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बारेर्ा: कर्मचारीहरूको लागि हेरचाह संसाधनहरूको सन्देश
सहकर्ीहरू,
शरद सेमेस्टरको दोस्रो महिना शरू
ु िुने क्रममा िाम्रो जीवन्त र सन्ु दर आवासीय पररसरमा फकक दँ ाको िामी तपाईको
ं समर्कन र सबैलाई
धन्यवाद हदन चािन्छौं । ४७,९३६ हवद्यार्ीिरुको उजाक र उत्साि, कक्षािरू हलने, र िामीसँग काम गने कुरािरू उल्लेखनीय छन् ।
सबैलाई र्ाहा भए अनुसार, COVID-19 को झनै धेरै सङ्क्रार्क डेल्टा प्रजागि अर्ेररका आउनुको र्िलब हार्ी अझै पगन गिस्कगन्सन
र देशभरी उच्च के सहरूको दरको बीचर्ा कार् िरीरहेका छौं । गनरन्िर अगनगिििाले, गिशेष िरी खोप नलिाएका बच्चाहरू र
ज्येष्ठहरू िा प्रगिरक्षा प्रणाली कर्ोजर भएका पररिारको सदस्यहरूको हेरचाह िनेहरूको लागि, बाधाहरूको बारेर्ा नयााँ गचन्िाहरू
ल्याएको छ । COVID-19 सम्बन्धी अिरोधहरूका कारण कर्मचारीहरूलाई गिकल्प उपलब्ध िराउन UW−Madison लगचलो हुन
जारी रहनेछ, जसर्ा सर्ािेश छन:्
•

घरै बाटको कार् (Remote Work): Remote Work नीगिको अनसु ार, घरै बाट कार् िने सहर्िीहरू र्ागर्ला अनुसार
गिचार िररनेछ । स्कूल कलेज गिभािका नेित्ृ ि, सप्रु भाईजरहरूको संयोजनर्ा, घरबाटै िने कार् कहााँ सम्भि छ र कहााँ यो
यगु नटको कायमप्रदशमन र उद्देश्यार्आ बाधा पनम सक्दछ गनणमय गलनको लागि गजम्र्ेिार छन् । घरैबाटको कार्ले हेरचाह
गजम्र्ेिारीहरूको प्रबन्धनर्ा सहयोि िने लगचलोपना प्रदान िदमछ ।

•

गबदाको गिकल्पहरू (Leave Options): COVID-19 सम्बन्धी कारणहरूका लागि कर्मचारीहरूको गबदाको गिकल्पहरूको
रूपरेखा What are Your Leave Options for Leave Related to COVID-19? र्ा छन् ? यस ससं ाधनर्ा
हालसालैको धेरै प्रकारको COVID-19 सम्बन्धी सर्स्याहरू (जस्िै गक २०२० सालर्ा अपनाइएको प्रािधानहरू)
बढाइएको गबरार्ी गबदा सर्ािेश छ । औिस्ु ट ३०, २०२१ बाट, क्िारे न्टाइन िा अलग्िै बसेका व्यगिको हेरचाह अर्िा
स्कूल बन्द िा भचमअ
ु ल िा हाइगिड भएका बच्चाहरूको हेरचाह िा जसको चाइल्डके यर उपलब्ध नभएको खण्डर्ा
कर्मचारीहरूले गबरार्ी गबदा चलाउन पाउाँदछन् । र्प जानकारीका लागि Addendum to the Sick Leave
Policy हेनहमु ोला ।

•

उगचि व्यिस्र्ापन (Reasonable Accommodations): कुनै कर्मचारीको व्यगििि अशििा िा र्ेगडकल अिस्र्ाको
लागि उगचि व्यिस्र्ापन Americans with Disabilities Act (ADA) अन्ििमि उपलब्ध हुन सक्दछ । अनुरोधहरू

व्यगििि, र्ागर्ला अनुसार गिचार िररनेछ । अशििा िा र्ेगडकल अिस्र्ा सम्बन्धी के ही गचन्िा िा प्रश्नहरूका लागि,
कर्मचारीहरूले आफ्ना Divisional Disability Representative (DDR) लाई सम्पकम िनम सक्नेछन् ।
•

अरू गिकल्पहरू: अशििा िा र्ेगडकल अिस्र्ा सम्बन्धी के ही गचन्िा िा प्रश्नहरूका लागि अर्िा जहााँ ADA लािू हुदाँ नै ,
कर्मचारीहरूले आफ्नो स्कूल, कलेज, िा गिभािका र्ानि ससं ाधन गिभािलाई सम्पकम िरेर छलफल िनम सक्दछन् । अरू
गिकल्पहरूर्ा सर्ािेश िर सीगर्ि नभएका कुराहरू, कार् बााँड्ने अरूलाई गदने, िैकगल्पक कार्को हप्ता, बेग्ला बेग्लै
घण्टाहरू कार् िने र अरू कार्हरू हुन् ।

•

ससं ाधनहरू: कर्मचारी र्ािमदशमन, सपु रभाईजर गनदेशन र हेरचाह सम्बन्धी ससं ाधनहरू
https://hr.wisc.edu/covid19/family-caregiving/ िेबसाईटर्ा उपलब्ध छन् । OHR ले एक नयााँ सस
ं ाधनको
गिकास िरीरहेको छ जसले कर्मचारीहरूको लागि गिगभन्न उपलब्ध गिकल्पहरूको िणमन िदमछ, जसर्ा अझै राम्रो िररकाले
व्यिस्र्ापन, कायमस्र्ल लचीलोपन, घरै बाटको कार्, र गबदाको पररभाशा भएको र जसले कर्मचारी, सपु रभाईजर र अरूलाई
बाधाहरू सार्ना िनम र्ािमदशमन देखाउाँदछ । यो संसाधन OHR को Family Caregiving िेबसाईटर्ा रागखनेछ ।

दभु ामग्यिश, सबै पररगस्र्गिहरूलाई सर्ायोगजि िनम सगकाँ दैन जस्िै गक जब कुनै कार् घरै बाट िनम सम्भि छै न िा कार् एक गिशेष
सर्यर्ा र एक गिगशष्ट स्र्लर्ा िनपुम दमछ भन्ने िय िररएको छ, जस्िै गक व्यगििि गनदेशनको र्ागर्ला िा के ही अनुसन्धानहरूको
प्रबन्धन । प्रगशक्षाका गजम्र्ेिारीहरूसाँि जोगडएका पररगस्र्गिहरूका लागि, कृ पया पाठ्यरर् गशक्षा उद्देश्य र दागयत्िहरूसाँि गर्लाउने
िरीकाले पररगस्र्गिहरूलाई सम्बोधन िनम सहायिाको लागि िपाईको
ं गिभाि सभापगि र स्कूल/कलेजको नेित्ृ िका सार् कुराकानी
िनुमहोला ।
कार् सन्िल
ु न र हेरचाह गजम्र्ेिारीर्ा सहायिा खोज्ने कर्मचारीहरूलाई आफ्ना आिश्यकिाहरू सम्बोधन िनम सम्भागिि
गिकल्पहरूको अन्िेषणका लागि सो कर्मचारीहरूका सपु रभाईजर िा गिभाि सभापगिका सार् आफ्ना गचन्िा साझा िनम प्रोत्सागहि
िररन्छ । कृ पया यी धेरै िाह्रो सर्यर्ा एक अकामको सहयोिी बन्नहु ोला । प्रत्येक कर्मचारी गचन्िा व्यगििि रूपर्ा किमव्यहरू, कायम
िािािरण, र कायमस्र्ल आिश्यकिाहरूको आधारर्ा सपु रभाईजरहरूले र्ल्ू याङ्क्कन िनेछन् ।
गिशेष अनुरोध िा आफ्ना लागि उपलब्ध गिकल्पहरूको बारेर्ा प्रश्न िा गचन्िा भएका कर्मचारीहरूले आफ्नो कलेज, स्कूल िा
गिभािीय र्ानि संसाधन प्रगिगनगधका सार् परार्शम िनम आग्रह िररन्छ । र्प रूपर्ा, कर्मचारीहरूका लागि पररिार हेरचा संसाधनका
लािी र्ानि संसाधन कायामलयको https://hr.wisc.edu/covid19/family-caregiving/ िेबसाईट उपलब्ध छ ।
हाम्रो क्याम्पस सर्दु ायलाई सर्र्मन िने िपाईहरूको
गनरन्िर प्रयासको हार्ी कदर िदमछौं ।
ं

