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हाम्रा सबै UW–Madison कर्मचारीहरू, 

 
हहजो, हिसेम्बर ३० र्ा, Madison Metropolitan School District ले जनवरी ६ सम्र् पढाइ सचुारू नगने र सो 

हर्हिर्ा केही सर्यको लाहग भचुमअल कक्षाहरूर्ा सने घोषणा गर् यो । हार्ी हाम्रो वरपरको क्षेत्रका अन्य हवद्यालय 

हजल्लाहरूको कायमहरू नहजकबाट हनगरानी गरररहकेा छौं; यस सर्यर्ा, हार्ीलाई अन्य क्षेत्रका स्कूल हजल्लाहरूले यस्िै 

घोषणाहरू गरेको थाहा छैन । 

 
स्कूलका अहिकारीहरूले िेन काउन्टीर्ा COVID-19 केसहरू बढेको कारण K-12 िाहलकार्ा बनाएका बदलहरूले 

घरर्ा हवद्याथीहरू भएका हाम्रा कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पानेछ भन्ने कुरा हार्ीले बुझेका छौं । 

 
कर्मचारीहरूलाई सर्थमन गनम र यी चनुौिीहरूलाई कर् गनम, सम्भव र उपयकु्त ह ुँदा कर्मचारीहरूलाई कायमस्थलर्ा लहचलोपना 

प्रदान गनम जारी राख्न हवश्वहवद्यालयले यहुनटहरूलाई सम्झाउुँद ैछ । 

 
यहद िपाई ंकार् र बालबच्चा हरेचाह (वा वदृ्ध हरेचाह) हजम्र्ेवारीहरू सन्िुलनर्ा राख्न सहयोग खोज्ने कर्मचारी ह नुह न्छ भने, 

हार्ी िपाईलंाई आफ्नो सपुरभाईजर, हवभाग अध्यक्ष वा स्थानीय र्ानव संसािनका सम्पकम सुँग कुरा गनम प्रोत्साहन गदमछौ ुँ ।  

 
कायमस्थल लहचलोपनाहरूर्ा सम्भव भएसम्र् घरैबाट कार्, वैकहल्पक कार् गने हप्ताहरू, बदल्न हर्ल्ने कार्को सर्य, पनु: 

हनयहुक्त (reassignment), र अन्य हवकल्पहरू सर्ावेश ह न सक्दछन । प्रत्येक कर्मचारीको सरोकार किमव्य, कायम 

वािावरण, र कायमस्थल आवश्यकिाहरूको आिारर्ा व्यहक्तगि रूपर्ा र्लू्याङ्कन गररनेछ । 

 
पाररवाररक हरेचाह हवकल्प, संसािन र सम्पकम हरूको बारेर्ा परूा जानकारीको लाहग, यो वेबसाईट हनेुमहोला: 

https://hr.wisc.edu/covid19/family-caregiving/ 
 
अको हहसाबर्ा, हवश्वहवद्यालयले कर्मचारीहरूको लाहग िेरै हबदा हवकल्पहरू पहन प्रदान गदमछ: 

https://hr.wisc.edu/covid19/leave/ 
 
UW–Madison ले हिसेम्बर २३ र्ा फाइनल जाुँचाहरूको अन्त्यर्ा जािो र्हहनाको हबदा शरुू गर् यो र जनवरी २५ र्ा 

वसन्ि सेर्ेस्टर शरुू गनेछ । सार्ान्य व्यवासायको लाहग क्याम्पस खलुा छ र यस सर्यर्ा क्याम्पस सञ्चालनहरूर्ा कुनै 

बदल आएका छैनन् । 

  
नयाुँ जानकारी र जनस्वास््य हनदशेनहरू आउना साथ UW का अगवुाहरूले योजना र नीहिहरूको हनयहर्ि रूपर्ा 

र्लू्याङ्कन गनम जारी राखेका छन् । हार्ी सेर्ेस्टर शरुू ह ने अहघ क्याम्पस परीक्षण योजना र प्रोटोकलहरूको बारेर्ा थप 

जानकारी उपलब्ि ह ने हबहिकै प्रदान गनेछौं । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://hr.wisc.edu/covid19/family-caregiving/
https://hr.wisc.edu/covid19/leave/


अन्त्यर्ा, COVID-19 भाइरसको अझै सङ्रार्क संस्करणहरू हाम्रो सर्दुायर्ा हचन्िाको हवषय बनेको रर्र्ा हार्ी 

िपाईलंाई नयाुँ परार्शामहरू बारे सचेि रहन आग्रह गदमछौं: हचसो लाग्ने वा फ्ल ूजस्िो लक्षणहरू दखेा परेर्ा कार्र्ा 

नआउनुहोस ्र र UHS र्ाफम ि वा सर्दुायर्ा परीक्षण गनुमहोस;् योग्य ह नुह न्छ भने आफ्नो बूस्टर खोप लगाउनुहोस;् राम्रोसुँग 

अट्ने र्ास्क लगाउनुहोस;् यो नयाुँ वषम सकेसम्र् सरुहक्षि रूपर्ा र्नाउने र पोहजहटभ दहेखनेहरूका लाहग हालसालैको 

र्ागमदशमनहरूको बारेर्ा सचेि रहनुहोस ्। 

 
हालसालैका अपिेटहरूको लाहग, कृपया यो वेबसाईट हदे ैगनुमहोला: https://covidresponse.wisc.edu/  

 
हार्ी िपाईलंाई नयाुँ वषमको शभुकार्ना हदुँद ैUW–Madison र्ा िपाईकंो सेवाको लाहग िन्यवाद भन्न चाहन्छौ ुँ । 

 
कुलपहिको कायामलय 

 
 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm
https://news.wisc.edu/new-cdc-guidance-for-isolation-and-quarantine/
https://news.wisc.edu/new-cdc-guidance-for-isolation-and-quarantine/
https://covidresponse.wisc.edu/

