
सेमेस्टर शुरूवातको चेकलिस्ट 

 
यो सन्दशेमा समेटिएका छन ्

• सेमेस्िरको पटिलो टदनको लाटि चेकटलस्ि (सोमबार, जनवरी २५) 

• कसरी सियोि पाउने 

 
प्रत्येक हप्ता, UW–Madison ले वसन्त सेमेस्टरको लागि बढाईएको COVID-19 परीक्षण आवश्यकताहरूको बारेमा 

क्याम्पस समदुायलाई अपडेट िदछै । 

  
यस वसन्त सेमेस्टरको हाम्रो णणनीगतले ठूलो बदलको सङ्केत िदणछ — हामीले एक नयााँ app र थकुमा आधाररत परीक्षण 

गवगध प्रस्ततु िदछैौं, र हामी अझै धेरै व्यगिहरूलाई बारम्बार परीक्षण िनण अगनवायण िराईरहकेा छौं । हाम्रो लक्ष्य केसहरू चााँडै 

पगहचान िरेर भाइरसलाई फैलनबाट रोक्न ुहो । 

 
हामीले बझेुका छौं गक यस बदलले चनुौगतहरू ल्याउाँदछ र कगहलेकाही ाँ, गदक्कता । हरेक गदन, हामी प्रगिया गसक्द ैसधुार 

िदछैौं । हामी हाम्रो क्याम्पस समदुायको स्वास््य र सरुक्षालाई बचाउन काम िने िममा सबैको धैयणता र सहयोि प्रगत धेरै 

आभारी छौं । 

 
कृपया कलेजको शरुूवातको लागि तयार हुन गनगित िनण केही समय गलनहुोस ्। यगद तपाईकंो प्रश्नको उत्तर हो भन,े तपाई ं

अको प्रश्नमा जान सक्नहुुन्छ । 

 

के तपाईलें Safer Badgers app डाउनलोड गननुभएको छ ? 

यो app तपाईकंो भवनहरू गछने र अरू थप कुराहरूको गटकेट हो । 

 
• तपाईलें saferbadgers.wisc.edu वेबसाईटमा iOS र Android को लागग यो app डाउनलोड गनु 

सक्ननहुन्छ । यो app को अन्लाईन संस्करण पगन आउाँदछै तर सेमेस्टरको शरुूवात गभत्रमा उपलब्ध हुनेछैन । यो 

उपलब्ध हुने गबगत्तकै तपाईलंे सचूना पाउनहुुनेछ ।  

 
• यगि तपाईलंाई Safer Badgers चलाउन कन नै उपकरण/फोनको आवश्यकता छ भने, क्याम्पसको फोन 

ऋण कायणिमल े(loan program) गसगमत पररचालनको उपकरण/फोनहरू गन:शलु्क प्रदान िदणछ । थप जान्नहुोस ्। 

 
• App चलाउन सहयोगको लागग, यो छोटो गभगडयो हनेुणहोला । तपाईलंे COVID-19 सहायता लाईनलाई (608) 

262-7777 मा सम्पकण  पगन िनण सक्नहुुन्छ (दोभाषेको सहायता उपलब्ध छ; कृपया फोन िदाण आफ्नो भाषा 

बताउनहुोला) । 

 
• सनलभताको जानकारी यहााँ उपलब्ध छ । 

 
के तपाईलें क्याम्पसमा थनकको परीक्षणको समय बनाउननभएको वा पूरा गननुभएको छ ?  

नेपाली / NEPALI  

https://saferbadgers.wisc.edu/
https://it.wisc.edu/news/doit-help-desk-offering-loaner-device-program-for-safer-badgers/
https://vimeo.com/500603025/3544d39a83
https://kb.wisc.edu/accessibility/108257


यगि तपाई ंजनवरी २५ पगछ कन नै पगन कारणको लागग क्याम्पस आउँिै हुननहुन्छ भने, तपाईलंे क्याम्पसको कुनै परीक्षण 

स्थलबाट िएको आठ गदन गभत्रमा परीक्षणको निेेगटभ नगतजा रेकडण िनुणभएको हुनपुदणछ ।   

 

• क्याम्पसका सबै १२ नयाँ परीक्षण स्थलहरू अब खनला छन ्। ठाउाँ, समय, सलुभताको जानकारी र पागकण ङ्ि 

उपलब्धताको लागि यहााँ हनेुणहोला । यी स्थलहरूले थकुमा आधाररत परीक्षण र २४ घण्टा गभत्रमा नगतजाहरू प्रदान 

िदणछन ्। 

 

• परीक्षणको समयहरू हप्ताको सातै गिनको लागग उपलब्ध छन ्र सात गदन अिागड समय बनाउन सगकन्छ । 

बेलकुी र गबहान चााँडैको समयहरू पगन उपलब्ध छन ्। 

 

• गवश्वगवद्यालय स्वास््य सेवाको अनमुान छ गक क्याम्पस (University Health Services) COVID-19 परीक्षण 

कायणिममा साप्तागहक ७०,००० वटासम्म थकुमा आधाररत परीक्षण प्रशासन हुनेछ । वसन्त सेमेस्टर भरर परीक्षण 

कायणिमलाई समथणन िनण धेरै कमणचारीहरूको आवश्यक पदणछ । यस कायणिमलाई सफल बनाउन, UW–Madison 

का कमणचारीहरूलाई उनीहरूको केही तलब पाउने समय स्वैगछछक COVID-19 स्वास््य प्रागवगधज्ञको (COVID-

19 Health Technicians) रूपमा समपणण िनण आमन्त्रण िररएको छ । थप जान्नहुोस ्। 

 

के तपाईलंाई आफ्नो थनक जम्मा गनु आउँछ ? 

यो िने एउटा तररका छ । 

 

• यी सझुावहरू पढेर उपयनक्त थनकको नमूना कसरी बनझाउने गसक्ननहोस ्। (एक उपाय: तपाईकंो गजब्रो मगुन तपाईकंो 

थकुलाई जम्मा िनुणहोस ्।) 

 

• याि गननुहोस:् तपाईकंो परीक्षणको एक घण्टा पगहले केही नगपउननहोस ्(पानी पगन समावेश), केही नखाननहोस,् 

दााँत नमाझ्ननहोस ्र फ्लस नगननुहोस,् िम नचपाउननहोस ्र धमु्रपान नगननुहोस ्। कुनै रङ्िहरू (जस्तै कफीबाट) वा 

खानाको साना टुिाहरू हटाउनका लागि तपाईलंे आफ्नो मखु कुल्ला वा पानीले िािणल िनण सक्नहुुन्छ । 

 
के तपाईलें भवन पहुचँ प्रगिया बनझ्नन भएको छ ? 

Safer Badgers app को एउटा गस्िन, जसलाई Badger Badge भगनन्छ, यसले क्याम्पसको कायणस्थल र व्यगिित-

रूपका कक्षाहरू र अरू व्यगिित-रूपका िगतगवगधहरू सञ्चालन भइरहकेा भवनहरूमा प्रवेश िनण गदने भचुणअल गटकेटको 

रूपमा काम िनेछ । 

 

• Badger Badge गस्िनले कन नै पगन गोप्य स्वास््य जानकारी िेखाउने छैन । यसले केवल भवन पहुाँच प्रदान 

िररएको छ गक छैन भनेर दखेाउनेछ । 

 

• अननरोध आएमा तपाईलें आफ्नो Badger Badge िेखाउन आवश्यक पनेछ; तागलम पाएका कमणचारीहरूले 

क्याम्पस पररसर र सेवाहरूको पहुाँच गनिरानीमा राख्न सहयोि िनेछन ्। 

 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://hr.wisc.edu/covid19/testing-program-volunteers
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#what-to-expect


• यी तागलम पाएका कमणचारीहरू भवनहरू पस्ने ढोकामा सोमबार, जनवरी २५ बाट रहनेछन ्र तपाईकंो Badger 

Badge हनेण अनरुोध िनेछन ्। तर कक्षाहरूको पगहलो हप्तामा भवनहरू गभत्र पस्न तपाईसंगँ हररयो badge 

हुन आवश्यक छैन । यो आवश्यकता फेब्रनअरी १ मा शनरू हुनेछ । शरुूको उद्दशे्य व्यगिहरूलाई आफ्नो 

उपकरण/फोन आफूसाँिै राख्ने र badge दखेाउने बानी बसाउन सहयोि िनुण हो । हामीले अझै पगन व्यगिहरूलाई 

सोमबार दगेख परीक्षण िनण र पालना िनण अनरुोध िदछैौं । साँधै जसो, तपाईलंे मास्क लिाएर अरूबाट भौगतक दरूी 

कायम राख्ने जस्ता सबै स्वास््य र सरुक्षा आवश्यकताहरूको पालना िनुणपदणछ । िएका १० गदनमा पोगजगटभ 

परीक्षण भएका वा COVID-19 लक्षणहरू दगेखएका व्यगिहरू क्याम्पसमा आउनहुुाँदनै । 

 
 
कसरी सहयोग पाउने 

दजणनौं धेरै सोगधने प्रश्नहरूको उत्तरहरू हाम्रो FAQ को वेबसाईटमा पाईन्छ । तपाईलंे श्रोताहरू र शीषणक वा खोज प्रकायण 

चलाएर प्रश्नहरू गफल्टर िनण सक्नहुुन्छ । 

 

• आवश्यकताहरू, नयााँ Safer Badgers app, पररसर पस्ने समस्याहरू र रोजिारी सम्बगन्धत सरोकारहरूको बारेमा 

जान्न कमणचारी र graduate गवद्याथीहरूका लागि गबहीबार, जनवरी २१ गदउाँसो १२ बजे एउटा अन्लाईन फोरम 

रागखएको छ । तपाईलंे यहााँबाट फोरममा सामेल हुन सक्नहुुन्छ । तपाईलंाई chancellor@wisc.edu मा ईमेल 

पठाएर प्रश्नहरू सोध्न आमन्त्रण िररन्छ । कृपया गवषय लाईनमा “Safer Badgers employee forum” 

लेख्नहुोला । 

• यगद तपाईसंाँि FAQs ले सम्बोधन निरेको कन नै प्रश्न छ भने, तपाईलंे covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल 

पठाउन वा UW–Madison COVID-19 सहायता लाईनलाई (608) 262-7777 मा फोन िनण सक्नहुुन्छ । यो 

लाईन हालमा सोमबार दगेख शिुबार गबहान ७ बजे दगेख राती ८ बजे सम्म; शगनबार गबहान ७ बजे दगेख बेलकुी ५ 

बजे सम्म र आइतबार गबहान ८ बजे दगेख बेलकुी ५ बजे सम्म खलुा छ । 

 
अपडेटका लागि COVID-19 प्रगतगिया वेबसाईट हनेण जारी राख्नहुोला । धन्यबाद र २०२१ सालको वसन्त सेमेस्टरको राम्रो 

शरुूवात रहोस!् 

 
 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://www.youtube.com/watch?v=ewdRLj145_Y
mailto:chancellor@wisc.edu
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

