
वसन्त बिदािाट फर्क ने िारे 

यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• वसन्त बिदा अबि र पबिका मास्क लगाउने र परीक्षणका िारेमा अपडेटहरू 

• मखु्य संसाधनहरू 

बवद्यार्थी, संकाय र कममचारीहरू, 

यबद तपाईलंे वसन्त बिदाको िेलामा बिदा बलनुभएको ि भने, हामी आशा गदमिौं बक यो गएको हप्ता आरामदायी रह्यो । तपाई ंयात्रािाट 

फकम दँ ैहुनुहुन्ि वा सोमिार कक्षाहरू शरुू हुनका लाबग तयारी गद ैहुनहुुन्ि भन,े कृपया मास्क लगाउन ेनीबत र परीक्षणको वररपररका 

िदलहरू िारे यी महत्त्वपणूम जानकारी ध्यानमा राख्नुहोला । 

•      मास्र् लगाउन सबर्न्छ तर बवश्वबवद्यालय भवनहरूमा अि आवश्यर् छैनन ्। त्यहीपबन, यसमा केही िूटहरू िन्: 

• University Club COVID-19 परीक्षण स्थल वा University Health Services सबहत क्याम्पसर्ा अरू 

बक्लबनर्ल ठाउँहरूमा जाँदा 

• क्याम्पसर्ा िसहरू चढ्दा । Transportation Security Administration ले अबिल १२ सम्म 

सावमजबनक यातायातहरूमा चढ्दा मास्क लगाउनु पन ेआवश्यकता िढाएको ि । 

• COVID-19 िाट बनर्ो हुने क्रममा वा COVID-19 भएर्ो र्सैर्ो नबजर्र्ो सम्पर्क मा आउनुभएमा । 

तपाईमंा COVID-19 दखेीएमा १० बदनसम्म र कोही COVID-19 लागेको व्यबिसँग नबजकको सम्पकम मा 

आउनुभएमा १० बदनसम्म मास्क लगाउनु पदमि । 

•       रृ्पया मास्र् लगाउने वा लगाउने िारे व्यबिगत बनणकयहरूर्ो र्दर गनुकहोला । सचूीिद्ध िूटहरू िाहके, कसैलाई पबन 

उनीहरूको मास्क लगाउने वा नलगाउन ेिनौटहरूको िारेमा दिाि बदनु हुदँनै । 

•      यबद बिदाको िेला तपाई ंयात्रा गद ैहुनुहुन्ि र तपाई ंमध्यम वा उच्च COVID-19 सङ््करमण स्तर भएका क्षते्रहरूिाट फकम दँ ैहुनहुुन्ि 

भन,े हामी तपाईलंाई क्याम्पस फर्क नु अबि एबन्टजेन परीक्षण गनक प्रोत्साहन गदकछौं । 

•       माचक २१ देबि, एबन्टजेन परीक्षण बर्ट र मास्र् बवतरण समय िदबलँदैछन:्  

• बिहान १० िजेदबेख िेलकुी ४ िजेसम्म सोमिार र शरुिार Memorial Union मा 

• बिहान १० िजेदबेख िेलकुी ४ िजेसम्म मङ््कगलिार दबेख बिहीिार Daily Scoop िेउको, Union South box office मा  

• ित्येक स्र्थलमा सबजमकल र N95 मास्कहरू उपलब्ध िन ्। 

• University Club मा PCR परीक्षणर्ो समय र उपलब्धता उही छ । 

•       COVID-19 र्ा लक्षणहरूर्ा लाबग आफूलाई दैबनर् बनगरानीमा राख्नुहोला । यबद तपाईमंा लक्षणहरू दखेीएमा, िरैमा 

िस्नुहोस ्र परीक्षण गनुकहोस ्। पोबजबटभ देिीएमा अलग्ग रहनुहोस ्। बिमारी वा कसैको नबजकको सम्पकम मा आएका 

कारणल ेव्यबिगत रूपमा बनदशेन िुटाउन ुपने हुन सक्न ेबवद्यार्थीहरूलाई िबशक्षकहरूले लबचलोपन िदान गनम जारी राख्नपुदमि । 

•       यबद यस सेमेस्टर तपाई ंगम्भीर शारीररक वा मानबसक स्वास््य अवस्र्था भएको कारणले गदाम तपाईकंो शैबक्षक सफलतामा असर 

परेको बवद्याथी हुनुहुन्छ भने, क्याम्पसमा संसाधनहरू िन् जसल ेतपाईलंाई सहयोग गनम सक्दिन ्। एउटा बवकल्प हालको 

सेमेस्टर मेबडकल बनकासी गनुम हो । र्थप सहयोगको लाबग Dean of Students Office वा तपाईकंो स्कूल/कलेजलाई सम्पकम  

गनुमहोला । र्मकचारीहरूले Employee Assistance Office र LifeMatters माफम त संसाधनहरू फेला पानम सक्दिन ्। 

नेपाली / NEPALI 

https://www.tsa.gov/news/press/statements/2022/03/10/statement-regarding-face-mask-use-public-transportation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://covidresponse.wisc.edu/a-guide-to-testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-should-i-do-if-ive-tested-positive/
https://theweekly.wisc.edu/trackemail?test=true&cn=eml-nwslttr-20037&ea=click&dt=Spring+break+tips%3B+Varsity+Band+concert%3B+March+Madness&dp=https%3A%2F%2Fregistrar.wisc.edu%2Fmedical-withdrawal%2F
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/lifematters/


मुख्य संसाधनहरू 

•       क्याम्पसको COVID-19 वेिसाईट हनेुमहोला; धेरै सोबधएका िश्नहरू (FAQs) हनेुमहोला; यबद तपाईलंे आफूलाई चाबहन ेकुरा फेला 

पानम सक्नुभएन भन,े covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमले पठाउनुहोला वा (608) 262-7777 मा फोन गनुमहोला 

•       समर्थमन: Dean of Students कायामलयलाई सम्पकम  गनुमहोला; आपतकालीन आबर्थमक समर्थमनको अनुरोध  

•       कममचारी संसाधनहरू: कायमस्र्थल सरुक्षा, बिदाका बवकल्पहरू, व्यवस्र्थापन र अरू 

•       क्याम्पसमा मास्क लगाउन ेनीबतका िदलहरू िारे हाम्रो माचम १० को फोरम रेकबडमङ््कग हनेुमहोला । सामान्य िश्न र पररदृश्यहरूका 

जवाफको लाबग, हाम्रो मास्क नीबत FAQs र Public Health Madison & Dane County को मास्क लगाउन ेसम्िन्धमा 

सल्लाह पढ्नुहोला । 

https://covidresponse.wisc.edu/
mailto:(FAQs
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://doso.students.wisc.edu/contact-us/
https://doso.students.wisc.edu/contact-us/
https://financialaid.wisc.edu/emergencysupport/
https://hr.wisc.edu/covid19/
https://www.uhs.wisc.edu/march-10-campus-covid-19-forum/
https://covidresponse.wisc.edu/upcoming-mask-policy-changes/
https://covidresponse.wisc.edu/upcoming-mask-policy-changes/
https://www.publichealthmdc.com/blog/if-youre-worried-about-the-mask-order-ending-read-this
https://www.publichealthmdc.com/blog/if-youre-worried-about-the-mask-order-ending-read-this

