
 

अक्टोबर १०, २०२२ 

 

Partners in Giving को रूपमा हामीले ५० वर्ष सम्म ख्याल राखेका छ ौँ ! 

 
आदरणीय सहकमीहरू, 

 

ववद्यार्थीहरूको घइुौँचो, वचसो म सम र सनु्दर पातहरूका सार्थसारै्थ, शरद ऋतलुे क्याम्पसमा UW–Madison को वावर्षक Partners in Giving अवियानमा िाग 

वलने अवसर ल्याउौँदछ, जनु हाम्रो क्याम्पसको मनोिावको एउटा महत्त्वपणूष स्वयंसेवा र उदारताको ववस्कवन्सन परम्पराहरूको अविव्यवि हो । Partners in 

Giving—राज्य, UW र UW Health कमषचारीहरूको डेन काउन्टीको जोवडएको अवियानले हामी सबैलाई हाम्रो समदुायको ख्याल राख्न ेअवसर प्रदान गदषछ । 

अब यसको ५०औ ंवर्षमा, हामी Partners in Giving अवियानमा सहिागी िई ५०० िन्दा बढी स्र्थानीय, राज्य, रावरिय र अन्तराषवरिय संस्र्थाहरूको 

अत्यावश्यक सेवा र परोपकारी कायषमा धेरै आवश्यक सहयोग परु् याउन आधा शताब्दीदवेख एकसार्थ वमलेका छ ौँ । पवछल्लो आधा शताब्दीमा, यस अवियानले, 

गएको वर्षको लगिग २.१ वमवलयन डलर सवहत, सामवूहक रूपमा ८५ वमवलयन डलर िन्दा बढी उठाएको छ । 

 

यस वर्ष, हाम्रो Partners in Giving अवियानको ववर्यवस्त ु"५० वर्ष सम्म ख्याल राखेको (Caring for 50 years)" हो, जनु यो उत्कृष्ट अवियानको 

महत्त्वपणूष घडी र योगदानकताषहरूले अरूको जीवनमा विन्नता ल्याउने आफ्नो परोपकारी उपहारहरू मार्ष त दखेाएको ठूलो ख्यालको सम्मानजनक कारण हो । 

हाम्रो सामवूहक योगदानले एकदमै ठूलो प्रिाव पादषछ । 

 

परोपकारी योगदानको प्रिाव हामीले समर्थषन गनष चनेुका परोपकारी उद्दशे्य र संस्र्थाहरूमा मात्र सीवमत ह ौँदनैन ्। योगदानले हामी सबैलाई सीधै प्रिाव पादषछ, हाम्रो 

व्यविगत मान्यताहरूलाई बवलयो बनाएर मात्र होईन वकनवक, यसले कृतज्ञता जगाउौँदछ, हामीलाई राम्रो महससु गराउौँदछ (र अध्ययनहरूले सझुाव गरेका छन ्वक 

यसल ेहाम्रो शारीररक र मानवसक स्वास््यमा साौँच्चै नै सधुार ल्याउन सक्दछ), सामदुावयक सम्बन्धको िावना बढाउौँदछ र तपाईलंाई करमा लाि पवन प्रदान गनष 

सक्छ (आफ्नो कर व्यवसायीसौँग परामशष वलनहुोला) । योगदानको मलू्यले हामीलाई यी र्ाइदाहरू पाउन सहयोग गन ेहोईन—यो योगदान गन ेकायषले गन ेहो! 

सहिागी ह न सक्नेहरूका लावग, कुनै पवन मलू्यको योगदानल ेसहयोग गनेछ—हरेक तलब पाउन ेअववधमा मात्र १ डलर िएतापवन । यवद तपाईलंे पैसाको योगदान 

गनष सक्नुह ौँदनै िन,े आफ्नो समय र प्रवतिा योगदान गनष सक्नुह ने तररकाहरू खोज्नुहोला । 

 
 

यो वर्षको अवियानको सविय चरण अक्टोबर १० दवेख नोिेम्बर ३० सम्म चल्नेछ तर योगदानहरू म े१५, २०२३ सम्म सम्िव र स्वागत छन ्। हामी तपाईलंाई 

अन्लाईन प्रवतज्ञा गनष प्रोत्सावहत गदषछ ौँ—यसो गनष सवजलो र सरुवित ह न्छ । ह लाकबाट पठाईएका योगदानहरू पवन स्वीकार गररन्छ । तपाईलं ेयोगदान गनष सक्नुह ने 

सब ैतररकाहरू बारे र्थप जानकारी यहाौँ पाउनुहोला । 

 

यो वर्षको नयाौँ कुरा, तपाईलंाई नोिेम्बर ३० सम्म जारी ह ने हरेक मङ्गलवार, नयाौँ ९ िागको िचुषअल परोपकारी खाजा र वसक्न ेशङ्ृखलामा (Charity Lunch 

and Learn series) वनमन्त्रणा छ । स्र्थानीय, रावरिय र अन्तराषवरिय रूपमा प्रिाव पाने परोपकारी संस्र्थाहरूको तर्ष का कुराहरू सनु्न िाग वलनहुोला । 

 

हामी हाम्रो UW–Madison समदुायको अरूको ख्याल राख्न एकजटु ह न सक्न ेिमताको वनरन्तर कदर गदषछ ौँ । तपाईकंो योगदानहरूले सबैिन्दा जोवखममा 

परेकाहरूलाई ५० वर्षसम्म ख्याल राखेका छन ्र तपाईकंो वनरन्तर उदारता र समर्थषनले हामी अको ५० वर्षको प्रतीिा गदषछ ौँ । 

 

िवदीय, 

 
John Karl Scholz 
प्रोिोस्ट र शैविक मावमलाका उपकुलपवत 

 
Rob Cramer 
अर्थष र प्रशासनका उपकुलपवत 

 
 
Partners in Giving को बारेमा प्रश्नहरू छन् वा सहयोगको आवश्यकता छ ? ववश्वववद्यालय अवियान समन्वय सवमवतलाई सम्पकक  गननकहोला 
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