
   
 

   
 

विषय: हाम्रा एशियाली र APIDA समुदायहरू प्रशिको समर्थन र क्याम्पसको अपडेट 

 

तलको सन्दशे University of Wisconsin–Madison का अन्तरिम कुलपतत John Karl Scholz ले 

पठाउनुभएको 

 

हाम्रो क्याम्पस समदुायको लावि – 

 
अवहलेसम्म, तपाई ंमध्ये धेरैले University of Wisconsin–Madison का विद्यार्थीहरूलाई असर िर्ने र क्याम्पसमा 

धेरैको, विशेष िरी हाम्रा एवशयाली, प्रशान्त टापिुासी र दशेी अमेररकी (APIDA) र एवशयाली समदुायहरूको मर्न घोच्र्ने 

वहसंक र आक्रामक आक्रमणहरूको शङ्ृखलाको बारेमा सनु्र्नुभएको होला । 

 
म तपाईलंाई विश्वास वदलाउर्न चाहन्छु वक UW–Madison र UW पवुलस विभािले पीवितहरूलाई सहयोि िर्नन र के भयो 

भर्नेर बुझ्र्न म्याविसर्न पवुलस विभािसँि काम िर्नन जारी राखेको छ । हाम्रो क्याम्पसमा, र्न र्नै हाम्रो शहरमा, वहसंाको लावि कतै 

पवर्न ठाउँ छैर्न र हामी हाम्रो समदुायलाई सरुवित राख्र्नमा केवन्ित छौं । 

 

म हामीले अवहलेसम्म बुझेका अिस्र्थाको बारेमा अपिेट प्रदार्न िर्नन, विश्वविद्यालयले िरररहकेो व्यापक कदमहरू साझा िर्नन, 

जसमा विद्यार्थी र विद्यार्थी अििुाहरूबाट इर्नपटु समािेश छ र हाम्रा विद्यार्थी र कमनचारीहरूलाई समर्थनर्न र स्रोतहरू प्रदार्न िर्नन 

चाहन्छु । 

 

िएको हप्ताको अन््यसम्मा म्याविसर्न पवुलसल ेिएको हप्तामा UW–Madison क्याम्पसमा भएको आक्रमणको सार्थसार्थ ै

भखनरै िाउर्नटाउर्नमा भएका विवभन्र्न आक्रमणहरूको सम्बन्धमा चार संवदग्ध व्यविहरूलाई पक्राउ िर् यो । म्याविसर्न पवुलसले 

सल्लाह वदएको छ वक संवदग्ध व्यविहरूको क्याम्पससँि कुर्न ैसम्बन्ध रहकेो र्थाहा छैर्न । 

 

जरु्न १४ को रातमा भएका यी दईु घटर्नाहरूमा वचवर्नयाँ विद्यार्थीहरू परेका वर्थए । एकजर्ना स्र्नातक विद्यार्थी वर्थए जसले 

म्याविसर्न पवुलस विभािलाई ररपोटन िरे वक उर्नी िाउर्नटाउर्न वतर वहि्ंदा एक समहूल ेउर्नीमावर्थ आक्रमण िरेको वर्थयो । 

अकोजर्ना एक undergraduate विद्यार्थी वर्थए जसले UWPD लाई ररपोटन िरे वक एक समूहल ेउर्नलाई बारम्बार केरा 

फयाँकेको वर्थयो । उर्नले पवछ UWPD सँि साझा िरे वक उर्नलाई ्यसबेला चोटहरू लािेको वर्थयो जरु्न शकु्रबारको 

विश्वविद्यालयको बयार्नमा समािेश िररएको वर्थएर्न । 

 

हप्ताको अन््यमा, म्याविसर्न पवुलसले विश्वविद्यालयका अवधकारीहरूलाई खबर िरे वक जरु्न १२ ताररखमा अको आक्रमण 

भएको वर्थयो जसमा क्याम्पससँि सम्बन्ध र्नभएको िोरो परुुष र वहस््यावर्नक परुुष undergraduate विद्यार्थी बीच भएको 

वर्थयो, जसमा विद्यार्थीलाई चोटपटकको लावि विद्यार्थी अस्पताल िएका वर्थए । यस आक्रमणमा सोही संवदग्ध व्यविहरूको 

संलग्र्नता रहकेो आशंका िररएको छ । म्याविसर्न पवुलसले संवदग्ध व्यविहरू संलग्र्न भएको चौर्थो मदु्दा पवर्न ररपोटन िर् यो, तर 

्यस केसका पीवित UW–Madison सँि सम्बद्ध रहकेो र्थाहा छैर्न । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://www.cityofmadison.com/police/newsroom/incidentreports/incident.cfm?id=29919


   
 

   
 

यी घटर्नाहरू पवछ, UWPD र म्याविसर्न पवुलसले िाउर्नटाउर्न िेत्रमा आफर्नो उपवस्र्थवत बढाए । िाउर्नटाउर्न सरुिा पहलको 

(Downtown Safety Initiative) वहस्साको रूपमा एजेन्सीहरूले आफर्नो दृश्यता बढाउर्न वर्नयवमत रूपमा पाटनर्नर 

बन्दछर्न ्। 

 

कार्नूर्न प्रितनर्न एजेन्सीहरूलाई अझै र्थाहा छैर्न वक यी अपराधहरूको कारण के वर्थए तर पवुलस अर्नुसन्धार्नकतानहरूले प्रमाणहरू 

सङ्कलर्न िरररहकेा छर्न् र यवद उर्नीहरूले घणृाजन्य अपराधहरू (hate crimes) दखेाउर्ने जार्नकारी पाए भर्ने ्यस ैअर्नुसार 

पछ्याइर्नेछ । 

 

अवधकारीहरूल ेआफू पीवित भएको विश्वास िर्ने जो कोहीलाई UWPD (क्याम्पसमा) िा City of Madison Police 

Department (क्याम्पस बावहर), विद्यार्थीहरूको िीर्नको कायानलय (Dean of Students Office) िा 

कमनचारीहरूको लावि, अर्नुपालर्नको कायानलयमा (Office of Compliance) सम्पकन  िर्नन प्रो्सावहत िदनछर्न् । 

विश्वविद्यालयले अिावि आएर पवुलसलाई घटर्नाहरू िा क्याम्पसमा घणृा िा पिपात ररपोटन िरेका विद्यार्थीहरूलाई प्र्यि 

सहयोि र स्रोतहरू प्रदार्न िदछै । 

 

यो समाचार र हाम्रा चाँिै प्रवतवक्रया वदर्ने केही प्रयासहरूले हाम्रा एवशयाली र APIDA समदुायका सदस्यहरू र िहाँहरूका 

वमत्रपिहरूका लावि िवहरो वचन्ता, हावर्न र आक्रोश वर्नम््याएको छ । कसैका लावि, यसले िर र आघात पवर्न फैलाएको छ । 

दईु िषनभन्दा अवघदवेख, अमेररका र विश्वभरका एवशयाली र APIDA समदुायहरूले सताई, वहसंा, धम्की र आक्रामकताका 

ररपोटन िररएका घटर्नाहरूमा ठूलो िवृद्धको सामर्ना िरेका छर्न् । यसमा म्याविसर्न पवर्न समािेश छ । 

 

हामीलाई र्थाहा छ यो वहसंा अन््य िर्नन र व्यविहरूलाई वर्नको हुर्ने अिसरहरू वदर्नको लावि अझै धेरै िर्नन आिश्यक छ । यी 

आक्रमणहरू पशि सो प्रशक्रया िुरो गनथ सहयोग गनथ, University Health Services ले एशियाली र 

APIDA शिद्यार्ीहरूका लाशग भरु्थअल समर्थन र सम्बन्धका ठाउँहरू प्रदान गदैि । पवहलो कायनक्रम जरु्न २० 

ताररखमा साँझ ५ बजेको लावि आयोजर्ना िररएको वर्थयो र दोस्रो जरु्न २१ ताररखमा साँझ ४ बज ेसम्पन्र्न भयो । 

 

कृपया र्थाहा पाउर्नुहोला वक हामी हाम्रा विद्यार्थी, कमनचारी र संकाय; हाम्रो म्याविसर्न समदुाय पाटनर्नरहरू र कार्नूर्न प्रितनर्न 

एजेन्सीहरूसँि क्याम्पसमा र व्यापक समदुायमा सबैका लावि सरुवित, समािेशी र सहयोिी िातािरण बर्नाएर हाम्रो सामवूहक 

प्रयासहरूलाई बवलयो बर्नाउर्न काम िर्नन जारी राख्र्नेछौं । 

 

John Karl Scholz 

अन्तररम कुलपवत 

University of Wisconsin–Madison 
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