नेपाली / NEPALI
सक
ं ाय र कर्मचारी शरद सेर्ेस्टरर्ा क्याम्पस फकम ने
सक
ं ाय र कर्मचारीहरूले विश्वव्यापी र्हार्ारीको क्रर्र्ा प्रविक्षण, आउटरीच, अनसु न्धान, र हाम्रो सर्दु ायलाई सहयोग
पर्ु याउन क्याम्पस वित्र र बावहर एक असार्ान्य कार् गर्यो । अब र्ाचमको अन््य हुने वबविकै िैवक्षक िर्म सवक्कन के ही हप्ता
र्ात्र बााँकी छ र स्िािाविक रूपर्ा हाम्रो सोच गर्ी र िरद ऋतु वतर जााँदछ ।
COVID को प्रिाि कर् गने हाम्रो प्रयासर्ा हार्ी यस गर्ीर्ा सतकम

रहन जारी राख्नेछौं । उिर् उपलब्ध जनस्िास््य
र्ागमदिमनको पालना गदै िाइरसको परीक्षण व्यापक रूपर्ा उपलब्ध हुनेछ, र र्ास्क प्रयोग र िौवतक दरू ी क्याम्पसर्ा जारी
रहनेछ ।
िरद सेर्ेस्टरको लावग, क्याम्पसका धेरै गवतविवधहरूका साथ हार्ीले "नयााँ तररका (new normal)" स्थापना गनेछौं, जसर्ा
अवधकांि कक्षार्ा व्यविगत-रूपर्ा पढाउने, क्याम्पसका स्थलहरू खोवलने, र घरै बाट कार् (remote work) गरररहेका
अवधकाि
ं कर्मचारीहरू जो कर्सेकर् आवं िक रूपर्ा क्याम्पसर्ा कार् गने कुराहरू सर्ािेि छन् ।
हार्ी आिािादी छौं वक सक्षर् कर्मचारीहरूले िसन्त ऋतक
ु ो अन््य/गर्ी ऋतक
ु ो िरू
ु िातर्ा खोप लगाउन छनौट गनेछन् ।
खोपहरू सरु वक्षत र प्रिािकारी छन् िन्ने प्रर्ाणहरू छन् । जवत धेरै कर्मचारीहरूले खोप लगाउाँदछन,् हाम्रो सारा सर्दु ाय
सरु वक्षत हुनेछन् ।
जसरी हार्ी िरद ऋतु तर्म जााँदछै ौं हार्ी आिा गदमछौं वक क्याम्पसर्ा पवहले नै निएका अवधकांि क्याम्पस कर्मचारीहरू
िरद सेर्ेस्टरको अगस्ट र्वहना िन्दा के ही पवछ क्याम्पसर्ा र्कम ने आिा गदमछन् । स्पष्ट रूपर्ा िन्दा, प्र्येक डीन िा
उपकुलपवतले आफ्नो क्षेत्रको योजनाहरूको लावग स्िीकृ त हुनेछ, तर सार्ान्यतया, अगस्ट २ र २३ को बीचर्ा क्याम्पसर्ा
कार् नगरे काहरूको लावग क्याम्पस चरणबद्ध रूपर्ा नयााँ तररकार्ा र्कम नेछ ।
आगार्ी हप्ताहरूर्ा क्याम्पसले घरै बाट कार् गने कुराहरू सम्बन्धीकोद वसद्धान्त र नीवतर्ा थप र्ागमदिमन प्रदान गनेछ । यस
र्ागमदिमनले सपु रिाईजरसाँग कार् गरररहेका डीन र उकुलपवतहरूका लावग उनीहरूका कर्मचारीहरूको पररचालन
आिश्यकताको आधारर्ा क्याम्पसर्ा कार्र्ा र्कम ने सर्यतावलका वनधामरण गनम एक रूपरे खा प्रदान गदमछ । हार्ी आिा
गदमछौं वक सबै प्रबन्धकहरूले कवम्तर्ा अगस्ट १ सम्र् स्कूल, बालबावलका हेरचाह र गर्ी र्वहनाका गवतविवधहरूर्ा आएका
अिरोधका आधारर्ा कार् गने व्यिस्थार्ा लवचलोपन र रचना्र्कता प्रयोग गनम जारी राख्नेछन् ।
हाम्रो विश्वास छ वक क्याम्पस संस्कृ वत बनाउन र कायर् राख्नको लावग क्याम्पस सर्दु ायका सदस्यहरू बीच सम्बन्ध र
अन्तवक्रमया र्हत्त्िपणू म छ । हार्ीले यो पवन बझु ेका छौं वक गएको िर्मले देखाउाँदछ वक के ही कार्हरू घरै बाट पवन गनम सवकन्छ ।
उपयि
ु बेलार्ा हाइविड रणनीवतहरू प्रयोग गनम सवकन्छ यवद कर्मचारीहरूले आफ्ना कार्का के ही दावय्िहरू घरै बाट र के ही
क्याम्पसर्ा आएर गनम सक्दछन् । उल्लेख गररए अनसु ार, हार्ी घरै बाट कार् गने वसद्धान्तहरू र नीवत प्रदान गनेछौं जसले
COVID पछावडको िातािरणर्ा घरै बाट कार् गने तररकाहरूको र्ागमदिमन प्रदान गनेछन् ।
कृ पया िरद सेर्ेस्टरर्ा हाम्रो योजनाहरूको बारे र्ा आउाँदो हप्ताहरूर्ा थप जानकारीको लावग ध्यान वदनहु ोला ।
यवद तपाईसाँं ग प्रश्नहरू छन् िने, तपाईको
ं कलेज, स्कूल, िा वडविजनर्ा तपाईको
ं HR प्रवतवनवधलाई सम्पकम गनहमु ोला ।
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