
विषय: धन्यबाद र परूा क्याम्पस फेरर खलु्ने कुराको महोत्सव 

 

संकाय, कर्मचारी र graduate विद्यार्थी कर्मचारीहरू: 

COVID–19 ववश्वव्यापी महामारीको १६ मवहना भइसक्यो र हाम्रो संसारलाई उथल पथुल बनायो । 

तपाईहंरू धेरैको व्यविगत र व्यावसावयक जीवनमा धेरै उथल पथुल भइरहकेो बेलामा पवन ववश्वववद्यालयका सञ्चालनहरूको 

पनुसंरचना गरेर हाम्रा कममचारीहरूले यस सङ्कटको सामना गदम गरेको कामप्रवत म गवम गदमछु । 

अवहले, उच्च खोप दरहरू र COVID–19 का केसहरू यहााँ म्याविसनमा एकदम चााँिो खस्काँ द ैगइरहकेा बेलामा शरद 

सेमेस्टरमा हामीले व्यविगत–रूपको वशक्षा र व्यविगत–रूपको काममा परैू फकम ने योजना बनाउाँदछैौं । 

 
तपाईहंरू सबैले गनुमभएको काममा हाम्रो कदर व्यि गनम, हाम्रो संकाय, कममचारी र graduate ववद्याथी कममचारीहरूलाई 

धन्यबाद वदन र यो शरद सेमेस्टरमा परैू क्याम्पस फेरर खोल्न उत्सव मनाउाँन हामील तीनवटा क्याम्पस कायमक्रमहरू आयोजना 

गरेका छौं । आउने शरद सेमेस्टरको अन्त्यवतर, हामीले दोस्रो र तेस्रो वशफ्टको कममचारीहरूको सम्मानका लावग ववशेष 

कायमक्रम आयोजना गनेछौं । 

 
म यी कायमक्रमहरूमा भाग वलने आशा गदमछु । धेरै ठूलो चासो को कुरा, Bucky Badger पवन हामीसाँग सामेल हुनेछ । हामी 

आशा गदमछौं वक तपाई ंकवम्तमा पवन एउटा क्याम्पसको समारोहमा आउन सक्नहुुनेछ । प्रत्येक कायमक्रममा पररवारका 

सदस्यहरूलाई स्वागत छ र ववशेष गरर वसनेमा हनेे रातमा (Movie Night) प्रोत्सावहत गदमछौं । 

कायमक्रमहरू: 

• सुयोदयदेवि सुयामस्तसम्र्को Terrace प्रशंसा वदन (Sunburst to Sunset Terrace Appreciation 

Day) मंगलबार, जलुाई २०, Memorial Union Terrace मा । वबहान ७ बजेदवेख ९:३० बजेसम्म, 

वन:शलु्क कवफ, ब्रेकफास्टको बेकरी आइटम र फलफुल वदउाँसो २ बजेदवेख बन्द नहोउञ्जलेसम्म (सामान 

रहसेम्म), UW का सबै कममचारी र संकायका लावग Der Siftskeller मा वन:शलु्क भटेुको मकै पाइनेछ – 

केबल तपाईकंो क्याम्पस ID दखेाउनहुोला । 

 

• Camp Randall र्ा UW को वसनेर्ा रात (UW Movie Night at Camp Randall), मंगलबार, 

जलुाई २७ । गेटहरू बेलकुी ६ बजे खलु्नेछन,् पवहलो २,००० जना मैदानमा र अरू सीटहरूमा बस्नेछन ्। यो 

कायमक्रम संकाय, कममचारी, र graduate ववद्याथी कममचारीहरू र वहााँहरूको पररवारको लागी बनाइएको हो । 

म उपवस्थत सबैलाई वबहान बेलकुी ७:१५ गजे स्वागत गनेछु र वसनेमा "Dolittle" बेलकुी ७:२० मा शरुू 

हुनेछ। (PG रेट गररएको, १ घण्टा, १४ वमनेट लामो)। कायमक्रम वन:शलु्क छ; मोबाइल वा घरमा वप्रन्ट गररएको 

वटकटहरू आवश्यक हुनेछ र वटकट (हरू) कसरी वलने बारेमा थप जानकारी प्रदान गररनेछ । सीवमत खाने 

कुराहरू खरीदका लावग उपलब्ध हुनेछन ्र बोतलको पानी वन:शलु्क प्रदान गररनेछ । 

 

नेपाली / NEPALI 



• Campus Ice Cream Social, बधुबार, अगस्ट ४ । वन:शलु्क पवहले नै प्याक गररएको, 

lactose/vegan/sugar वबनाका वबकल्पहरू पवन उपलब्ध भएको, क्याम्पसका अगवुाहरूले वदउाँसो १२ 

बजेदवेख १:३० बजेसम्म (रहुञ्जेल) तीनवटा ठाउाँहरूमा – Alumni Park, Engineering Hall नवजक र 

UW Hospital नवजक – ववतरण गने Babcock Ice Cream वलन आउनहुोला । थप रूपमा, UW का सबै 

कममचारी र संकायहरूको लावग Wisconsin Union मा ice cream वन:शलु्क हुनेछ – थप जानकारी 

पखमनहुोला । हामीसाँग सामेल हुन असमथम हुनहुुन्छ ? तपाईलंे अझै पवन वन:शलु्क ice cream पाउन सक्नहुुन्छ 

– क्याम्पस ID को साथ कसरी र कहााँ तपाईकंो भाग छनौट गने बारेमा थप वववरणहरू आउाँदछैन ्। 

मौसमले साथ वदएसम्म, सबै कायमक्रमहरू बावहर आयोजना हुनछेन ्। नयााँ जानकारी र RSVP गनमका लावग हाम्रो कायमक्रमको 

वेबसाईट हनेुमहोला । 

मास्कको आवश्यकता नभएतापवन, यवद तपाईलं ेखोप लगाउन ुभएको छैन भने वा यदी तपाईलंाई मास्क लगाउाँदा ढुक्क हुन्छ 

भने हामी तपाईलंाई मास्क लगाउने सल्लाह वदाँदछौं । यवद काम गने बेलामा कायमक्रमहरू पदमछन ्भने कममचारीहरूले आफ्ना 

सपुरभाईजरहरूसाँग कुरा वमलाउन पनेछ । 

तपाईकंो प्रयासको लावग म तपाईहंरूप्रवत आभारी रहकैे छु, र आशा छ वक तपाईलंे यी क्याम्पसका उत्सव मनाउने 

कायमक्रमहरूमा भाग वलने मौका पाउनहुुनेछ । 

Rebecca Blank 
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