
   
 

   
 

विषय: Thanksgiving विदाको लावि तयार हुनुहोस् 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• Thanksgiving टिदा यात्रा मार्गटिदशेि 

• परीक्षण समयको िारेमा सम्झिु पिे कुरा 

• मास्क लर्ाउिे िीटि जिवरी १५ सम्म िढाइएको 

• वसन्ि सेमेस्िरको स्वास््य िीटिहरू 

 
आदरणीय विद्यार्थी र कर्मचारीहरू, 

 
विस्कवससनको जाडो र्वहनार्ा पुग्ने क्रर्र्ा, हाम्रो क्याम्पस सर्दुाय COVID-19 िाट अविल्लो साल भसदा झनै राम्रो तररकाल े

सरुवित छ । हालर्ा ९५ प्रवतशत UW–Madison का विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले COVID-19 को खोप लिाएका छन् – यो 

र्हत्त्व्पणूम कदर् चाल्नुभएकोर्ा धसयिाद ! तपाईहंरू र्ध्य धेरैजसो University Health Services (UHS) र्ा उपलब्ध 

COVID-19 को िूस्टर खोपको लावि पवन योग्य हुनुभएको छ । यी प्रभािकारी जनस्िास््य हस्तिेपहरूको उत्र्थानका सङ्केत 

भएतापवन, हार्ीले COVID-19 को सङ्क्रर्ण सङ््या कर् रा्न र हाम्रो सर्दुायलाई स्िस्र्थ रा्न सािधानी अपनाउन जारी 

रा्न र्हत्त्विपणूम छ । यसो िनामले फ्ल ूर र्ावर्थल्लो श्वासप्रश्वास सम्िसधी असय भाइरसको सङ्क्रर्णलाई पवन कर् िनम सहयोि 

िदमछ । 

 
Thanksgiving बिदा यात्रा मार्गबिदेशि 

यवद तपाई ंThanksgiving विदाको लावि यात्रा िने योजना िनाउँद ैहुनुहुसछ भने, अवहले तयारी िनुमहोस:् 

• यवद लिाउनु भएको छैन भने तपाईकंो COVID-19 खोप लिाउनहुोला । COVID-19 खोपले तपाईलंाई र्ात्र 

नभएर तपाई ंिरीपरीका िालिच्चा र ज्येष्ठ नािररकहरू जस्ता िम्भीर रूपर्ा विरार्ी हुन सक्ने ्यविहरूलाई 

पवन िचाउँदछ । 

• पररिार र सार्थीभाइसँि सरुवित तररकाल ेउत्सि र्नाउन खोज्नुहोला । 

• यवद तपाई ंविरार्ी हुनुहुसछ भने िा तपाईरं्ा COVID-19 को लिणहरू दवेखएर्ा, अरूहरूसँि जर्िट 

निनुमहोला । यवद सक्नुहुसछ भने, तपाईकंा अरू िरका सदस्यहरूिाट अलग्ि ैरहनुहोला । 

• तपाईकंो खोपको अिस्र्था ध्यानर्ा नराखी, यवद तपाईरं्ा COVID-19 का लिणहरू दवेखएर्ा िा COVID-19 

लािेको कसैको नवजकको सम्पकम र्ा आउनुभएको छ भने परीिण िनुमहोला । 

• यात्रा िदाम आफु र अरू यात्रहुरूलाई सरुवित रा्न र्ास्क लिाउनुहोला । यवद तपाई ंअसतरामवरिय रूपर्ा यात्रा 

िद ैहुनुहुसछ भने, असतरामवरिय यात्रा परार्शमहरूको पालना िनुमहोला र तपाईकंो िसत्यको COVID-19 परीिण 

र खोपको आिश्यकताहरू िुझ्नहुोला । 

 
परीक्षण समयको िारेमा सम्झिु पिे कुरा 

ध्यान वदनुहोला, UW–Madison परीिण स्र्थलहरू िुधिार, नोभेम्िर २४ र्ा वदउँसो १२:३० िज ेिसद हुनेछन ्र विवहिार र 

शकु्रिार िसद रहनेछन् । सोर्िार, नोभेम्िर २९ को विहान ८:३० िजे फेरर खलु्नेछन् । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html


   
 

   
 

यवद तपाईलं ेखोप लिाउनु भएको छैन भने तपाईलंे हपै्त वपच्छे परीिण िनम आिश्यक छ, कृपया त््ही अनुसार योजना 

िनाउनुहोला । यवद तपाई ंक्याम्पसर्ा हुनुहुदँनै र Thanksgiving को हप्तार्ा परीिण िनम सक्नुहुदँैन भने, तपाईलंे छूटको 

अनुरोध िनम सक्नुहुसछ: 

• विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी अस्र्थायी परीिण छूट फारर् परूा िनम सक्दछन् । 

• कर्मचारीहरूले संकाय र कर्मचारी अस्र्थायी परीिण छूट फारर् परूा िनम सक्दछन् । 

 
यस छूटल ेयस अिवधर्ा परीिण नीवतको पालना निनेसँि सम्िवसधत कुनै पवन प्रवतिसधहरूिाट अस्र्थायी रूपर्ा तपाईलंाई 

र्ाफ िनेछ । जि तपाई ंम्याबिसिमा फकग िुहुन्छ, तपाईलें २४ घण्टा बित्रमा COVID-19 परीक्षण परूा र्िुगपिेछ । 

अनुरोधहरू भविरयका वर्वतहरूको लावि र्ात्र र्ासय छन् । विितर्ा छुटेका परीिणहरूका लावि यी फारर्हरू स्िीकृत िररने 

छैन ।  

 
मास्क लर्ाउिे िीबत जिवरी १५ सम्म िढाइएको 

को भिन वभत्र र्ास्क लिाउनुपने आिश्यकता जिवरी १५, २०२२ सम्र्को लावि िढाइएको छ । जनिरीको र्ध्यर्ा त्यस 

सर्यको जनस्िास््य र्ािमवनदशेन र क्याम्पस र सर्दुायर्ा COVID-19 को सङ्क्रर्णलाई ध्यानर्ा राखी यस नीवतको सर्ीिा 

फेरर िररनेछ । 

 

जनिरीको र्ध्यसम्र् िढाउँदा क्याम्पस सर्दुायका धेरै सदस्यहरू यात्रा िरररहदँा र हाम्रो राज्य र िेत्रका असय भािहरूर्ा 

COVID-19 केसहरू फेरर िवढरहकेो िेलार्ा स्िास््य सर्स्याहरू कर् िनम सहयोि िनेछ । यसो िनामले ५ दवेख ११ िषमका 

िालिावलका भएका कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना िालिावलकाहरूलाई खोप लिाउन सर्य पवन उपलब्ध िराउँदछ। 

 
वसन्त सेमेस्टरको स्वास््य िीबतहरू 

पवहलेको भसदा अवहले COVID-19 झनै रोकर्थार् र उपचार िनम सवकसछ र हाम्रो िससत सेर्ेस्टरको COVID-19 नीती र 

विवधहरू िनाउने क्रर्र्ा हार्ीले यो कुरालाई ध्यानर्ा राखेका छौं । कर्मचारीहरूका लावि खोप लिाउने आिश्यकता, जनु 

हार्ीले रारिपवत Biden को संिीय ठेकेदारहरूका लावि कायमकारी आदशेको प्रवतवक्रयार्ा िएको हप्ता िोषणा िरेका वर्थयौं, 

यसै प्रयासको एउटा वहस्सा हो, जसरी COVID-19 खोप र िूस्टर खोपहरूको वनरसतर उपलब्धता पवन अको भाि हो । हार्ीले 

स्र्थानीय, राज्य र रारिीय तहर्ा िदवलने जनस्िास््य र्ािमवनदशेनलाई पवन ध्यानर्ा राखेका छौं । सेर्ेस्टर सवक्कनु अवि हार्ी 

तपाईलंाई र्थप जानकारी प्रदान िनेछौं । 

 

खोपको आिश्यकताको सम्िसधर्ा, कृपया ध्यान वदनुहोस ्वक भखमरैको संिीय अदालतको वनणमय ठूला वनजी 

रोजिारदाताहरूले खोप लिाउनु पने आिश्यकता रोक्नको लावि हालैको संिीय अदालतको वनणमय UW–Madison प्रवत 

लाि ूहुदँनै । UW–Madison जस्ता संिीय ठेकेदारहरूका लावि कायमकारी आदशे प्रभािकारी न ैछ, त्यसैले हार्ीले 

आिश्यकता अनुसार अिावड िढ्नु पदमछ । 

 
हाम्रो क्याम्पस र सर्दुायलाई सरुवित रा्न आफ्नो भवूर्का वनभाउन ुभएकोर्ा धसयिाद । 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4r11quc5p2Pp0azoLbsnerjsUM3FNFh2Yb_RNTnPyBGkkyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiQdBaP6LE8IY1t_Sxl76bOVaIprNgI5b8m35fn4Vnb0rxjA/viewform
https://news.wisc.edu/83638-2/

