविक िमघटहरूबाट टाढा रहना आग्रह गर्दैछु । हामीले र्देखे अनसु ार यी
सङ्क्रमणका मख्ु य कारणहरू हुन् ।
नोट गनुइहोस् वक यी प्रविबधिहरू graduate विद्यार्थी, संकाय िा कर्इचारीहरूका लावग लागू छै नन् । राम्रो सर्ाचार यो हो वक हार्ीले
यी जनसङ्ख्याहरू बीच सङ्रर्णको प्रर्ाण र्थोरै देख्दैछौाँ । हार्ीले देिेका के सहरूका के ही उदाहरणहरूर्ा कुनै प्रर्ाण छै न वक
क्याम्पसर्ा भएका गविविविहरूबाट सङ्रर्ण फै वलयो ।
यस सर्यर्ा, हार्ी आशा गदइछौाँ वक सबै विद्यार्थी र कर्इचारीहरूले Badger Pledge र Smart Restart का क्याम्पस स्िास््य
प्रोटोकलको पालना गनइ जारी राख्नेछन,् जसर्ा यी कुराहरू सर्ािेश छन:्
•

•
•
•
•
•

िपाईलाई
ं सहायिाको व्यिस्र्था गररएको छै न भने िपाई ंजिासुकै जानु भएपवन अनुहार िाक्ने चीज लगाउनुहोस् । जबवक
हार्ीसाँग किै वभत्र हुाँदा अनुहार िाक्ने आिश्यकिा रहेको छ, यवद िपाई ंव्यवक्तगि व्यायार् नगरेसम्र् अब हार्ीले बावहर
पवन अनुहार िाक्ने चीज लगाउन आिश्यक गरेका छौाँ
क्याम्पसर्ा र क्याम्पस बावहर, किै वभत्र र बावहर र अनुहार िाक्ने चीज लगाउाँदा पवन । ६ वफट िा सो भधदा बिीको भौविक
दरू ी कायर् राख्नुहोस्
कुनै पवन प्रकारको जर्घटर्ा भाग नवलनहु ोस्
Contact tracing बारे को फोन कलहरूलाई सर्यर्ा र सााँचो िररकाले जिाफ वदनुहोस्
स्िास््य जााँच सािनर्ा लक्षणहरूको वनगरानी गनुइहोस्, https://healthscreen.wisc.edu/
सबै अनािश्यक यात्रालाई सानुइहोस्

हार्ीले पवहले नै साझेदारी गररसके का छौं, हार्ी विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसर्ा िा क्याम्पस बावहरका कायइहरूको लावग उत्तरदायी
राख्नेछौं जसर्ा आपिकालीन वनलम्बन पवन सर्ािेश छ । सर्ुदायका सदस्यहरूले असुरवक्षि व्यिहारलाई यो िेबसाईटर्ा ररपोटइ गनइ
सक्दछन् http://go.wisc.edu/publichealthconcern ।
िपाईलें सोच्नु भएको होला वक वकन िपाईलें यो अनुरोिको पालना गनपुइ दइछ । यो फरक र िेरै दरू ी भएको सेर्ेस्टर भएपवन, र्ैले िेरै
विद्यार्थीहरूबाट सुनेको छु वक उनीहरू क्याम्पसर्ा हुन चाहधछन् । हाम्रा वसवनयर विद्यार्थीहरू आफ्नो अवधिर् िषइ घर नगयी पूरा गनइ
चाहधछन् । हाम्रा नयााँ विद्यार्थीहरू कलेजको अनुभि चाहधछन्, उनीहरूको हाई स्कूलको वदनहरूर्ा फकइ न चाहाँदैनन् । हाम्रो सम्पणू इ

सर्ुदायले जनस्िास््य प्रोटोकलर्ा फे रर गम्भीर प्रविबििा जनाए र्ात्र यो सम्भि हुनछे । यवद सङ्रर्णहरू घटेनन् भने हार्ीले र्थप
गाह्रो वनणइयहरू वलनुपने हुधछ जसले विद्यार्थीहरूको लावग क्याम्पस िोल्ने हाम्रो क्षर्िालाई उल्लेिनीय रूपर्ा कर् गनेछ ।
र्ैले बुझेको छु वक र्ैले हाम्रो undergraduate विद्यार्थीहरूको अनुरोि गरररहेको कायइहरू उल्लेिनीय छन् । यसले उनीहरू र हार्ी
सबैले र्हसुस गरररहेको िनािर्ा अवनविििाको अको िह र्थप्दछ । िर हार्ीले विद्यार्थीहरू स्िस्र्थ रहने कुरा वनविि गनइका लावग, र
संकाय र कर्इचारीका सार्थ सार्थै हाम्रो म्यावडसन सर्ुदायका स्िास््यको सुरक्षाको लावग, हाम्रा विद्यार्थीहरू बीच सङ्रर्ण घटाउनु
पदइछ ।
हार्ी प्रत्येकले आफ्नो सार्ाधय व्यिहारलाई नबदलेसम्र् यस भार्रसलाई वनयधत्रण गनइ सवकाँ दैन । िोप नभए सम्र् हार्ीले यस्िो
व्यिहार गनुइपदइछ जसले ििराहरू सम्बोिन गदइछ ।
र् हाम्रा विद्यार्थी, संकाय र कर्इचारीहरूलाई उनीहरूको कडा र्ेहनि र विश्वासको लावग िधयिाद वदाँदछु । र् विशेष गरी िी िेरै, िेरै
विद्यार्थीहरूलाई िधयिाद वदधछु जसको व्यिहार उदाहरणीय छ र आशा गदइछु वक आउाँदो दईु हप्तार्ा उनीहरूको िहर्ा अझै िेरै
विद्यार्थीहरू सार्ेल हुनेछन् । कृ पया आफूलाई र अरूलाई बचाउनुहोस् । यवद िपाईसाँं ग प्रश्नहरू छन् भने,
smartrestart@vc.wisc.edu र्ा ईर्ेल पठाउनुहोस् ।
कुलपवि Rebecca Blank

