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२०२०-२०२१ सालको खराब मौसमको सुचना 
 

र्ी मार्ादर्ानहरू क्र्ाम्पसमा (on-site) काम र्रििहकेा कमाचािीहरूका लागर् लार् ूछ ि घिैबाट काम र्नेहरूका लागर् छैन । 

 

हामी तपाईहंरूलाई कमाचािीहरूका लागर् UW–Madison को खिाब मौसम मार्ादर्ानहरू ि अपडेट र्रिएको क्र्ाम्पस-

व्र्ापी नीगतको बािेमा सचुना र्हााँ उपलब्ध र्िाउन चाहन्छौं: https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=53237 

 
मार्ादर्ानको मखु्र् बुाँदाहरूमा समावेर् छन:् 

  
• कक्षाहरू िद्द र्ने, सेवाहरू गनलम्बन र्ने, ि क्र्ाम्पसलाई सावाजगनक ि कमाचािीहरूका लागर् बन्द र्ने अगधकाि 

केवल कुलपगतसाँर् छ । पिूा क्र्ाम्पस बन्द नभएसम्म व्र्गिर्त कलेज ि स्कूलहरू बन्द हुनेछैनन ्। 

 
• कमाचािीहरूलाई स्वास््र् ि परिवािको सिुक्षाको बािेमा गवचाि र्ना सल्लाह गदइन्छ, ति वहााँहरूले आफु काममा 

नआउन सकेको समर्का लागर् उपलब्ध वागषाक गबदा (उदाहिणका लागर्, vacation, व्र्गिर्त गबदा), तलब 

गबनाको गबदा, वा जब उगचत, जम्मा भएको compensatory समर् चलाउनपुने हुन्छ । सपुिभाईजिको स्वीकृगतका 

साथ, कमाचािी काममा नसक्ने समर्मा आफ्नो furlough को समर् चलाउन पाउन सक्नेछन ्। कमाचािी 

अनपुगस्थगतको लागर् र्गुनटको अभ्र्ासहरूको पालना र्नुापने हुन्छ । हामीले बुझेका छौं कक क्याम्पसमा धेरै 

के्षत्रहरू पकहले नै COVID-19 किश्वव्यापी महामारीको कारण सीकमत कममचारीका साथ सञ्चालन 

भइरहेका छन ्। त्यही पकन, यकि पररचालन अन्तर्मत सम्भि छ भने, सुपरभाईजरहरूलाई खराब मौसममा 

कममचारीले अनुरोध र्रेको कबिामा स्िीकृकत किन लकचलो हुन सल्लाह किइन्छ । 

 

 

कममचारीहरूका लाकर् UW–Madison को खराब मौसमको सुचना 

 
खिाब मौसमका कािण कक्षाहरू िद्द र्ने वा स्थगर्त र्न ेवा र्गुनभगसाटीका केही सेवाहरू गनलम्बन र्ने गनणार्को गजम्मेवािी 

कुलपगतको हो । कुलपगतको गनणार् गवद्याथी, संकार् ि कमाचािीहरूको सिुक्षा ि भलाईमा आधारित हुनेछ ।  

  
कलेज, स्कूल ि अरू क्र्ाम्पसका र्गुनटहरू आफैाँ बन्द हुनेछैनन ्। म्र्ागडसन बागहिका ठाउाँहरूका लागर्, कमाचािीहरूलाई 

काममा रिपोटा नर्ना वा घि पठाउन गडन ि गनदरे्कहरूले कुलपगतको कार्ाालर्बाट (Office of the Chancellor) अनमुगत 

पाउनपुनेछ । र्गुनभगसाटीका केही सेवा ि कामहरू खिाब मौसम भएतापगन सञ्चालन भइिहनपुदाछ (उदाहिणका लागर्, 

र्गुनभगसाटी हाउगजङ्र्, UW–Madison पगुलस गवभार्, गबजलुी गवभार्को परिचालनहरू) । क्र्ाम्पस ि सञ्चाि माध्र्मलाई 

खिाब मौसमका घोषणाहरू प्रदान र्ना University Communications कमाचािीहरू कुलपगतसाँर् गमलेि काम र्नेछन ्। 

 

नेपाली / NEPALI 

https://kb.wisc.edu/ohr/policies/page.php?id=53237
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सामान्र्तर्ा रिपोटा र्ना अपेक्षा र्रिएको कमाचािीहरूले अन्र्था गनदगेर्त नभएसम्म काम र्ना जािी िाख्नपुदाछ । 

कमाचािीहरूलाई स्वास््र् ि सिुक्षाको बािेमा गवचाि र्ना ि सतका  िहन सल्लाह गदइन्छ । उगचत तरिकाले गनधाािण र्न ेकमाचािी 

अनपुगस्थतको अनरु्ासनको अधीनमा िहने छैनन ्। सपुिभाईजिहरूले कमाचािीहरू खिाब मौसमको कािण गिलो आउने वा 

चााँडै घि जाने उगचत अनिुोधहरूको सम्मान र्ने अपेक्षा र्रिन्छ । काममा रिपोटा र्ना नसक्ने वा गिलो रिपोटा र्ने भएमा 

कमाचािीहरूले आफ्ना सपुिभाईजिहरूलाई खबि र्ने अपेक्षा र्रिन्छ । 

  
काममा रिपोटा नर्ना गनदगेर्त भएका वा घि पठाइएका कमाचािीहरूसाँर् गनम्न गवकल्पहरू छन:् 

  

युकनभकसमटी कममचारी non-exempt (घण्टामा काम र्ने र overtime र्नम सक्ने): सबै कामको समर्मा भएको 

अनपुगस्थगतको स्थागपत समर् रिपोटा र्ने नीगत ि गवगध अनसुाि उत्तिदार्ी हुनपुदाछ । कमाचािीहरूले आफु काममा नआउन 

सकेको प्रत्र्ेक घण्टाको लागर् उपलब्ध वागषाक गबदा (vacation, जम्मा भएको गबदा, व्र्गिर्त गबदा), जम्मा भएको 

compensatory समर्, वा तलब गबनाको गबदा चलाउनपुने हुन्छ । सपुिभाईजिको स्वीकृगतका साथ, कमाचािी काममा 

आउन नसक्ने समर्मा आफ्नो furlough को समर् चलाउन पाउन सक्नेछन ्। र्गद हालको COVID-19 कार्ास्थल सिुक्षा 

उपार्हरू कार्म र्ना सगकन्छ, ि कमाचािीको सपुिभाईजिले गनधाािण र्दाछन ्गक गनर्गमत रूपमा गनधाारित समर् भन्दा अन्र् 

समर्मा कमाचािीले प्रदान र्िेको सेवाबाट र्गुनटलाई फाइदा हुन सक्दछ भने हप्ताको बााँकी समर्मा कमाचािीलाई काम र्ना 

अनमुगत गदइनेछ । सपुिभाईजिको स्वीकृगतका साथ खिाब मौसमको बेलामा कुनै कमाचािीले घिैबाट वा अरू कुन ैठाउाँबाट 

पगन काम र्ना सक्नेछन ्। 

  

शैकक्षक कममचारी र युकनभकसमटी कममचारी exempt (माकसक तलब पाउने र overtime र्नम नसक्ने): सबै कामको 

समर्मा भएको अनपुगस्थगतको स्थागपत समर् रिपोटा र्ने नीगत ि गवगध अनसुाि उत्तिदार्ी हुनपुदाछ । कमाचािीहरूले आफु 

काममा नआउन सकेको समर्को लागर् उपलब्ध वागषाक गबदा (vacation, जम्मा भएको गबदा, व्र्गिर्त गबदा), तलब 

गबनाको गबदा, वा जब उगचत, compensatory समर् चलाउनपुने हुन्छ । सपुिभाईजिको स्वीकृगतका साथ, कमाचािी काममा 

आउन नसक्ने समर्मा आफ्नो furlough को समर् चलाउन पाउन सक्नेछन ्। र्गद हालको COVID-19 कार्ास्थल सिुक्षा 

उपार्हरू कार्म र्ना सगकन्छ भने, कमाचािी ि कमाचािीको सपुिभाईजि सहमत हुन सक्दछन ्गक कमाचािीले आफ्नो 

कार्ापदको exempt गस्थगत अनसुाि अरू कुनै तरिकाले अनपुगस्थगतको उत्तिदार्ी हुन सक्नेछन ्। 


