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सहकर्ीहरू,
हार्ीले जनिरीर्ा लािु िरे को कर्मचारी furlough कायमक्रर्र्ा आएको बदलको सर्ाचार र् िपाईहरूसँ
ं ि साझा िनम चाहन्छु: सबै
संकाय र कर्मचारीका लागि एक गदनको (८-घण्टा बराबर) furlough दागयत्ि घटाइनेछ ।
िपाईलाई
ं थाहा छँ दै छ गक हाम्रो गिश्वगिद्यालयले गिश्वव्यापी र्हार्ारीको कारण ठूलो आगथमक चनु ौिीहरूको सार्ना िरे को छ । एउटा
िर्ख
ु सािमजगनक अनुसन्धान गिश्वगिद्यालयको रूपर्ा हार्ी संघीय र राज्य स्रोिहरू, उपहार र अनुदानहरूको साथसाथै गिद्याथीहरूको
ट्यश
ू न र हाम्रो व्यिसागयक यगू नटहरूद्वारा कर्ाईएको राजस्िको संयोजनबाट पाउने कायमर्ा हाम्रो उद्देश्यलाई अिागड बढाउने कुरार्ा
भरपदमछौं । गिश्वव्यापी र्हार्ारीको उचाईर्ा, यी सबै राजस्ि स्रोिहरूर्ा जोगखर्हरू असाधारण गथए । हाम्रो गिश्वगिद्यालयर्ा हराएको
राजस्ि र COVID-19 सम्बगन्धि थप खचमको िभािको सबैभन्दा भखमरको अनर्ु ागनि खचम $ ३२० गर्गलयन छ ।
िि िषम यस सर्यर्ा, हार्ीले UW–Madison र्ा COVID-19 को कारणले बजेट अभािलाई सम्बोधन िनम सहयोि िनम अगनिायम
furloughs को एउटा िह घोषणा िर्यौं । अक्टोबरर्ा, हार्ीली दोस्रो िहको अगनिायम furloughs घोषणा िर्यौं । Furlough
साथसाथै हार्ीले खचम घटाउन अन्य कायमहरू पगन िरे का गथयौं, जसर्ा सबै यगू नटहरूको बजेट कटौिी, िलब र िाय रोजिारी रोक्ने,
नयाँ बजेट लिानीको रूपर्ा योजना िररएको कोष गििाम गलने, धेरै यात्रा र सम्भि हुने अन्य गििेकशील खचमहरूलाई हटाएर सगचचगि
ियोि िने कुरा सर्ािेश गथए ।
अगहले, गिश्वव्यापी र्हार्ारीको १३ र्गहना पगछ, हाम्रो आगथमक दृगिकोण अब गनगिि छ । हाम्रो आगथमक अिस्था अझै पगन
चनु ौिीपणू म भएिापगन, हार्ी हाम्रो खचम कटौिी िने उपायहरूलाई अगलकगि सगजलो बनाउन सक्छौं र हाम्रो पगहलो कदर् हाम्रा
कर्मचारीहरूलाई के ही आगथमक राहि िदान िनमु हो । हार्ीले बझु ेका छौं गक एउटा furlough गदन गििाम िनमु एउटा सानो इशारा हो, िर
हार्ीलाई लाग्दछ गक हार्ीले सके सम्र् हाम्रो कर्मचारीहरूको भार कर् िनम र्हत्त्िपणू म छ ।
अगहलेसम्र्, furlough ले UW-Madison लाई अनर्ु ागनि $३० गर्गलयन बचाउन सहयोि िरे को छ जसले िदाम हार्ीले आिश्यक
जागिर कटौिी िने क्षर्िालाई रोक्यो । UW-Madison का कर्मचारीहरूले बजेटको अन्िराललाई कर् िनम आफ्नो भगू र्का खेलेका
छन् र धेरैले, गिशेष िरी हाम्रो कर् ज्याला भएका कर्मचारीहरूले, पररणार्स्िरूप आगथमक संघषम भोिेका छन् ।
हार्ीले अझै गििरणहरूलाई सही बनाउन बाँकी छ । कर्मचारीहरू गिगभन्न िररकाले furlough कायमक्रर्र्ा सहभािी भएका छन,् र
ित्येक पररगस्थगिका लागि उपयक्त
ु सर्ायोजनहरू आिश्यक छ । उदाहरणको लागि:
•

सम्पणू म furlough अिगधर्ा बराबर रकर्र्ा िलब कटौिी भएका कर्मचारीहरूले (जसलाई "सम्र् बनाउनु (smoothing)"
पगन भगनन्छ) िोगकएको सर्य भन्दा पगहले िलब कटौिी सर्ाप्त भएको देख्नेछन् ।
• संशोगधि दागयत्ि भन्दा बगढ furlough गदनहरू गलइसके का भए पगन furlough गदनहरू गलएर िलब गबनाको गबदार्ा
जाने कर्मचारीहरूको एक गदन बराबरको (८ घण्टा) furlough गदन घट्नेछ ।
• आफ्नो furlough दागयत्ि बराबर एक स्िैगछछक िलब कटौिी गलन छनौट िरे का सीगर्ि गनयगु क्तको (Limited
Appointees) पगन िलब कटौिी चाँडै सर्ाप्त हुनेछ (एक गदनको बराबर) ।

कृ पया हार्ी यो बदललाई कायामन्ियन िने िगक्रयार्ा कार् िने क्रर्र्ा धैयम िनमहु ोला । थप जानकारी िपाईको
ं स्कूल, कलेज, िा
गिभािको र्ानि संसाधन कायामलयद्वारा िदान िररनेछ ।
र् िपाईहरूको
धेरै त्यािहरूको कदर िदमछु जनु िपाईलें गिद्याथीहरूलाई सेिा गदन, यी चनु ौगिहरू बीच अनसु न्धानर्ा संलग्न हुन, र
ं
क्याम्पस, राज्य र बागहरको सेिा िदान िनम जारी राख्नु भएको छ । िपाईको
ं िगिभा र कडा पररश्रर्ले हार्ीलाई गिश्वव्यापी र्हार्ारीको
बीचर्ा पगन गिस्कगन्सन गिचारको िगिज्ञा परू ा िनम अनर्ु गि गदएको छ ।

