
विषय: क्याम्पसले खोप लगाउनेको लक्ष्य उविनेको  
 

यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• खोपको अपडेि 

• ध्यान टदनपुने - क्याम्पसको स्वास््य आवश्यकताहरू 

• कसरी आफूलाई र अरूलाई बचाउन े

• कसरी सटूचत रहन े

 

संकाय र कर्मचारीहरू, 

हार्ीले नयााँ शैक्षिक वर्म शरुू गने क्रर्र्ा तपाईहंरूलाई क्याम्पसर्ा खोपा लगाउने प्रयासहरूको बारेर्ा एउटा प्रोत्साहन क्षिने 

खबर र केही स्वास््य र सरुिाका ध्यान क्षिनपुन ेकुराहरू बताउन चाहन्छौं । 

 

खोपको अपडेट 

हार्ी यो ररपोटम गनम खशुी छौं क्षक 92 प्रक्षतशत कर्मचारी र 88 प्रक्षतशत क्षवद्यार्थीहरूल ेअब परूा तररकाले खोप लगाएका छन ्।  

सर्ग्र क्याम्पसको 90 प्रक्षतशत खोप लगाएको छ । खोपको यो उच्च स्तरको र्तलब यो हो क्षक क्याम्पसर्ा सरुिाको एउटा 

बक्षलयो स्तर छ र हाम्रो जनसङ्््याको र्थोरै सिस्यहरूले, अरू कर् खोप लगाउने िर भएका िेत्रहरूको तलुनार्ा, COVID-

19 को कारण गम्भीर सङ््क्रर्णको अनभुव गनेछन ्। 

 

आजसम्र्, हाम्रा क्षवद्यार्थीहरूको खोप लगाउने िर अरू Big Ten क्याम्पसहरूले ररपोटम गरेको िरसाँग क्षर्ल्िो छ 

(Pennsylvania State बाहके डाटा ररपोटम गन ेसबै क्याम्पसहरूर्ा अक्षनवायम खोप लगाउने आवश्यकता छ): 

• Indiana University – 86 प्रक्षतशत 

• Northwestern University – 93 प्रक्षतशत 

• Pennsylvania State University – 80 प्रक्षतशत 

• Purdue University – 80 प्रक्षतशत 

• Rutgers University – 98 प्रक्षतशत 

• University of Illinois – 88 प्रक्षतशत 

• University of Michigan – 92 प्रक्षतशत 
 

हार्ी हाम्रो सं्या अझै राम्रो हनु जारी रा्ने आशा गिमछौं । हार्ीले क्याम्पसर्ा खोपको र्ाग बढेको िखेेका छौं, क्षवशेर् गरी 

गएजा िईु हप्तार्ा । हार्ीले यो क्षन:शलु्क प्रिान गरेकाअ छौं। यो िे् िा खशुी लाग्िछ क्षक धेरै व्यक्षिहरूले यो भाइरस क्षवरुद्ध 

उपलब्ध रहकेो सरुिाको उच्चतर् स्तर पाएका छन ्- यसले तपाई ंर तपाईकंा सार्थी, पररवार, र बहृत सर्िुायलाई सहयोग 

गिमछ । यक्षि तपाईलंे अझैसम्र् परूा रूपर्ा खोप लगाउन ुभएको छैन भने, तपाईलंे खोप लगाउन ेसर्य बनाउन सक्नहुुन्छ । 

 
ध्यान विनुपने – क्याम्पसको स्िास््य आिश्यकताहरू 
 

• भवनहरू क्षभत्र मास्क लगाउन आिश्यक ि – र्थप जानकारी पाउनहुोस ्। यक्षि तपाईलंे कुन ैक्षवद्यार्थीले र्ास्क 

लगाउने वा अन्य स्वास््यका आवश्यकताहरूको उल्लङ््घन गरेको िे् नभुयो भने, तपाईलंे यो घटना फारार् भरेर 

ररपोटम गनम सक्नहुुन्छ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://www.iu.edu/covid/dashboard/all
https://www.northwestern.edu/coronavirus-covid-19-updates/developments/important-fall-updates-for-students.html
https://news.psu.edu/story/667645/2021/08/30/health-and-safety/penn-state-releases-vaccination-rates-students-employees
https://protect.purdue.edu/updates/update-80-of-purdue-campus-community-documented-as-fully-vaccinated-against-covid-19/
https://www.rutgers.edu/president/my-weekly-message-on-fall-planning-vaccination-rates-town-halls
https://massmail.illinois.edu/massmail/2050416801.html
https://campusblueprint.umich.edu/dashboard/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://news.wisc.edu/changes-to-campus-masking-policy/
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=0


• खोप नलगाएका क्षवद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई क्षवश्वक्षवद्यालयले हपै्त वपच्िे परीक्षण गनुुपने आिश्यकता लाग ूगिछै 

– यक्षि तपाईलंे यो आवश्यकता परूा गनुमपिमछ भने, तपाईलंे यसको बारेर्ा ईर्ेल पाइरहन ुभएको छ । आवश्यकताको 

पालना नगनेहरू अनशुासनात्र्क कारबाहीको अधीनर्ा हनुेछन ्। 

 

• बारम्बार आफ्नो हात धुन/सेवनटाइज गनु जारी रा्नहुोस ्र आफ्नो अनहुार नछुनहुोस ्– सेक्षनटाइजर स्टेशनहरु 

क्याम्पस वरपर धेरै ठाउाँहरूर्ा पाउन सक्षकन्छ । 
 

कसरी आफूलाई र अरूलाई बचाउने 
 

• यक्षि तपाईरं्ा COVID-19 का लिणहरू िके्षखएका छन ्भने, तपाईलंे खोप लगाउन ुभएपक्षन, घरै बस्नहुोस ्। 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) को कोरोनाभाइरस आत्म-मूल्याङ्कन 

चलाउनुहोला । 

 

• यक्षि तपाईलंाई परीिण गनम आवश्यक भएर्ा, तपाईरं्ा लिणहरू िके्षखएर्ा वा COVID-19 भएको कोही व्यक्षिको 

नक्षजकको सम्पकम र्ा आउनभुएर्ा, क्याम्पसमा वन:शुल्क परीक्षण गनुुहोला । 

 

• यक्षि तपाई ंवा तपाईसंाँग बस्ने कसैलाई पोक्षजक्षटभ िके्षखएर्ा वा तपाई ंनक्षजकको सम्पकम र्ा आउनभुएको पक्षहचान 

गररएर्ा के गने थाहा पाउनुहोस ्। 

 

• तपाई ंवा तपाईकंो पररवारर्ा COVID-19 को असरको कारण यक्षि तपाई ंक्षबिा क्षलन वा कायमस्र्थलार्ा 

लक्षचलोपनाको अनरुोध गनम चाहन ुहुन्छ भने र्ानव संसाधनको वेबसाईटर्ा रहकेा यी संसाधनहरू हेनुुहोस ्। 
 

कसरी सूवचत रहने 
 

• क्षनयक्षर्त रूपर्ा अपडेट गररनेि COVID-19 प्रक्षतक्षक्रया वेबसाईट र FAQs हनेुमहोला । क्याम्पसको अपडेट गररएको 

COVID-19 dashboard को संस्करण र्ङ््गलबार शरुू हुनेछ । 
 

• क्षशिकहरूले Teaching and Learning वेबसाईटर्ा र्थप जानकारी र संसाधनहरू पाउन सक्िछन ्। 
 

• भक्षवष्यर्ा यस्तै ईर्ेलहरूको अपेिा गनुमहोला । 
 

• तपाईलंाई चाक्षहने जानकारी भेट्न ुभएन ? covidresponse@vc.wisc.edu र्ा ईर्ेल वा (608) 262-7777 र्ा 

फोन गनुमहोला । 
 

हार्ी सबैले र्हार्ारीलाई क्षवगतर्ै रा्न चाहतेापक्षन, नयााँ शैक्षिक वर्मको शरुूवातर्ा हार्ी उत्साक्षहत छौं । हाम्रो सर्िुाय साँग ै

हुाँिा, व्यक्षिगत रूपर्ा, क्षवचार र अनभुवहरू आिान प्रिान गिाम फस्टाउाँिछ । यो हार्ीले गने कार्को र्टुु हो र सरुक्षित र स्वस्र्थ 

रहनको लाक्षग चाल्ने किर्को र्थप कारण हो । 

 
हार्ी तपाईलंाई क्याम्पसका सर्र्थमन संसाधनहरूको उपयोग गनम र हार्ीले यो नयााँ वर्म साँग ैपार गने क्रर्र्ा एकअकामलाई धैयम र 

करूणाका सार्थ सर्र्थमन गनम प्रोत्साक्षहत गिमछौं । On, Wisconsin! 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-will-happen-to-students-and-employees-who-do-not-follow-the-testing-requirement/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html?s_cid=ccbot_004#cdc-chat-bot-open
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19-isolation-quarantine/
https://hr.wisc.edu/covid19/reasonable-accommodations-and-workplace-flexibilities-related-to-covid-19/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://teachlearn.provost.wisc.edu/fall-2021-instruction/
https://teachlearn.provost.wisc.edu/fall-2021-instruction/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

