
बाट: कुलपित Rebecca Blank 
लािग: सबै शैि�क कमर्चारी, युिनभिसर्टी कमर्चारी र सीिमत िनयुि�का कमर्चारीह� 
िवषय: धन्यबाद र अगािड हेनेर् क्रममा 
िमित: मे १९, २०२१ 
 
 
धन्यबाद र अगािड हेनेर् क्रममा 
 
कमर्चारीह�, 
 
लगभग दुई ह�ा अगािड, मैले Camp Randall Stadium मा भेला भएका हाम्रा स्नातक क�ालाई तस्वीर लायक शिनबार 
िदउँसो हेनेर् मौका पाएँ । 
 
सबै ह�रयो Badger Badges भएका िवद्याथीर्ह�, सँगै बसे, फोटोह� िखचे र अँगालो मारे अिन उनीह�को UW-
Madison को समयलाई Varsity र पटाकाका साथ सक्काउन स�म भए । सँगै र व्यि�गत �पमा उपल�य मनाउँदको 
सामूिहक आनन्द देखेर गएका १८ मिहना िभत्रका सबैभन्दा खुशीका �णह� मध्य उच्च िथयो । 
 
यो स्नातक समारोह उपिस्थत सबैका लािग िवशेष िथयो र यो सबैले गएका बषर्मा गरेका असाधारण कायर्को कारण मात्र 
सम्भव िथयो । तपाईहं� हरेकले िव�व्यापी महामारीको बीचमा िव�िवद्यालयलाई आफ्नो आवश्यक उद्देश्य अगािड बढाउन 
सहयोग पुर् याउने भूिमका खेल्नुभयो । 
 
मैले तपाईलंाई भन्नु पदैर्न िक गएको शैि�क वषर् यस संस्थाको इितहासमा सबैभन्दा चुनौतीपूणर् वषर्ह� मध्ये एक िथयो । एक 
बषर् पिहले िव�व्यापी महामारीमा कसरी अगािड बढ्ने कसैलाई थाहा िथएन । एक बषर् पिछ, हामी सबैलाई थाहा छ िक 
हामीलाई व्यि�गत, पेशागत �पमा र हाम्रो सम्पूणर् समुदायको लािग कि� क�दायी र किठनाइ भइरहेको छ । 
 
एक सङ्कटको सामना गनुर्पदार्, सबैको व्यि�गत जीवनह� लथािलङ्ग भएको बेलामा UW कमर्चारीह�ले िव�िवद्यालय 
सञ्चालनह�को मौिलक पुनसर्ंरचना कायार्न्वयनमा सहयोग गरे । गएको बषर्मा, तपाईहं� मध्ये धेरैले िव�व्यापी महामारीको 
कारणले गदार् आिथर्क समस्याह�को सामना गनुर् परेको छ र क्याम्पसले furlough ह� र बजेट कटौतीको अनुभव गरेको छ । 
तपाईलें यी चुनौतीह� लिचलोपन, दया र �ढ सङ्कल्पका साथ सामना गनुर्भयो, र सँधै सिजलो नभएतापिन हामीले पाएका 
नितजाको लािग म सँधै कृत� छु । 
 
स्नातक समारोह (Commencement), जसमा सबै भन्दा राम्रो प�रिस्थितमा प्रमुख योजानाह� समावेश गदर्छ, अझ बढी 
जिटल भयो । जम्मा दुई मिहनाको योजनाका साथ सयौजँना साथमा आएर ए सुरि�त र सफल कायर्क्रम सुिनि�त गरे ।  
 
स्नातक समारोहमा काम गनेर्ह�लाई: धन्यबाद । 
 
हाम्रो २०२१-२१ सालको शैि�क वषर्को योजना बनाएर कायार्न्वयन गनेर्ह�लाई: धन्यबाद । 
 
र िवशेष गरी हाम्रो आवश्यक कमर्चारीह�लाई जसले व्यि�गत �पमा काम गरेका छन्: धन्यवाद। 

नेपाली / NEPALI 



गमीर् मिहना भनेको आफूले कमाएको िबदा िलएर आउने वषर्को लािग खाली िदमागले अगािड बढ्ने समय हो । तपाईलंाई 
थाहा छ, १२-मिहनामा िनयुि� भएका शैि�क कमर्चारी, संकाय र सीिमत िनयुि�ह�ले यस वषर्को अक्टुबरको शु�वात 
सम्म्मा आफ्न्प हालको बाँक� रहेको िबदा चलाउन सक्दछन् जबिक िव�िवद्यालय कमर्चारीह�ले िडसेम्बरको अन्त्यसम्म 
चलाउन सक्नेछन् । म आशा गदर्छु िक तपाईहं� सबैले आउँदो मिहनाह�मा िबदा िलन सक्नुह�नेछ । 
 
हामी गमीर् मिहनाह�मा जाने क्रममा, मलाई थाहा छ िक धेरैले िव�व्यापी महामारीको घिटरहेको र खोपको दरह� बिढरहेको 
क्रममा २०२१-२२ शैि�क वषर्मा हाम्रो क्याम्पस समुदायमा के आउँदै छ सोच्दै छन् । स्नातक समारोहलाई हेदार् र हाम्रा 
िवद्याथीर्ह� भेला भएको देख्दा हाम्रो आशालाई अझ बिलयो बनाउँदछ िक आउने वषर् २०२० भन्दा २०१९ साल जस्तो अझै 
ह�नेछ । 
 
हामी राम्रोसँग हाम्रो िश�ण, सेवा र अनुसन्धानका उद्देश्यह� तब पूरा गछौर्ं जब हामी व्यि�गत �पमा काम गछौर्ं, िसक्छौं र 
एकअकर् सँग कुरा गदर्छौं । क्याम्पसमा अन्तिक्रर् याले कमर्चारीह� बीचको सम्पकर्  बढाउँदछ, जानकारीको िछटो आदानप्रदान 
गनर् सहयोग पुर् याउँदछ र नयाँ कमर्चारीह�लाई कायार्लय संस्कृित र सञ्चनालन्मा एक�कृत गनर् सहयोग गदर्छ । 
 
हाम्रो अकोर् ल�य भनेको फकर् ने प्रिक्रया शु� गनुर् हो जसमा घरैबाट काम गनेर् कमर्चारीह�लाई अगस्ट १ पछािड क्याम्पसमा 
फिकर् नेछन्; कोहीकोही पिहले नै फिकर् नेछन् । हामी यी योजनाह�का बारे िछटै्ट िववरणह� साझा गनेर्छौं । 
 
भौितक कायार्लयह� फे�र खोल्नु भनेको एउटा प्रिक्रया हो जुन हामीले रातारात ह�ने आशा गदैर्नौं र सुरि�त र सफलतापूवर्क 
फे�र खोल्नका लािग संसाधनह�को आवश्यक पदर्छ । आज मलाई के थाहा छ बताउन िदनुहोस् । िववरणह� बनाउन अझै 
बाँक� छन् र म तपाईलंाई गमीर् मिहनाह� भरी अपडेट गनेर् प्रित�ा गदर्छु । मलाई थाहा छ िक स्वास्थ्य मागर्दशर्नमा 
अपडेटह�को बारेमा अझै केही अिनि�तताह� छन् । 
 
म यो स्प� पानर् चाहन्छु िक खोपको कारण हामी यस अवस्थामा छौं - यसले हामीलाई िव�व्यापी महामारीबाट िनस्कन 
सहयोग पुर् याएको छ र क्याम्पसमा फे�र भेट्न अनुमित िदनेछ । 
हाम्रो रेकडर्ह�ले देखाउँदछ िक लगभग ७५ प्रितशत कमर्चारीह� र ५० प्रितशत िवद्याथीर्ह�ले (मे १० सम्म) पूरा �पमा खोप 
लगाएका छन् वा एउटा डोज पाएका छन् ।  
 
हामी िव�ास गदर्छौं िक यो गणना कम हो, िकनिक हाम्रा धेरै कमर्चारीह�ले क्याम्पस बािहर खोप लगाएका छन् । यिद 
तपाईलें क्याम्पस बािहर खोप लगाउनु भएको छ भने, कृपया आफ्नो खोपको रेकडर् UHS मा अपलोड गनुर्होला । हामी 
िवद्याथीर् र कमर्चारीह�लाई खोप लगाउन प्रोत्सािहत गदैर्छौं र यस गमीर् मिहनाह�मा क्याम्पस र हाम्रो समुदायह�लाई खोप 
लगाउनका लािग िवशेष प्रयासह� ग�ररहेका छौं । मलाई िव�ास छ िक गमीर् मिहनाको अन्त्यसम्ममा हाम्रो सम्पूणर् क्याम्पस 
समुदायको लािग खोप लगाउने सङ्ख्या ८० प्रितशत भन्दा मािथ ह�नेछ । 
 
म धेरै खुसी छु िक CDC को अनुसार, हाल डेन काउन्टीमा रािष्ट्रय स्तरका ठूला काउन्टीह� मध्य सबैभन्दा बढी खोप 
लगाउनेक दर छ । जुलाईको शु�वातसम्म, PHMDC ले हाल ८० प्रितशत सबै योग्य (१२ वषार् भन्दा मािथ) डेन काउन्टीका 
बािसन्दाह�लाई किम्तमा आंिशक खोप लगाईनेछ भनेर आशा गदर्छ । यसको अथर् यो हो िक हाम्रा कमर्चारीह� र 
िवद्याथीर्ह�, साथै हाम्रो वरपरको समुदाय सबै रोगको जोिखमलाई घटाउने खोप लगाएको दरमा ह�नेछन् । 
 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/


हामीले भखर्रै अिहले र अगस्टसम्म सञ्चालन गनेर् हाम्रो योजना साझा गर् यौं, जसमा िवशेष �पमा आवश्यक नह�ने ठाउँ, 
कायर्क्रम वा गितिविधह�मा Badger Badge देखाउनु पनेर् आवश्यकता हटाउने कुरा समावेश छ । अपडेट ग�रएको CDC 
मागर्िनदेर्शनको साथै हामीले िहजोको Public Health Madison & Dane County को घोषणा पिन समी�ा ग�ररहेका छौं 
जसमा जुन २ बाट जनस्वास्थ्य आदेशद्वारा मास्कको आवश्यक नपनेर् कुरा समावेश छ । 
 
स्थानीय र राज्यका जनस्वास्थ्य िवशेष�ह�को परामशर् िलँदै हामी हाम्रो क्याम्पसको प्रोटोकल अपडेट गनर् जारी राख्नेछौं । 
हामी बुझ्दछौं िक CDC को यो बदल धेरैलाई स्वागत छ, त्यहीपिन हामी सावर्जिनक ठाउँह�मा मास्क लगाउन जारी राख्न 
चाहानुह�ने केहीलाई सम्मान गदर्छौं ।  
 
एउटा मैले बारम्बार सुनेको प्र� यो हो िक यिद हामी क्याम्पसमा फकर् न आवश्यक नै छ भन्ने । मलाई थाहा छ िक क्याम्पसको 
कामको पयार्� िहस्सा गत वषर्मा घरैबाट गनर् सिकएको िथयो, जबिक धेरै सहकमीर्ह� िव�व्यापी महामारीको भरी क्याम्पसमा 
काम ग�ररहेका छन् । 
 
शरद ऋतुमा हाम्रो जीवन्त र सुन्दर आवासीय क्याम्पस फे�र देिखनेछ, जसमा ४५,००० िवद्याथीर्ह� हामीसँग बस्ने, पढ्ने र 
काम गनेर्छन् । यसको मतलब यो हो िक धेरै रोजगारह� क्याम्पसमा िवद्याथीर्ह�लाई सेवा िदन र िवशेष सुिवधाह�मा 
अनुसन्धान गनर् आवश्यक छ । 
 
हामीले गएका १५ मिहनामा घरैबाट काम गनेर् बारेमा धेरै िसक्यौं । कायर्स्थल लिचलोपन मह�वपूणर् छ र घरैबाट काम गनर् या 
त पूणर् समय वा आंिशक समय, लिचलोपनको एउटा �प हो । मानव संसाधनको कायार्लयले भिवष्यमा लिचलोपन चाहने 
कमर्चारीह�को लािग संशोिधत घरैबाट काम गनेर् नीित (Remote Work policy) पूरा गरेको छ । 
 
नीितको मागर्दशर्न िभत्र, स्कूल/कलेज/िवभाग नेतृत्व, सुपरभाईजरका साथ कहाँ घरैबाट काम सम्भव छ र कहाँ यसले युिनटको 
कायर्प्रदशर्न र उद्देश्यमा बाधा पुर् याउन सक्छ भन्ने िनणर्य गनर् िजम्मेवार ह�नेछन् । गएको वषर्मा घरैबाट काम आवश्यक भएको 
धेरै मामलाह�मा, बारम्बार सञ्चार, समन्वय, र कमर्चारीह�को बीचमा तािलम चािहने कायार्लयह�मा यो उपयु� िवकल्प 
नह�न सक्दछ । 
 
यात्रा र यातायातको प�र�श्य पिन गएको वषर्मा बदलेको छ । केही कमर्चारीह� किम्तमा आंिशक समयमा क्याम्पस बािहर 
काम ग�ररहेका ह�न सक्छन् भन्ने समझदारीमा, यातायात सेवाको कायार्लयले २०२१ सालको गमीर् मिहनाह� र २०२१-२२ 
सालको लािग धेरै प्रकारका रचनात्मक पािकर् ङ्गका िवकल्पह� प्रदान गदैर्छ । 
 
क्याम्पसमा अझै मान्छेह�ए र अझै व्यि�गत �पको कायर्क्रमह� साथ, म व्यि�ह�ले अझै सामान्य संसारमा फकर् ने बारेमा 
राम्रो महसुस ग�न् भन्ने चाहन्छु । मलाई थाहा छ घरबाटै काम ग�ररहेका व्यि�ह�ले गएका १५ मिहनामा नयाँ बानीह� 
बसालेका छन् र हामी क्याम्पसको सञ्चालनमा फिकर् ने क्रममा प�रवतर्नको सामना गनुर्पनेर्छ । शरद सेमेस्टरमा व्यि�ह�लाई 
स्वागत गनर्, क्याम्पसमा काम ग�ररहेका सबैका लािग धन्यबादको �पमा र घरैबाट काम ग�ररहेका सबैलाई स्वागतको �पमा, 
हामीले कायर्क्रमह�को योजना बनाइरहेका छौं । 
 

https://news.wisc.edu/covid-19-update-campus-policies-for-summer/
https://news.wisc.edu/what-to-expect-this-summer/
https://policy.wisc.edu/library/UW-5087
https://policy.wisc.edu/library/UW-5087
https://transportation.wisc.edu/covid-19-response-hub/


िव�व्यापी महामारी भएतापिन तपाईलें फे�र हाम्रो संस्थालाई बिलयो र जीवन्त राख्न सहायता गनुर्भएको धेरै त�रकाह�को 
लािग म तपाईलंाई धन्यवाद िदन चाहन्छु । शैि�क वषर् भरी बारम् बार परी�ण र संक्रमणको कम दरको साथ, हामीले हािसल 
गरेको कुरामा म गवर् राख्दछु । 
 
स्नातक स�ाहन्त रमाइलो िथयो िकनभने धेरै िवद्याथीर् र अिभभावक क्याम्पसमा र शहर व�रप�र िथए । जस्तो University of 
Wisconsin-Madison देिखनु पनेर् िथयो त्यस्तै देिखयो । म तपाई ंसबैलाई व्यि�गत �पमा देख्न चाहन्छु - Terrace मा, 
Chazen मा, तालको छेउमा, वा क्याम्पसका अन्य ठाउँह�मा । म आगामी वषर्मा हामी सबैले हािसल गनर् सक्ने कुराह�को 
लािग उत्सािहत छु । 
 
म्यािडसनको रमाइलो गमीर् मिहनाह�को आनन्द िलनुहोला । 
 
### 


