
कर्मचारी सन्देश: Thanksgiving र त्यस्पछिको सर्यलाई हेदै  

अक्टोबर १३, २०२० 

 
यस सेमेस्टरमा जनस्वास््य प्रोटोकल पालना गरेर ववद्यार्थी, संकाय र कममचारीहरूको उल्लेखनीय प्रयासको पररणामस्वरूप 

क्याम्पस समदुायमा COVID-19 का पोवजवटभ घटनाहरूको सङ्ख ्या कम भएको छ । भाइरसको सङ्ख रमण रोक्नको लावग 

तपाईहंरू लगनशील भएर स्याहार दखेाउन ुभएकोमा हामी कृतज्ञ छौं । 

 
Thanksgiving विदा नवजक आईपगु्द ैगदाम हामी संकाय र कममचारीलाई भाइरसको सङ्ख रमणमा योगदान परु् याउने 

गवतववविहरूिाट टाढा रहनको लावग सम्झाउन चाहन्छौं । रोग वनयन्रण तर्था रोकर्थाम केन्रहरूले (CDC) सल्लाह वदन्छनख वक 

याराले COVID-19 सङ्ख रमण हुने र फैलाउने जोवखम िढाउँदछ, र आफू र अरूलाई िचाउने उत्तम तररका भनेको घरैमा िस्न ु

हो । 

 
सोमिार, नोभेम्िर ३० िाट (Thanksgiving विदा पवछ), अवन्तम परीक्षा सवहत व्यविगत सामवूहक वनदशेन परैू रूपमा 

remote हुनेछनख । यस सेमेस्टरको पाठखयरम म्याविसनमा परूा गनम आवश्यक ववद्यार्थीहरूलाई पवन विदाको समयमा यारा 

नगनम आग्रह गररएको छ । हामी वक्लवनकल प्रवशक्षण, र, स्कूल  कलेजको अनमुवत सवहत, व्यविगत रूपको 

undergraduate अनसुन्िान अनभुव र प्रयोगशाला, स्टुवियो, अभ्यास कोठा, र िनावट सवुविाहरूमा undergraduate 

को पहुचँ जारी रा्नेछौं । वशक्षालाई सवजलो िनाउन हामी पसु्तकलाय, कम््यटुर ल्यािहरू र भचुमअल अध्ययन गने ठाउँहरू 

जस्ता केही व्यविगत ठाउँहरू पवन खलुा रा्नछेौं । 

 
विदाको लावग िावहर जान असक्षम ववद्यार्थीहरूको लावग UW-Madison क्याम्पस खलुा रहनेछ । ववद्यार्थीहरूलाई प्रदान 

गररएको र्थप जानकारी https://news.wisc.edu/reesor-planning-for-thanksgiving-and-beyond/ मा फेला 

पानम सवकन्छ । 

 
क्याम्पसमा काम गरररहकेा कममचारीहरू Thanksgiving विदाको िेलामा यारा गने छनौट गदाम हामी तपाईलंाई आग्रह गदमछौं 

वक तपाईहंरू फवकम एपवछ १४ वदनको लावग सम्भव भएसम्म अरूसँग तपाईकंो अन्तवरम या सीवमत रा्नहुोसख । क्याम्पस फकम न ु

अवघ COVID-19 को परीक्षण गनम हामी किा सल्लाह वददँछौं । क्याम्पसमा रहकेा परीक्षण ववकल्पहरूको िारेमा जानकारी 

https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/ मा फेला पानम सवकन्छ । 

 
घण्टामा काम गने ववद्यार्थीहरूलाई काम जारी रा्ने ववकल्प पवन हुन सक्छ; तपाईकंो सपुरभाईजरलाई सोध्नहुोसख । अनसुन्िान 

प्रयोगशालाहरूमा कायमरत ववद्यार्थीहरूले ल्यािको प्रमखु अन्वेषक वा प्रवशक्षकको अनमुवत वलएर काम जारी गनम सक्दछनख । 

 
हामीले िझेुका वक परम्परागत रूपमा Thanksgiving एक पररवार र सार्थीहरूसँग विताउने समय हो । हालमा, UW-

Madison र िेन काउन्टीमा सङ्ख रमण दरहरू ववस्कवन्सनको िेरै जसो ठाउँहरूको तलुनामा कम छ, ती िेरै जसो ठाउँहरूमा 

सङ्ख रमणको दरहरू संयिु राज्य अमेररकाभरी मध्य उच्च छनख । हामीले यस समयमा वसफाररस गने सतकम ताहरू तपाईहंरूको 

पररवार, सार्थीहरू र घर समदुाय, सार्थै म्याविसन र िेन काउन्टीमा जोवखम सीवमत गनम आवश्यक छ । 
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