
Badger समदुाय, 

 
गएका तीन हप्ताहरू हाम्रो समदुाय, विशेष गरी कालो (Black) िा BIPOC को रूपमा पवहचान गने, व्यविहरूका लावग द:ुख 

र सङ्घषषले गदाष भारी भएको छ । मैले मे मवहनाको आवखरी चरणमा उल्लेख गरेझैं, हाम्रा विद्यार्थी, संकाय र कमषचारीहरू 

बीच अन्यायको सामना गरेर आिश्यक पररितषनको लावग अवभयान गने इवतहास रहकेो छ । एक विश्वविद्यालयको रूपमा 

हामी Black Lives Matter अवभयान, जातीय समानता, र न्याय िररपरको संिादमा संलग्न रहनेछौं र समाधानको वहस्सा 

बन्न प्रवतबद्ध छौं । 

 
तर गएका तीन मवहनाहरू अरू कारणहरूले गदाष पवन गाह्रो भएको छ, र्थपैु्र मावनसहरू विश्वव्यापी महामारीको वबचमा एक्लो र 

वचवन्तत भएको महससु गरेका छन् । यो पषृ्ठभवूम याद राख्द ैम आज तपाईहंरूको माझ केही उज्यालो खबर वलएर आएको छु । 

जनस्िास््य विशेषज्ञहरू र क्याम्पसका सबै कुनाहरूसँगको धेरै विचार-विमशष पवछ, हाम्रो क्याम्पस समदुायको स्िास््य र 

सरुक्षाको रक्षा गने र्थपैु्र पररमाजषनहरूका सार्थ, हामीले सेप्टेम्बर २ मा तावलका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई यस क्याम्पसमा विताष 

स्िागत गने हाम्रो योजनाहरू घोषणा गनष सक्छौ । हामी हाम्रो पणूष पाठ्यक्रम प्रदान गने उद्देश्य राख्छौं र हाम्रा धेरै कक्षाहरू 

Thanksgiving को वबदासम्म व्यविगत रूपमा पढाईनेछ । 

 
हाम्रो योजनाहरूको ितषमान अिस्र्थाको पणूष वििरणको कृपया हाम्रो “Smart Restart” िेबसाईटमा जानुहोला । यो मेमोले 

केिल यी योजनाहरूको केही सारांश प्रदान गदषछ जनु व्यापक चासोको कुरा हुन सक्छन्; म सबैलाई यो िेबसाईटको 

आिूलाई उवचत भागहरू पढ्नका लावग आग्रह गदषछु । हाम्रो योजनाहरू विकवसत हुने क्रममा बारम्बार िेबसाईट अपडेट 

हुनेछ, त्यसैले म तपाईलंाई यसलाई वनयवमत रूपमा िेबसाईट हनेषको लावग आग्रह गदषछु । विशेष गरी, स्नातक, व्यािसावयक र 

अन्तराषवरिय विद्यार्थीहरूको लावग र्थप जानकारी चाँडै आउँदछै । 

  
Thanksgiving पवछ, हामी शरद सेमेस्टरको अवन्तम नौ वदनको वशक्षा र परीक्षाको लावग सबै कक्षाहरूलाई virtual 

बनाउनेछौं । यो विशेष गरी गाह्रो वनणषय वर्थयो, वकनवक हामीले सामान्य जीिनमा िकष ने प्रबल इच्छालाई बुझेका छौं । 
हामीलाई लाग्दछ वक यो एउटा वििेकी छनौट हो वकनवक Thanksgiving वबदाका लावग म्यावडसन छोड्ने र िकष ने 

विद्यार्थीहरूले हाम्रो क्याम्पसमा सङ्क्रमणको जोवखमको सम्भािनालाई बढाउन सक्नेछन् । जो सवजलै घर जान सक्दनैन् िा 

जसले टाढाबाट अध्ययन िा काम गनष सक्दनैन् उनीहरू म्यावडसनमा बस्न सक्नेछन् र शरद सेमेस्टरको काम यहाँ परूा गनष 

सक्नेछन् । 

 

COVID-19 अझै पवन एउटा विश्वव्यापी खतराको रूपमा रहकेो छ, जनु हामी आफ्ना विद्यार्थी, संकाय र कमषचारीहरूलाई 

जोगाउने क्रममा गम्भीर रूपमा वलनेछौं । आज हामीले घोषणा गरररहकेा स्िास््य र सरुक्षाका चरणहरू कडा, पणूष र विज्ञान 

द्वारा समवर्थषत छन ्। हामीलाई विश्वास छ वक ती चरणहरूले हाम्रो क्याम्पस समदुायमा हुने जोवखमलाई कम गनषमा सार्थ 

वदनेछन् र परम्परा र अनुभिहरू जसले Badger वशक्षालाई मूल्यिान बनाउँदछ त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई िकष न अनुमवत 

वदनेछन् । 

 

सङ्क्रमण पवहचान गनष र यसलाई िैलनबाट रोक्नका लावग परीक्षण महत्त्िपणूष छ, र हामी तीन-भागको परीक्षण योजना पालना 

गनेछौं । प्रर्थमत:, क्याम्पसमा drop-in परीक्षण केन्रहरू हुनेछन,् जनु क्याम्पस समदुायका सबैलाई वन: शलु्क उपलब्ध 

हुनेछन् । दोस्रो, हामी सम्पणूष क्याम्पसको वनगरानी परीक्षण गनेछौं । यसको मतलब, कसै कसैलाई आफ्नै इच्छाले समहूहरूमा 
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सवम्मवलत हुन आग्रह गररनेछ जसलाई वनयवमत रूपमा भाइरस िैवलरहकेो छ वक छैन भनेर वनरीक्षण गनष परीक्षण गररनेछ । 

तेस्रो, केवह समहूहरूको लावग लवक्षत परीक्षण हुनेछ जसलाई हामीले हरेचाह गनुषपने विशेष दावयत्ि छ । उदाहरणको लावग, 

आिास हलका सबै विद्यार्थी र कमषचारीहरूको वनयवमत परीक्षण हुनेछ । 

 
क्याम्पसमा बस्ने विद्यार्थीहरूका लावग जो पोवजवटभ परीक्षण हुन्छन् िा भाइरससँग एक्स्पोजर भएका हुन सक्छन्, क्िारेन्टाइन 

िा आिँैलाई अलग्ग राख्नका लावग हामी समवपषत बार्थरूमा भएका कोठाहरू प्रदान गनेछौं । विश्वविद्यालयले Public 

Health Madison & Dane County को संयोजनमा UW–Madison क्याम्पसमा पोवजवटभ भेवटएका कसैसँग सम्पकष मा 

आएका व्यविहरूको पवहचान गनष प्रवशवक्षत contact tracers प्रयोग गनेछ । 

 
परीक्षण, जनु आिश्यक छ, सबैलाई सरुवक्षत राख्ने केिल एउटा भाग हो । हामी क्याम्पसमा भएका सबैजनाले कडा 

मागषवनदशेनहरूको पालना गनष आिश्यक बनाउनेछौं । यसमा सािषजवनक वभत्री स्र्थानमा हुने व्यविहरूलाई अनुहार ढाक्ने 

कुराहरू लगाउन आग्रह गने कुरा समािेश छ । यसमा शारीररक दरूी, हात धनुे, र कोरोनाभाइरस लक्षणहरूको लावग अनुगमन 

गने कुराहरू पवन समािेश छ । Badger समदुायले सँधै एकअकाषको ध्यान राखेका छन् । यस शरद ऋतुमा, हामी हाम्रो 

क्याम्पस अन्तवक्रष याहरूमा अझ ठूलो स्तरको सहयोग, हरेचाह र विचारशीलताको लावग आग्रह गनेछौं । गएको िसन्त, मैले 

दखेें वक कसरी हाम्रा विद्यार्थी र कमषचारीहरूले अनुग्रह, शवि र लवचलोपनाका सार्थ सबै चनुौतीहरू सँभाले । म विश्वस्त छु 

वक हामी यी नयाँ चनुौवतको लावग पवन उठ्नेछौं । 

 
वनदशेन पवन िरक हुनेछ । धेरै कक्षा र छलिल सेक्सन व्यविगत रुपमा हुनेछन्, तर हामीलाई विद्यार्थीहरू बीच शारीररक दरूी 

प्रदान गनष अनुमवत वदने पवहले भन्दा ठूलो कक्षाकोठाहरूमा । वकनवक क्याम्पसमा ठूला कक्षाकोठाहरू कम छन्, विद्यार्थी र 

संकायले कक्षाको तावलकामा बदलको अपेक्षा गनष सक्दछन् तावक हामी यो सवुनवित गनष सकौं वक शारीररक दरूीको अनुमवत 

वदने कक्षाकोठाहरूमा कक्षाहरू आयोजना गररएको छ । यसको मतलब केही कक्षाहरू साँझमा िा शवनिार हुन आिश्यक पनष 

सक्दछ । हामीले कक्षाकोठामा सबै विद्यार्थीहरूले अनुहार ढाक्ने कुराहरू लगाउनुपने आिश्यक बनाउनेछौं र कक्षाकोठामा 

प्रयोग गनष सवकने सिाई सामग्रीहरू राख्नेछौं । 

 
विद्यार्थी र संकायको सरुक्षा सुवनवित गनष ठूलो कक्षा लेक्चरहरूलाई (१०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सबै र केही ५० र १०० 

जना सम्म भएको) अन्लाईन रावखनेछ, त्यही पवन उपवस्र्थत हुन सक्ने विद्यार्थीहरूका लावग हामी व्यविगत रूपमा साना 

छलिल/समस्या-सेट बैठकहरू समर्थषन गने प्रयास गनेछौं । अिश्य पवन, केही विद्यार्थीहरू यो शरद ऋतुमा क्याम्पसमा हुन 

असक्षम हुनेछन् िा इच्छुक हुनेछैनन् । यी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको वडग्रीको प्रगवतको लावग सहयोग गनष हामी प्रत्येक 

स्नातक कायषक्रममा दरूीको ढाँचामा चयवनत कक्षाहरू प्रदान गनेछौं । 

 
स्नातक र व्यािसावयक स्कूल स्तरका कायषक्रम आिश्यकताहरू सम्बोधन गनष पवन सबै प्रकारको प्रयास गररनेछ । तर, केही 

व्यािसावयक स्कूल कायषक्रमहरूको पाठ्यक्रमलाई hands-on तावलमको आिश्यक पदषछ जनु केिल virtual ढाँचामा 

रूपान्तरण हुन सक्दनैन् । विद्यार्थीहरूले व्यविगत सरोकारहरू सम्बोधन गनष उनीहरूको कायषक्रम समन्ियकताषहरूसँग काम 

गनुषपदषछ । 

 
साझा स्र्थानहरूमा बढाईएको सरुक्षा प्रोटोकल र भीडको समग्र कटौतीको सार्थ, हामी हाम्रा सबै आिास हलहरू शरद ऋतुमा 

सञ्चालन गने मनसाय राख्दछौं । धेरै जसो कोठामा दईुजना बावसन्दाहरू हुनेछन् । अवधक grab-and-go खानाका 

विकल्पहरू र दरूी बढाईएको टेबलहरूका सार्थ, खाना पररसरहरू िरक तररकाले सञ्चालन हुनेछन् । 



त्यसै गरी, हामी आशा गदषछौं वक कायाषलयहरू खलु्नेछन् र धेरै कमषचारीहरू क्याम्पसमा विताष आउनेछन् तर हामी विवभन्न 

तररकाले चल्नेछौं । कायषक्षेत्रहरू शारीररक दरूी सवुनवित गनष पनु: व्यिवस्र्थत गररनेछ, कायषक्षेत्रहरूको वनयवमत सिाई हुनेछ, र 

साझा कायषक्षेत्रमा कमषचारीहरूको सङ्ख्या घटाउन telework र विवभन्न घण्टाहरूको अवधक प्रयोग हुनेछ । 

 
मलाई र्थाहा छ वक आजको घोषणाले धेरै प्रश्नहरूको जिाि वबना वदएको छैन । म तपाईलंाई विश्वास वदलाउन चाहन्छु वक 

हामी यी सबै पररितषनहरू लाग ूगनष र अनुत्तररत प्रश्नहरूको सम्बोधन गनष कडा मेहनत गरररहकेा छौं । जसरी हामी नयाँ क्षेत्रमा 

बाटो खोज्दछौं हामी तपाईको वनरन्तर धैयष र लवचलोपनाका आग्रह गदषछौं । तपाईसँंग मेरो िाचा यही हो वक हामी उपलब्ध 

उत्तम जानकारीको आधारमा र जवतसक्दो पारदशी रूपमा Badger समदुायको स्िास््य र सरुक्षालाई हाम्रो मखु्य 

प्रार्थवमकतामा राख्द ैवनणषयहरू वलन जारी राख्नेछौं । र्थप वििरणहरू विकवसत भएपवछ हामी वतनीहरूलाई आउँदो हप्ताहरूमा 

साझा गनेछौं । यवद तपाईसँंग विशेष प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई askbucky@uwmad.wisc.edu मा ईमेल िा 

Campus and Visitor Relations 608-263-2400 मा सम्पकष  गनुषहोला । 

 
अन्त्यमा, मलाई व्यविगत कृतज्ञताको नोटमा अन्त्य गनष वदनुहोस् । COVID-19 को कारणले भएको उर्थलपरु्थलले गदाष 

सबैलाई गाह्रो भएको छ, विद्यार्थी र वतनका पररिारदवेख हाम्रो संकाय र कमषचारीहरूसम्म । हामी सबै चीज सामान्यमा 

िवकष योस ्भन्ने चाहन्छौं, तर यस मेमोले सङ्केत गरे जस्तै आउँदो बषषमा चीजहरू िरक हुनेछन् । हाम्रो विश्वविद्यालय समदुाय 

र मावनसहरूलाई स्िस्र्थ राख्न सहयोग गने व्यिहारप्रवत तपाईकंो प्रवतबद्धताको म कदर गदषछु । हामी यो अनौंठो समयबाट पार 

गनेछौं, र हामीले क्याम्पसको लावग नयाँ अिसरहरू वसजषना गने केही चीजहरू पवन वसक्न सक्नेछौं । म आशािादी र 

उत्साहका सार्थ अगावड हनेष जारी छु । 

 
धन्यिाद, र On, Wisconsin! 
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