
बाट: कुलपति Rebecca Blank: 

 
लाति: सबै तिद्यार्थी, संकाय र कर्मचारी 

 
तिषय: प्रणालीको अको सभापतिको लाति प्रतितिया प्रदान िनम तनर्न्त्रणा 

 
तर्ति: सेप्टेम्बर १६, २०२१ 

 
हाम्रो सर्दुाय, 

  
University of Wisconsin Board of Regents ले भर्मरै UW प्रणालीको अको सभापतिको लाति र्ोज शरुू िरेको छ । यस 

सर्य प्रणालीर्ा यो सबैभन्त्दा र्हत्त्िपणूम तनणमयहरू र्ध्ये एक हो, जनुले तिस्कतन्त्सन राज्य र यसका जनिालाई र UW–Madison लाई 

िषौंसम्र् प्रभाि पानछे । 

 
प्रणालीको अको सभापतिल ेराज्यभरीको हाम्रो तिश्वतिद्यालय सर्दुायहरूको प्रतितनतित्ि िनछेन्, जसर्ा प्रणालीको १६५,००० र 

४०,००० संकाय र कर्मचारीहरू पतन सर्ािेश छन् । 

  
िपाईकंो आिाज, िपाईकंो तिचार र िपाईकंो प्रतितिया र्ोजी प्रतियाको र्लू्यिान ्तहस्सा हो र र् िपाईहंरूलाई UW–Madison 

क्याम्पसर्ा सेप्टेम्बर ३० र अक्टोबर १ र्ा हुन ेदईुिटा सभापति र्ोजीको बैठकहरूर्ा सहभािी हनु प्रोत्साहन तदन चाहन्त्छु ।  

  
Karen Walsh, Board of Regents का उपसभापति र र्ोजी सतर्तिको अध्यक्षले यो बैठकको आयोजना िद ैहुनहुुन्त्छ र िपाईहंरू 

सबैलाई र्बर िनमको लाति सहायिा र्ाग्न ुभएको छ । र्ोजी सतर्तिको र् एक सदस्य हुुँ । 

 
सेप्टेम्बरको अन्त्त्यसम्र्र्ा सबै १३ तिश्वतिद्यालयहरूर्ा बैठकहरूका सार्थसारै्थ UW प्रणाली प्रशासन सर्हूहरू र प्रणाली प्रशासनसुँि 

बैठकहरू हनुेछन् । 

  
यसरी सहभािी हनु सतकन्त्छ: दईुिटा ५० तर्नेटको बैठकहरू, १० तर्नटेको तिश्रार्का सार्थ: 

·         तबहीबार, सेप्टेम्बर ३० तदउुँसो २:३०-४:३० बजेसम्र्, Tripp Commons, Memorial Union 

• २:३०-३:२० बजेसम्र् – संकाय र तिद्यार्थी फोकस 

• ३:३०-४:२० बजेसम्र् – शैतक्षक कर्मचारी र तिश्वतिद्यालय कर्मचारी फोकस 

Webex को बैठकको लाति दिाम िनुमहोला 

 
·         शिुबार, अक्टोबर १, तबहान ९-११ बजेसम्र्, Tripp Commons, Memorial Union 

• ९:००-९:५० बजेसम्र्– संकाय र तिद्यार्थी फोकस 

• १०:००-१०:५० बजेसम्र्– शैतक्षक कर्मचारी र तिश्वतिद्यालय कर्मचारी फोकस 

 
Webex को बैठकको लाति दिाम िनुमहोला 

नेपाली / NEPALI 

https://wisconsin.webex.com/webappng/sites/wisconsin/meeting/register/fdba9fc7203543218a106d84b4ddf6fd?ticket=4832534b0000000507b11ae8308f82454735d799fd1e6b5763b44715b6bd443c98ec058fadf4f840&timestamp=1632155212335&locale=en_US
https://wisconsin.webex.com/webappng/sites/wisconsin/meeting/register/f9c69375d7144d929f9f0ef29bfb86bc?ticket=4832534b000000059e270dcb0b5603c30299c3f7c7ae9b527351884ecf4a35b44217c1040fc0e9b5&timestamp=1632155386872&locale=en_US


यतद िपाई ंबैठकर्ा उपतस्र्थि हुुँद ैहनुुहुन्त्छ र िपाईलंाई सहायिाको आिश्यक छ भने, कृपया Carrie Olson लाई 

carrie.olson@wisc.edu र्ाफम ि सम्पकम  िनुमहोला । 

 
यो बैठकर्ा उपतस्र्थि हुन नसक्ने व्यतिहरूलाई अको UW प्रणालीको तिश्वतिद्यालयले आयोजना िरेको बैठकर्ा भाि तलन आर्न्त्रण 

िररन्त्छ । 

 

यो र्हत्त्िपणूम छ तक UW प्रणालीका नयाुँ सभापति एक ऊजामिान, कल्पनाशील, दरूदशी अििुा हनु् । कृपया संलग्न हनुुहोस ्र हाम्रो 

प्रणालीको अको सभापति र्ोज्न ेप्रतियालाई सहयोि िनुमहोस ्। 

  
 ### 

https://www.wisconsin.edu/presidential-search-2021/search-process/listening-sessions/

