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सन्दर्भ: Partners in Giving को रूपमा, हामीले प्रर्ाव पार्भ सक्दछौं (Make an Impact) 

आदरणीय सहकमीहरू, 

यस बदलको बेलामा, हामी आशा गदभछौं कक तपाई ंठीकै हुर्हुुन्छ । यी गएका अठार मकहर्ाले चरु्ौती माकि चरु्ौती ल्याएका छर् ्र हाम्रो 

UW–Madison समदुायको प्रकतकिया प्रकत हामी आर्ारी छौं । 

कवस्ककन्सर्को स्वयंसेवा र उदारताको परम्पराको एक अकर्व्यकिको रूपमा हामी तपाईलंाई यस वर्भको Partners in Giving अकर्यार्मा 

र्ाग कलर्को लाकग आमन्रण गर्भको लागी लेख्दछैौं । Partners in Giving— राज्य, UW र UW Health Employees Combined 

Campaign of Dane County—ल ेहामी सबैलाई प्रर्ाव पार् ेएक मौका कदिँदछ । ४८ वर्भको लाकग, Partners in Giving अकर्यार्मा 

प्रकतकर्कित्व ५०० र्न्दा बढी स्िार्ीय, राज्य, राकरिय, र अन्तराभकरिय संगठर्हरूको अत्यावश्यक सेवा र परोपकारी कायभहरूको लाकग िेरै 

आवश्यक सहयोग कदर् हामी कमलेका छौं । यस समय, अकर्यार्ले सामकूहक रूपमा $८१ कमकलयर् र्न्दा बढी उठाएको छ, जसमा गएको 

वर्भको $२.१ कमकलयर् र्न्दा बढी पकर् समावेश छ । 

यो वर्भ, हाम्रो Partners in Giving अकर्यार्को कवर्यवस्त ु“प्रर्ाव पार्ुभ! (“Make an Impact!)” हो । व्यकिहरूको रूपमा, हामीले 

अरूमा कर्न्र्ता ल्याउर् सक्छौं । जब हामीले कमलेर योगदार् गदभछौं, हाम्रा योगदार्हरूले झर् ैिेरै प्रर्ाव पार्भ सक्दछौं । त्यस ैकारण हामी यो 

वर्भको Partners in Giving अकर्यार्मा सहर्ागी हुर्का लाकग आग्रह गदभछौं । हाम्रो समदुायमा अकहलेको आवश्यकता पकहले र्न्दा िेरै 

छ । हामी मान्दछौं कक यो समयले समदुायहरूका लाकग कर्रन्तर चरु्ौतीहरू ल्याएका छर् ्। त्यसैल,े र्ाग कलर् सक्र्ेहरूले, कुरै् पकर् 

योगदार्का साि सहयोग गर्भ सक्रे्छर्—्तलब अवकिमा $ १ कदएर र्एतापकर् । 

हामी तपाईलंाई अर्लाइर् मार्भ त योगदार् गर्भको लाकग प्रोत्साकहत गदभछौं—यो तररका सकजलो र सरुकित छ । हुलाक मार्भ तको तपाईकंो 

योगदार् पकर् हामी स्वागत गदभछौं । सब ैतरीकाहरूले योगदार् गर्भ सक्र्हुुरे् कुराको बारेमा िप जार्कारी यहािँ हरे्ुभहोला । 

यस वर्भको अकर्यार्को सकिय चरण अक्टोबर १२ दकेि र्ोर्ेम्बर ३० सम्म चल्र्ेछ, तर योगदार्हरू म े१५, २०२२ सम्म सम्र्व र स्वागत 

छ । अकर्यार् शरुू हुर्ासाि, तपाईलं ेUniversity Campaign Coordinating Committee र तपाईकंो यकुर्टको अध्यि र 

स्वयंसेवकहरूबाट अझ ैजार्कारी पाउर् ुहुरे्छ । कृपया giving.wi.gov वेबसाईट हरे्ुभहोला वा अकर्यार्को बारेमा िप जार्कारीको लाकग 

तपाईकंो स्िार्ीय अध्यिहरूलाई सम्पकभ  गर्ुभहोला । 

तपाईहंरू सबैको कर्रन्तर उदारता र समिभर्को लाकग हामी ककत आर्ारी छौं शब्दहरूमा व्यि गर्भ सक्दरै्ौं । हामी तपाईलंाई यस वर्भ 

Partners in Giving मार्भ त जसरी सक्र्हुुन्छ "प्रर्ाव पार्भ (Make an Impact)" आमन्रण गदभछौं । 
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