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यस सन्दशेमा हालसालैको धम्की र हहिंसाका घटनाहरू उल्लखे गररएको छ । 

 

हाम्रो सर्दुाय, 

दईु हालसालै िर छुट्टै घटनाहरूर्ा, जसको बारेर्ा िपाई ंसचिे हुन सक्नुहुन्छ, University of Wisconsin पगुलस गिभाि (UWPD) 

ले हाम्रा गिद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू गिरुद्धको िम्भीर खिराहरू प्रगि िुरुन्ि ैप्रगिगिया गदन कदर् चालेको छ । 

एउटा घटनार्ा, धम्काल ुसार्ागजक सञ्जाल पोस्टहरूको बारेर्ा UWPD लाई सचिे िराइएको गर्थयो र त्यही अनुसार UWPD ले 

प्रगिगिया गदयो । अकोर्ा, UWPD को िीव्र कारबाहील ेसंघीय अगधकारीहरूलाई एक पिूम गिद्यार्थीको संयकु्त राज्य अर्रेरकार्ा 

आिर्न भएपगछ गहरासिर्ा गलन नेितृ्ि ियो गकनभने सो गिद्यार्थीले UW–Madison सर्दुायका गिशषे व्यगक्तहरू गिरुद्ध िरेको 

गहसंाको धम्की गदइ ईर्ले लेखेको आरोप गर्थयो । 

हाम्रो सर्दुायको सरुगिि राख्न सँि ैकार् िने UWPD र अन्य काननू प्रििमन एजेन्सीहरूप्रगि आभारी छौं । 

UWPD सँि UW–Madison का गिद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू गिरुद्धको धम्कीहरू ट््रयाक िनम, सम्बोधन िनम र कदर् चलाउन 

बनाइएको पगहले दगेख नै स्र्थागपि प्रगिया र कायमिर् छ । भखमरका कदर्हरू चाल्न हाम्रो सर्दुायका सदस्यहरूले आफ्नो गचन्िा ररपोटम 

िरेर सम्भि भएका गर्थए, जनु हाम्रो सार्गूहक सरुिालाई सर्र्थमन िन ेर्हत्त्िपरू्म ित्ि हो । 

गहसंाको धम्कीहरू जगहल ेपगन अस्िीकायम हनु्छन ्िर िी धम्कीहरू हाम्रो राष्ट्ट्रको क्याम्पसहरूको ििमर्ान िर्र्ा गिशेष िरी डरलाग्दो 

हुन सक्दछन् । कररब एक र्गहना अगघ, Michigan State University क्याम्पस िोलीबारीर्ा िीन गिद्यार्थीको र्तृ्य ुभएको गर्थयो र 

धेरै अन्य िम्भीर घाइिे भएका गर्थए । 

यो शैगिक िषम, Moscow, Idaho र Charlottesville, Virginia सगहि, MSU अर्थमहीन गहसंाको कारर् शोक र िगि प्रशोधन िनम 

िाध्य भएका क्याम्पस सर्दुायहरूको गनरन्िर बढ्दो सचूी र्ध्ये एक हो । यस्िो घटना दशेभरी धेरै क्याम्पसर्ा घगटसकेको छ । 

सांगख्यकीय गहसाबर्ा भन्दा, धम्काल ुअिस्र्थाहरू असार्ान्य हुन्छन्, त्यही पगन िी अिस्र्थाहरू स्पष्ट रूपर्ा हार्ी सबैका लागि 

अत्यन्ि िम्भीर गचन्िाका गिषय हुन्छन् । यी अिस्र्थाहरू गिरल ैहुन्छन् भनेर र् िपाईलंाई भन्न चाहन्छु िर सगक्दन । र् यो पगन भन्न 

चाहन्छु गक यी घटनाहरू ियार नभएका क्याम्पसहरूर्ा र्ात्र हुन्छन् िर त्यो पगन सत्य होइन । कोही पगन परूा रूपर्ा बच्न सक्दनैन् 

जसर्ा र्ेरो अगघल्लो क्याम्पस पगन सर्ािेश छ जहा ँ२०१६ सालर्ा िोलीबारी भएको गर्थयो । 

र् िपाईलंाई के भन्न सक्छु भन ेUW–Madison का क्याम्पस यगुनटहरूर्ा धेरै सर्गपमि व्यगक्तहरू छन ्जो रोकर्थार्, िागलर् र 

प्रगिगियार्ा आफ्नो उत्कृष्ट प्रयासहरू िदछैन् । यी र्हत्त्िपरू्म प्रयासहरूर्ा हाम्रो सम्परू्म सर्दुायको सहभागििा पगन आिश्यक छ । 

  

नेपाली / NEPALI 

https://uwpd.wisc.edu/staying-safe/threat-intervention-team/


हार्ीलाई आपिकालीन अिस्र्थार्ा कसरी प्रगिगिया गदने भन्न ेबारे र्थाहा पाउन र िपाईलं ेआपिकालीन चेिािनी सन्दशेहरू पाउन 

सगुनगिि िनम िपाईकंो सहयोि चागहएको छ ।  

 
यगद िपाई ंगिद्यार्थीको भलाइको बारेर्ा गचगन्िि हनुुहुन्छ भने, िपाई ंDean of Students को कायामलयर्ा गचन्िा लाग्ने गिद्यार्थीको 

बारेर्ा फारर् भरेर बुझाउन सक्नुहनु्छ । यगद िपाई ंक्याम्पसर्ा सम्भागिि खिराको बारेर्ा गचगन्िि हुनहुुन्छ भने, कृपया UWPD लाई 

608-264-COPS िा 911 र्ा आपिकालीन अिस्र्थाको बेलार्ा फोन िनुमहोला । सर्स्याग्रस्ि गिद्यार्थीहरू, क्याम्पस आिन्िुकहरू िा 

सहकर्ीहरूको बारेर्ा कगहल ेसम्पकम  िने बारे हाम्रा स्रोिसाधनहरू हनेुमहोला । 

 
अन्िर्ा, गहसंा र सम्भागिि गहसंाको डरले हाम्रो सार्गूहक र्ानगसक स्िास््यर्ा असर िने कुरालाई र् स्िीकानम चाहन्छु र फेरर पगन 

िपाईलंाई यो जानकारी िराउन चाहन्छु गक हार्ीसँि यो िा अन्य कुनै पगन पररगस्र्थगिबाट प्रभागिि व्यगक्तहरूको लागि सहयोि र 

सर्दुाय खोज्न स्रोिसाधनहरू छन्: 

 

• Dean of Students Office, 608-263-5700 

• UHS Mental Health Services (24/7), 608-265-5600 (option 9) 

• कर्मचारी सहायिा कायामलय (Employee Assistance Office), 608-263-2987 

 
र्लाई र्थाहा छ यी कगिन गिषयहरू हुन ्र यो हप्ता िसन्ि सेर्ेस्टरको िनािबाट छुटकारा पाउन बनाइएको हो । हार्ीलाई एक अकामको 

हरेचाह िनम सहयोि िनुमभएकोर्ा धन्यिाद । 

 
कुलपगि Jennifer L. Mnookin 
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https://www.uhs.wisc.edu/mental-health/
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