
UW–Madison का सबै िवद्याथीर्ह�लाइर् यस क्याम्पसका शरद ऋत ुशैि�क सत्रमा 
परुानै तािलका अनसुार (सधुा�रएको व्यवस्था सिहत) स्वागत गदर्छौ ँ।  
 
यस University of Wisconsin–Madison ले परुानै तािलका अनसुार सेप्टेम्बर २, २०२० दिेख Thanksgiving को 
िबदा सम्म िविभन्न िवषयका पाठ्यक्रमह� क�ाकोठामै पठन-पाठन गराउने योजना छ । पाठ्यक्रमको संरचना तथा 
िश�णिविध को बारेमा सम्बिन्धत िवभागह�ल ेआ-आफ्ना स्कूल वा कलजेका िवभागीय डीनह�सँग समन्वय गरेर िनधार्रण 
गनेर्छन ्। जसमा व्यि�गत �पमा अमे�रका फकर् न नसक्ने िवद्याथीर्ह�का लािग समेत उपय�ु ह�ने पाठ्यक्रम िनदेर्शन तयार 
ग�रनेछ । 
 
Thanksgiving को िबदा पिछ भने UW–Madison का अिन्तम 9 िदनका क�ा िनदेर्शन तथा परी�ा कायर्क्रमह� भचुर्अल 
ढाँचा virtual format मा सञ्चालन ह�नेछन ्। Thanksgiving को िबदामा िवद्याथीर्ह� क्याम्पस बािहर जाने र म्यािडसन 
फकर् ने क्रममा COVID-19 को प्रकोप बढ्न सक्ने अनमुानको आधारमा यस्तो िनणर्य ग�रएको हो । 
 
समदुायको स्वास्थ्य सरु�ालाइर् मध्य नजर राख्द ैिव�िवद्यालयको सञ्चालन िविधमा सामदुाियक स्वास्थ्य सेवाको मागर् दशर्न 
अनसुार प�रमाजर्न/प�रवतर्न ग�रनेछ । यस योजनालाइर् “Smart Restart,” भिननेछ, िव�िवद्यालयको यस्तो �परेखाले क�ा 
िनदेर्शन, स्वास्थ्य र सरु�ा, बसोबास तथा खाने व्यवस्था, housing and dining र अन्य धेरै कुराह�को �ि�कोण बनाउन 
मद्दत िमल्नेछ । अिन्तम िनणर्य नभएसम्म योजनाह� िवकिसत भइ रहने छन ्र नयाँ सचूनाह� प्रवािहत भइ रहने छन ्। जब 
नयाँ िनणर्यह� आउने छन,् यसै ग�र िनयिमत �पमा सचूना िदइनेछ । िवशेष ग�र स्नातक, व्यावसाियक र अन्तरार्िष्ट्रय 
िवद्याथीर्ह� लाइर् िछटै्ट नयाँ सचूनाह� प्रवाह ग�रनेछ ।  
 
“यो COVID-19 को उथलपथुलको अवस्थालाइर् यसरी सामिूहक �पले क्याम्पस समदुायले रोकथाम गनर् सहयोग गरेकोमा म 
अत्यन्तै आभारी छु । अबको समय शरद ऋत ुशैि�क सत्र श�ु गनेर् समयको हो,” चान्सलर Rebecca Blank भन्नहु�न्छ, 
“हाम्रा िवद्याथीर्ह�, तथा ितिनह�का प�रवार सदस्यह� एवम ्अिभभावकह�, तपाइहँ�को समझदारी र लिचलोपनको लािग 
यहाँह�लाइर् धेरै धन्यवाद छ । हाम्रा सङ्कायका कमर्चारीह�, वसन्त सत्रको किठन महामारीसँग जझु्न स�म तपाइहँ�को 
कडा प�रश्रम र अनकूुलन �मताको लािग हािदर्क धन्यवाद व्य� गनर् चाहन्छु । यद्यिप आउँदो शैि�क वषर् िभन्न ह�नेछ भन्ने 
आशा छ, हाम्रा िवद्याथीर्ह�लाइर् प्रभावकारी र सरुि�त िसकाइको वातावरण िनमार्ण गनर् र महामारीको प्रभावलाइर् न्यनूतम 
अवस्थामा कायम राख्न हाम्रा सबै प्रयास िनरन्तर राख्न ेछौं । 
 

स्वास्थ्य र सरु�ा 
 
यस िव�िवद्यालयका िवद्याथीर्, सङ्काय र कमर्चारीह�को स्वास्थ्यमा पनर् सक्ने COVID-19 को जोिखम कम गनेर् कुरामा 
UW–Madison प्रितबद्ध छ । रोगको प्रकोप जोिखम न्यिूनकरण गनर्का लािग UW–Madison ले िनयिमत परी�ण गनेर्, 
सर-सफाइमा ध्यान िदने, अनहुार ढाक्ने, र रोगका ल�णको अनगुमनमा सम्भव भए सम्म कठोर �ि�कोण सिहतको रणनीित 
अवलम्बन गनेर्छ । 
 
सङ्क्रमणको िनयिमत परी�ण नै रोग प�ा लगाउने र यसलाइर् फैलन निदने प्रमखु साँचो हो । UW ले परी�णको लािग तीन-
तहको परी�ण योजना लाग ूगनेर्छ: 
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https://www.wisc.edu/smartrestart/


• सबै क्याम्पस समदुायमा िनःशलु्क र असीिमत drop-in परी�ण केन्द्रह� सञ्चालन ग�रनेछ ।  

• िनगरानी परी�ण को माध्यमबाट सम्भािवत सङ्क्रिमतको पिहचान गनर् र क्याम्पसमा भाइरसको प्रसारण रोक्न 
सहयोग पगु्नेछ । यसको लािग चिक्रय आधारमा हरेक िदन 10 जनाको स्वयंसेवक समहूको परी�ण ग�रनेछ , एक 
ह�ामा 2,000 जना सम्मको परी�ण िगरनेछ । यो अवधारणाल ेत�ुन्तै लि�त समहू प�ा लगाउन र ठूलो 
जोिखमबाट जोिगन सहयोग गनेर्छ ।  

• लि�त परी�ण त्यो समहूमा ग�रनेछ, जो हरेचाहको िवशेष काममा खिटएका ह�न्छन ्। उदाहरणको लािग सबै आवास 
गहृमा बस्ने र काम गनेर् िवद्याथीर् तथा कमर्चारीह�को िनयिमत परी�ण ग�रनेछ । (University Apartments मा 
बस्ने भाडावालमा यो व्यवस्था लाग ूह�ने छैन ।) 

िव�िवद्यालयल ेPublic Health Madison र Dane County बाट िवशेष तािलम प्रा� व्यि�ह�को संयोजनमा contact 
tracers िनयिु� गनेर्छ । यिद िव�िवद्यालय आवास प�रसरमा कुनै सङ्क्रिमत भेिटएमा वा सङ्क्रिमतको संसगर्मा भएमा र 
self-isolate वा क्वारेन्टाइनमा बस्न ुपरेमा उनीह�लाइर् छुटै्ट कोठा र स्नानगहृ उपलब्ध गराइनछे ।  
 
यिद अ� सावधानीका माध्यमह�ः अनहुार ढाक्ने, भौितक दरूी कायम राख्ने, स्वास्थ्य/सरसफाइमा ध्यान िदन,े र ल�णको 
अनगुमन भए मात्र प्रभावकारी परी�ण सफल ह�नेछ ।  
 

• क्याम्पसिभत्रका सबै सावर्जिनक स्थलमा, क�ाकोठा , लगायतका स्थानमा र बािहर पिन जहाँ भौितक दरूी कायम 
राख्न सम्भव ह�दँनै, त्यस्ता स्थानह�मा अिनवायर् अनहुार छोप्न ुपनेर्छ । यिद कसैलाइर् स्वास्थ्यको कारणले अनहुार 
छोप्न सम्भव ह�दँनै भने उनीह�लाइर् िवशेष व्यवस्था िमलाइनछे ।  

• सम्भव भएसम्म सबै क�ाकोठा ह�, काम गनेर् ठाउँह� लगायतका सावर्जिनक स्थलमा भौितक दरूी कायम राख्न 
अिनवायर् ग�रनछे ।  

• क्याम्पस प�रसरको सर-सफाइमा नयाँ प्रिविध लाग ूग�रनेछ । िवद्याथीर्ह�लाइर् प्रयोग गनुर् पवूर् डेस्क र िसट सफा गनर् 
आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ र कमर्चारीह�लाइर् पिन कायर्स्थल सफा राख्न अनरुोध ग�रनेछ ।  
क्याम्पस समदुायका सबै सदस्यह�ल ेआफूमा COVID-19 को ल�ण भए नभएको िनगरानी दिैनक आफँै गनुर्ह�नेछ 
भन्ने अपे�ा ग�रन्छ, र यिद कुनै ल�ण दिेखएमा, त�ुन्तै परी�ण गराइ क्वारेन्टाइनमा बस्न ुह�नेछ । आवश्यक भएमा 
COVID-19 को शैि�क सत्र पिन प्रदान ग�रनेछ । 
 

क्याम्पस प�रसर र समदुायको स्वास्थ्य र�ा गनुर् बहृत ्सामदुाियक उ�रदाियत्व हो । शैि�क सत्र 2020-21 मा आफ्नो तथा 
महत्वपणूर् �पमा सम्पणूर् क्याम्पस समदुायको स्वास्थ्य र�ा गनर् सबै िवद्याथीर्, सङ्काय र कमर्चारीह�मा िविवध 
अवधारणाह� प�रपालन गनर् अनरुोध ग�रनेछ । 
 

िनदेर्शनह�  
 
आगामी शरद ऋत ुशैि�क सत्रमा UW–Madison को, प्रत्य� क�ा सञ्चालन एवम ्केही virtual instruction को 
िमश्रण सिहत पणूर् पाठ्यक्रम सञ्चालन ह�नेछ । हामीलाइर् आशा छ िक, सबै िवद्याथीर्ह� म्यािडसनमा ह�नेछन,् हामीलाइर् यो 



पिन थाहा छ िक केही िवद्याथीर्ह� व्यि�गत �पमा यहाँ आउन सक्ने छैनन ्। हामी उनीह� लगायत क्याम्पसमा रहने 
िवद्याथीर्ह�लाइर् समेत समेट्ने गरी योजनाह� बनाएका छौं । 
 
हाम्रो क्याम्पसमा िवद्याथीर्, सङ्काय र कमर्चारीमा सङ्क्रमणको जोिखम कम गनर् िव�िवद्यालयले क�ाकोठामा भौितक दरूी 
कायम राख्न र िव�व्यापी महामारीको लािग अनहुार छोप्ने आवश्यकताह�लाइर् पालना गनेर्छ (परी�ण, contact tracing, 
र ल�ण अनगुमन पिन पालना गनेर्) । िवद्याथीर्ह�लाइर् आफ्नै अनहुार छोप्ने साधन िलएर आउन अनरुोध ग�रनछे, साथै 
िव�िवद्यालयल ेपिन थप प्रदान गनेर्छ । प्रत्य� सञ्चािलत क�ामा भौितक दरूी कायम राख्न जोड िदइनेछ र सबै िवद्यािथर्लाइर् 
क�ाकोठा मा अनहुार छोप्न अिनवायर् ग�रनछे । यसको अित�र�, िवद्यािथर्लाइर् आफ्नो बस्ने ठाउँ सफा गनर् आवश्यक सामग्री 
हरेक क�ाकोठा मा िव�िवद्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । हरेक क�ाकोठामा हातलाइर् िनमर्लीकरण गनेर् hand sanitizer 
ह�नेछ ।  
 
भौितक दरूी कायम राख्न, क�ा कोठाह�मा 50 जना भन्दा थोरै िवद्याथीर् राखेर क�ा सञ्चालन ग�रनेछ । जे भए ता पिन, 
100 भन्दा बढी वा 50 दिेख 100 जना िवद्याथीर् भनार् ह�ने ठूला पाठ्यक्रमका लेक्चर क�ाह�मा भने भौितक दरूी कायम राख्न 
सम्भव ह�ने छैन । यस्ता ठूला आकारका क�ाका िवद्याथीर्ह�लाइर् साना समहूका छलफल/समस्या समाधानका प्रत्य� सत्रमा 
सहभािगताका साथै उच्च प्रिविध य�ु दरू-िश�ण सत्र सञ्चालन ग�रनेछ। यस्तो प�रवतर्नल ेथोरै मात्र प्रत्य� क�ा in-
person सञ्चालन गनर् सम्भव ह�नेछ, िकनक� हामीसँग थोरै मात्र ठूला आकारका क�ा कोठाह� उपलब्ध छन ्। जसको 
फलस्व�प, हामीले केही क�ाह� साँझमा वा शिनवारह�मा पिन सञ्चालन गनुर् पनेर् ह�न सक्छ ।  
 
िवद्यािथर्लाइर् क�ामा उपिस्थत ह�न अिनवायर् ग�रने छैन । हरेक अण्डर ग्राजएुटह�लाइर् स्तरीय virtual learning को छनोट 
उपलब्ध गराउन िव�िवद्यालयले प्रयत्न गनेर्छ, र यस्तो प�रिस्थितमा पिन िवद्याथीर्को िसकाइर् प्रगितमा असर पनर् निदने अपे�ा 
रखेकाछौं । उच्च गणुस्तरका दरू-िश�ाका क�ा सञ्चालन गनर् थप प्रिविध तथा जनशि� तािलममा िव�िवद्यालयले प्रशस्त 
लगानी बढाउने छ ।  
 
हरेक स्नातक र व्यावसाियक तहका कायक्रमका आवश्यकतालाइर् सम्बोधन गनर् हरेक सम्भव प्रयास ग�रनेछ । यसो भएता 
पिन, केही स्नातक र व्यावसाियक तहका कायक्रममा चािहने व्यि�गत प्रिश�ण िविधलाइर् सामान्य �पमा virtual िविधमा 
�पान्तरण गनर् सम्भव ह�दँनै । िवद्यािथर्का यस्ता व्यि�गत समस्या समाधान गनर् सम्बिन्धत कायर्क्रम संयोजक सँग सम्पकर्  
राख्न प्रोत्सािहत ग�रन्छ । 
 
क�ाह� व्यि�गत प्रिश�ण, virtual वा दबैुको िमिश्रत भएतापिन सबै िश�ण शलु्कह� समान ह�नेछन ्। शरद-कालीन 
शैि�क सत्रमा भनार् भइ सकेका सबै िवद्यािथर्ह�लाइर् उनीह�का पाठ्यक्रम तािलकामा भएका प�रवतर्नको सचूना जलुाइर्को 
अन्त्य सम्ममा जानकारी गराइर्नछे । क�ाका समय, िदनह�, स्थान र िश�ण िविध (in person or remote) थपघट ह�न 
सक्नेछन ्। यिद िवद्यािथर्ह�ले चाहमेा, नयाँ िश�ण तिलका अध्ययन पिछ पिन, िवचाराधीन पाठ्यक्रमको छनौट गनर् र 
प�रवतर्न गनर् सक्नेछन ्। 
 
साना समहूको क�ा नयाँ िवद्याथीर्ह�को लािग मह�वपणूर् ह�ने भएकोले, िव�िवद्यालयले FIGs भिनने प्रथम-वषर्का �िच समहू 
(First-Year Interest Groups) को मजबतू तिलका प्रस्ताव गनेर्छ, जनु व्यि�गत प्रिश�ण (in person) र virtual 
िश�ण जसमा िवद्यािथर् क्याम्पसमा उपिस्थत ह�न सक्दनैन,् सबैको लािग उपय�ु ह�नेछ । यी क�ाह� UW क�ाका िवषय र 



शीषर्कमा साझा �ान अनसुन्धान गनर् एक सतू्रमा आवद्ध भइ िबिश� समहू ह�नेछन,् जस�र िव�व्यापी राजनीितमा बातावरण वा 
खाद्यान्न समहू एक अकार् सँग आवद्ध रहकेा ह�न्छन ्। यो शरद-कालीन सत्रमा क�रब 60 FIGs प्रस्ताव ग�रनेछ । 
 
यहाँ पाठ्यक्रमका दइुवटा िवस्किन्सन अनभुव “Wisconsin Experience” ह�नेछन,् जहाँ उत्कृ� प्रिश�कह�बाट िदइने 
virtual क�ाह�, तर साथ साथै साना समहूमा िदइने व्यि�गत प्रिश�ण (in person) र virtual क�ाका सामिूहक 
छलफल पिन समावेश ह�नेछन ्। यस मध्येको एउटा पाठ्यक्रम “Forward: Pandemic, Resilience and the 
Wisconsin Idea,” जसले िव�व्यापी महामारीसँग सम्बिन्धत िचिकत्सा, अथर्शा�, र सामािजक प्रभाव बारेको अनभुव 
िदनेछ । अकोर् पाठ्यक्रमको केन्द्रिबन्द ुभनेको “Purposeful Action: Parkland, Protest and You,” ह�नेछ, यसले द:ु 
खक�ह�ल ेकायर् र प�रवतर्न उत्पन्न गनर् सक्ने त�रकाह�मा केिन्द्रत ह�नेछ । यस क�ाल ेिव�िवद्यालयको Go Big Read 
पसु्तक, “Parkland: Birth of a Movement,” प्रयोग गनेर्छ जसमा Parkland, फ्लो�रडाको Marjory Stoneman 
Douglas High School मा भएको गोली हनाइको बारेमा छ, तर अन्य उदाहरणह�का बारेमा कुरा गनेर्छ जहाँ द:ु खपणूर् वा 
अन्यायपणूर् घटनाह�ले जातीय न्याय आन्दोलन जस्तै राजनीितक कायर् उत्पन्न गछर्न ्। 
 
िवभागह�, सम्बिन्धत डीनको कायार्लयह�को मागर्दशर्न सिहत, यो शरद ऋतुको प्रस्ताव गनेर् पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमह� 
घरबाट, व्यि�गत �पमा वा दवैु त�रकाले प्रस्ततु ग�रन्छ िक ह�दँनै भन्ने कुरा िनधार्रण गनेर्छन ्। स्कूलह� र कलेजह�, 
उनीह�को िवभागह�को परामशर् िलएर व्यि�गत प्रिश�कह�सँग काम गदर्छन ्जसका लािग समय तािलका वा स्वास्थ्य 
सीिमतता ह�न सक्छ जनु केही अनकूुलन आवश्यक पदर्छ । 
 

हाउिजङ्ग र डाइिनङ्ग 
 
शरद ऋतमुा िव�िवद्यालयले साझा ठाउँमा बढाईएको सरु�ा प्रोटोकलको साथ आफ्नो सबै आवास हलह� सञ्चालन गनर् 
चाहन्छ । कोठा चाहने सबैलाई कोठा प्रदान गदैर् समग्र जनघनत्व घटाउन रणनीितह�को मलू्याङ्कन भैरहकेो छ । धेरै जसो 
कोठामा दईुजना बािसन्दाह� ह�नेछन ्। भौितक दरूी सिजलो बनाउन, लाउन्ज �ेत्रह� पनु: व्यविस्थत ग�रनेछ र केही साझा 
ठाउँह� बन्द ह�नछेन ्। 
 
आवासीय हलह�मा सबै िवद्याथीर् र कमर्चारीह�को िनयिमत �पमा भाइरसको लािग परी�ण ग�रनेछ । िव�िवद्यालयले एक 
परी�ण िविध पालना गदैर्छजसले नमनूाह� सङ्कलन गनर् सिजलो बनाउँदछ र िभत्रसम्मको नाकको स्वाब समावेश गदैर्न । 
 
यस शरद ऋतमुा आवास हलह�मा प्रवेश र बािहर िनस्कने व्यि�को सङ्ख्या कम गनर्, िव�िवद्यालयले केवल 
बािसन्दाह�लाई मात्र आवत जावत गनर् सीिमत गनेर्छ; कुनै पाह�नाह�लाई िभत्र आउने अनमुित िदईने छैन । यो नीित Gordon 
Dining & Event Center र Dejope आवास हल िभत्रको Four Lakes बजार सिहत यिुनभिसर्टी हाउिजङ्गद्वारा 
सञ्चािलत सबै क्याम्पस भोजन परीसरह�मा पिन लाग ूह�नेछ । हाउिजङ्ग िनवासी र हाउिजङ्ग कमर्चारीह�लाई मात्र आवत 
जावत गनर् सीिमत ग�रनेछ र आम जनता, क्याम्पस बािहरका िवद्याथीर्ह�, वा हाउिजङ्गमा काम नगनेर् संकाय र 
कमर्चारीह�का लािग आवत जावत मनाही ग�रनछे । 
 
Dine-in सेवा यी आवास सिुवधाह�मा यिुनभिसर्टी हाउिजङ्गका बािसन्दाह�को लािग उपलब्ध भएतापिन, grab-and-
go िवकल्पह�मा जोड िदईनेछ । भोजन हलह�मा बस्ने ठाउँ ह�नेछन,् तर भौितक दरूी र कम जनघनत्वको साथ मात्र । 
 

https://figs.wisc.edu/catalog/
https://advising.wisc.edu/first-year-courses/
https://news.wisc.edu/parkland-birth-of-a-movement-will-be-next-go-big-read-book/


कायर्स्थलको योजना 
 
गमीर् मिहनाह�मा हामी प्रयोगशालाह�को साथै कायर्�ेत्र लगायत क्याम्पसका थपु्रै �ेत्रह�को चरणबद्ध पनुः खोल्ने काम 
गनेर्छौं । कमर्चारीह�लाई जोगाउन, क्याम्पसमा काम पिहले भन्दा फरक त�रकाले चल्नेछन ्। 
 
सबै कमर्चारीह�ले मािथ उल्लिेखत स्वास्थ्य मागर्दशर्नह�को पालना गनुर्पनेर्छ। वहाँह�ले िभत्री सावर्जिनक स्थानह�मा 
अनहुार ढाक्ने चीजह� लगाउने अपे�ा ग�रन्छ। साझा कायार्लयह�मा भएका व्यि�ह�ले भौितक दरूी सिुनि�त गनर्का लािग 
आफ्नो कायर्�ेत्र पनु: व्यविस्थत गनर् आवश्यक पनेर्छ । सबैलाई सरसफाई प्रोटोकलको पालना गनर् र ल�णह�को लािग 
आत्म-अनगुमन गनर् सोिधनेछ । 
 
कायर्स्थलह�मा जनघनत्व कम गनर्का लािग, कायर् यिूनटह�ल ेtelecommuting र व्यि�गत कामको उ�म िमश्रणको 
मलू्याङ्कन गनेर्छन ्। केही अवस्थाह�मा, बेग्ला बेग्लै समयमा काम गनार्ले कुन ैएक समयमा कायर्स्थलमा कमर्चारीह�को 
सङ्ख्या कम गनर् सहयोग गदर्छ । अिहलेको लािग, घरबाट काम ग�ररहकेा कमर्चारीह�ले त्यसो गनर् जारी राख्नपुदर्छ। काममा 
फकर् ने बारेमा थप मागर्दशर्न पिछको सन्दशेह�मा प्रदान ग�रनछे । 
 
िव�िवद्यालयल ेसङ्क्रमणको जोिखम बढी भएका कमर्चारीह�सँग िमलेर काम गनेर् छ । यिद सम्भव भएमा, िव�िवद्यालयले 
उिचत ठाउँ बनाउनेछ जसले गदार् यी कमर्चारीह�ले कम जोिखम भएको वातावरणमा काम गनर् पाउनेछन ्। 
 

आउन बाँक� 
 

यस शरद ऋतकुो सञ्चालन सम्बन्धी थप िवस्ततृ जानकारी हाम्रो योजना प्रिक्रया अगािड बढ्ने क्रममा आउनछे । उदाहरण को 
लािग, िव�िवद्यालय Wisconsin Union, स्वास्थ्य सेवा, िवद्याथीर् संगठनह�, मनोरञ्जन कायर्क्रम र खेलकुद कायर्क्रमह� 
सिहत िविभन्न िवद्याथीर् जीवन गितिविधह�को लािग आफ्नो �ि�कोण मलू्याङ्कन गनेर् प्रिक्रयामा छ । 
 
योजनाह� अिन्तम चरणमा पगुेपिछ क्याम्पस समदुायलाई थप जानकारी प्रदान ग�रनेछ । “Smart Restart” वेबसाईट पिन 
लगातार अपडेट ह�नेछ । Questions can be sent to or call प्र�ह� भएमा askbucky@uwmad.wisc.edu मा 
ईमेल गनर् वा Campus and Visitor Relations लाई 608-263-2400 मा सम्पकर्  गनर् सिकन्छ । 
 
िव�िवद्यालयल ेकोरोनाभाइरसको लािग कसरी प्रितिक्रया िदएको छ भन्ने बारे थप जानकारीको लािग, कृपया COVID-19 
वेबसाईटमा जानहुोला । 

https://www.wisc.edu/smartrestart/
mailto:askbucky@uwmad.wisc.edu
https://covid19.wisc.edu/
https://covid19.wisc.edu/

