
लागि: UW–Madison कर्मचारीहरू 

बाट: UW–Madison खोजी र जााँच सगर्गि (Search and Screen Committee) 

गर्गि: जनवरी ५, २०२२ 

गवषय: क्याम्पस सर्ुदायलाई कुलपगि खोजीको छलफल बैठकहरूर्ा (listening sessions) आर्न्त्रण 

 
University of Wisconsin–Madison को नय ाँ कुलपतिको खोजी र ज ाँच प्रतिय को नेितृ्व गने सतितिले यस ितिन  

UW–Madison सिदु यको ल तग छलफलक  बैठकिरूको श्ृृंखल  बन एको छ । 

"क्य म्पस सरोक रव ल िरूको प्रतितिय  खोज प्रतिय को ल तग अत्यन्ि िित्त्वपरू्ण छ र सतितिले उम्िेदव रिरूसाँग भेट्ने र 

यस तनर्णयि  तवच रतविर्ण गद ण धेरै िित्त्व र तखनेछ," Regent Vice President Karen Walsh र UW–Madison 

खोजी र ज ाँच सतितिको (UW–Madison Search and Screen Committee) अध्यक्ष भन्नुिुन्छ । "ि िी सबै सृंक य, 

किणच री र तवद्य र्थीिरू, स रै्थ व्य पक म्य तिसन सिदु यक  सदस्यिरूल ई उपतस्र्थि िुन र आदर्ण उम्िेदव रले यो क यणपदि  

के ल्य उाँदछ भन्ने ब रे वि ाँिरूको तवच रिरू प्रद न गनण प्रोत्स तिि गदणछौं ।" 

 
व्यतिगि रूपको छलफल बैठकिरू Union South, 1308 W. Dayton St को Marquee Room ि  आयोजन  

गररनेछ । सबै बैठकिरू भचुणअल प्रत्यक्ष प्रस रर्को रूपि  पतन यो तलङ्कि  तर्थचेर 

https://www.wisconsin.edu/regents/ सिभ गी िुन सतकनेछ । भचुणअल रूपि  उपतस्र्थि िुनेिरूल ई आफ्न  

तटप्पर्ी प्रस रर् वेबस ईटको chat box ि  र ख्न प्रोत्स तिि गररन्छ । 

 

• पतिलो बैठक, युगनभगसमटी कर्मचारीहरूलाई लतक्षि गररएको छ र सोिब र, जनवरी १० ि  तदउाँसो २:३०-३:३० 

बजेसम्ि िुनेछ । 

 

• शैगिक कर्मचारीको बैठक िङ्गलब र, जनवरी ११ ि  तदउाँसो १:३०-२:३० बजेसम्ि िुनेछ । 

 

• सर्ुदायका सदस्यहरू र पूवम गवद्यार्थीहरूका ल तग भचुणअल ि त्र छलफल बैठक िङ्गलब र, जनवरी २५ ि  

बेलकुी ४:३०-५:३० बजेसम्ि िुनेछ । यस बैठकि  यो तलङ्कि  तर्थचेर 

https://www.wisconsin.edu/regents/ भ ग तलन सतकन्छ र उपतस्र्थि िुनेिरूल ई आफ्न  तटप्पर्ी व  

प्रश्निरू chat ि  र ख्न प्रोत्स तिि गररन्छ । 

 

• सतितिले संकाय सदस्यहरूको ल तग दईुवट  छलफल बैठक आयोजन  गनेछ । पतिलो बैठक तबिीब र, जनवरी 

२७, तबि न ९:३०-१०:३० बजे र दोस्रो बैठक र्िुब र, जनवरी २८ ि , तदउाँसो २:३०-३:३० बजेसम्ि िुनेछ । 

 

• प्रगशिक शैगिक कर्मचारीहरूका ल तग तबिीब र, जनवरी २७ ि  तबि न ११ बजेदतेख तदउाँसो १२ बजेसम्ि 

छलफल बैठक िुनेछ । 

 

• गवद्यार्थी इनपुटको ल तग सतितिले दईुवट  बैठक योजन  बन एको छ, पतिलो बैठक तबिीब र, जनवरी २७, तदउाँसो 

१-२ बजेसम्ि र दोस्रो बैठक सोिब र, जनवरी ३१, तदउाँसो १-२ बजेसम्ि िुनेछ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://www.wisconsin.edu/news/archive/uw-madison-chancellor-search-and-screen-committee-named/
https://union.wisc.edu/visit/union-south/the-marquee/
https://www.wisconsin.edu/regents/
https://www.wisconsin.edu/regents/


क्य म्पसक  सबै तवद्य र्थी, किणच री र आगन्िुकिरूले COVID-19 खोप लग एको य  नलग एको कुर  ध्य नि  नर खी 

क्य म्पस भवनिरू तभत्र िुाँद  ि स्क लग उन आवश्यक छ । 

 
व्यतिगि रूपको बैठकिरूको प तकण ङ्ग Lot 80 र Union South ितुनको ग्य रेजि  पैस  तिरेर उपलब्ध छन् । 

 
यतद िप ई ृं यी बैठकिरूि  भ ग तलाँद ैिुनुिुन्छ र िप ई ृंल ई सि यि को आवश्यकि  छ भने, कृपय  Carrie Olson 

(carrie.olson@wisc.edu) ल ई सम्पकण  गनुणिोल  । 

 

यतद िप ई ृं दोस्रो व  िेस्रो तर्फ्टको किणच री िुनुिुन्छ जसले सतितिसाँग प्रतितिय  स झ  गनण च िनुिुन्छ व  अङ्रेजी भ ष  

तसक्ने किणच री िुनुिुन्छ जसको तटप्पर्ी र प्रतितिय  अनुव द गरेर सतितिसाँग स झ  गनण च िनुिुन्छ भने, Carrie Olson ल ई 

ईिेलब ट व  608-890-1238 ि  फोन गरेर भोईसिेल छोि्नुिोल  । 

 
किणच रीिरूले िलब नगिु ई क िको सियि  बैठकिरूि  उपतस्र्थि िुन सक्दछन् िर पतिले आफ्नो सपुरभ ईजरल ई उतचि 

सचून  तदनुपदणछ । वसन्ि २०२२ सेिेस्टरको कक्ष िरू जनवरी २५ ि  र्रुू िुन्छन् । 

 
सतितिले उम्िेदव रिरूको पतिच न गरेर अन्िव णि ण तलनेछ । Special Regent सतितिले खोजी र ज ाँच सतितिले पठ एक  

उम्िेदव रिरूको सिीक्ष  गनेछ । Special Regent सतितिि  Regent िरू Amy Blumenfeld Bogost, Mike Jones, 

Tracey L. Klein, John W. Miller, र Walsh सि वेर् िुनुिुन्छ र Regent President Edmund Manydeeds III 

को अधयक्षि ि  चल्नेछ । 

 
सफल उम्िेदव रल ई परू  Board of Regents को स्वीकृति च तिन्छ । Walsh भन्नुिुन्छ तक िे सम्िि  नय ाँ कुलपतिको 

न िको आर्  गररन्छ । 

 

### 

https://covidresponse.wisc.edu/content/uploads/2021/11/11-17-21-Face-Coverings-Order.pdf
mailto:carrie.olson@wisc.edu

