
 

 

नेपाली / NEPALI 

क्याम्पसले केही व्यक्तिगत गक्ततक्तिक्तिहरू फेरि शुरू गने, कडा स्िास््य उपायहरू कायम िाख्ने 

विद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू,  

 
जब हार्ीले व्यविगत विर्दशेिलाई रोक्यौं र COVID-19 र्ा पोवजविभ पररक्षण हुिे UW-Madison का विद्यार्थीहरूको 

सङ्ख ्याको कारण विद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको आित जाितर्ा प्रवतबन्ध लगायौं तब तपाईकंो लचकता, सर्र्थमि र 

जिस्िास््य आिश्यकताहरू प्रवतको ियााँ ध्यािका लावग धन्यिार्द । र्लाई र्थाहा छ वक यो कुरा सवजलो भएको छैि, विशेष 

गरी उिीहरूलाई जसलाई क्िारेन्िाइि गिम िा अलग्ग रहि ुपिे वर्थयो, तर यी कविि कायमहरू क्याम्पस र हाम्रो सर्रु्दायर्ा 

COVID-19 को सङ्ख रर्ण वियन्रण गिम आिश्यक वर्थयो । 

 
कसैले पवि हाम्रो सेर्ेस्िर यस तररकाले शरुू गिम चाहाँर्दिैरे्थ, तर यसले यो कुरार्ा र्हत्त्ि वर्दन्छ वक क्याम्पसको स्िास््य र 

पररचालिहरूको रक्षा गिम जिस्िास््य प्रोिोकलहरूको कडाईका सार्थ पालिा गिम आिश्यक छ । हाम्रो सार्वूहक प्रयासहरूले 

पोवजविभ केसको सङ्ख ्यालाई कर् गरेको छ र गएको र्दईु हप्तार्ा क्याम्पस परीक्षणर्ा पोवजविभ र्दर घिाएको छ । यो राम्रो 

सर्ाचार हो र र् हाम्रो सर्रु्दायका प्रत्येक सर्दस्यलाई क्याम्पसर्ा COVID-19 को सङ्ख रर्ण रोक्िको लावग प्रयासहरू जारी 

रा्ि र गएका केही हप्ताहरूर्ा हार्ीले पाएका लाभलाई सरुवक्षत रा्ि व्यविगत वजम्र्ेिारी वलि आग्रह गर्दमछु । 

 
सेप्िेम्बर २६ र्दवेि, हार्ी सङ्ख रर्ण ट्रखयाक गिम जारी रा्र्द ैक्याम्पस गवतविवधलाई फेरर शरुू गिेछौं । तल घोषणा गररएका 

कायमहरू जिस्िास््य विशेषज्ञहरू र साझा प्रशासिको परार्शमका सार्थ गररएको वर्थयो । 

 
हार्ीले यी कुराहरू सेप्िेम्बरको आरम्भर्ा क्याम्पस िोल्ि ुभन्र्दा फरक गर्दछैौं: 

 

• हार्ीले परीक्षण क्षर्ता बढाएका छौं र कर् सर्यर्ा िवतजाहरू वर्दाँर्दछैौं, त्यसैले अब हार्ी आिस हलहरूर्ा 

सङ्ख रर्ण रोक्िको लावग परीक्षणर्ा अझ बढी आरर्क हुि सक्छौं । 

• हार्ी आिास हलहरूर्ा विद्यार्थीहरूको एकाग्रता कर् गिम, स्िैवछछक प्रस्र्थािलाई प्रोत्सावहत गर्दछैौं र र्थप 

विद्यार्थीहरूलाई एउिा कोिार्ा सिम अिरु्वत वर्दिे कार् गरररहकेा छौं । हार्ी वििास हलहरूका विद्यार्थीहरूलाई 

उिीहरूको हलर्ा पाहुिाहरू ल्याउि विषधे गर्दछैौं र व्यविगत कोिा र साझा क्षेरहरूर्ा अिरु्वत वर्दईएको 

व्यविहरूको सङ्ख ्या सीवर्त गर्दछैौं । 

• र्ागमर्दशमिहरू पालिा िगिे विद्यार्थीहरूलाई हार्ी आपतकावलि विलम्बि सवहत उत्तरर्दायी रा्िछेौं, र र्लाई आशा 

छ वक काउन्िीले हार्ीसाँग वर्लेर डाउििाउि र शहरवभर अन्य उपायहरू चलाउिेछिख जसर्ा सङ्ख रर्णसाँग 

जोवडएका बारहरू र अन्य क्याम्पस बावहरका िाउाँहरूर्ा उिीहरूको जिस्िास््य आर्दशेहरू लाग ूगिम जारी रा्िे 

कुरा सर्ािेश छ । 

• हार्ी क्याम्पसर्ा व्यविगत विर्दशेिर्ा फकेतापवि, यो सम्भितः पवहले भन्र्दा अझ बढी सीवर्त हुिेछ । 

 
यी र अन्य प्रयासहरूले हार्ीलाई यो सेर्ेस्िर अिरोध वबिा िै परूा गिम वर्दिेछिख, यवर्द ती प्रयासहरू क्याम्पस वभर र बावहरा 

स्िास््य प्रोिोकोलहरूर्ा गम्भीर ध्याि वर्दिे कुरासाँग जोवडएर्ा । 

 

सेर्ेस्िरको अको चरणको लावग र्ागमर्दशमि यहााँ छ: 

 



 

 

पिीक्षण ि स्िास््य 

सङ्ख रर्ण घिाउि हाम्रो प्रगवत कायर् रा्ि, हार्ी: 

 

• आिास हलहरूका विद्यार्थीहरूलाई अझ िेिै (हप्तार्ा एक पिक) पिीक्षण गने र सङ्ख रर्णको बढखर्दो सङ्ख ्या 

र्दवेिएका कुिै पवि िाउाँर्ा विस्ततृ परीक्षण गिे । वकिभिे हाम्रो आफ्िै परीक्षण प्रयोगशाला अब सञ्चालिर्ा छ, 

हार्ी परीक्षणका िवतजाहरू चााँडै पवि फकामउाँर्दछैौं । 

• Contact tracing बढाउने – सेप्िेम्बरको आरम्भा र्दवेि, हार्ीले क्याम्पसका contact tracer हरूको सङ्ख ्या 

झन्डै र्दोब्बर गररसकेका छौं, र हार्ी अझै धेरैलाई जागीर वर्दि जारी रा्र्दछैौं । 

• क्तिद्यार्थी ि कममचािीलाई contact tracing मा जिाफ क्तिन आिश्यक िा अिशुासविक आचरणको 

(विद्यार्थी) िा कार्र्ा अिशुासि (कर्मचारी) सार्िा गि े

• र्ास्क लगाउिे, भौवतक र्दरूी, लक्षण विगरािी, र बारम्बार हात धिुे सवहत सबै जनस्िास््य प्रोटोकलहरूको 

पालना गनम सबैलाई आिश्यक । व्यविगत व्यायार् बाहके वभर िा बावहर हुाँर्दा अिहुार ढाक्ि सक्िे सबैले त्यसो 

गिुम पर्दमछ । 

• हाम्रो क्याम्पस सर्रु्दायर्ा कसैलाई पवि क्याम्पसको क्तन:शुल्क पिीक्षणमा सक्तजलो पह ुँच प्रर्दाि गिे । 

• विरन्तर क्तनगिानी पिीक्षण, जसले हालसम्र् undergraduate विद्यार्थीहरू बाहके कुिै पवि जिसङ्ख ्यार्ा 

सङ्ख रर्णको सर्स्या र्दिेाउाँर्दिै । 

 
 
हाउक्तजङ्ग ि क्तिद्यार्थी उत्तििाक्तयत्ि 

(आिास हलका विद्यार्थीहरू, र्थप जािकारीको लावग कृपया यवुिभवसमिी हाउवजङ्ख ग बाि आएको ईर्ेल हिेुमहोसख) 

 

• पािी, जिस्िास््य प्रोिोकलको पालिा िगिे िा एक आिासी बराबर एक व्यकवत भन्र्दा बवढ पाहुिाको सर्हूर्ा 

जम्र्ा हुिे (त्यही हलबाि) िा साझा िाउाँर्ा १० जिाको आिास आचारसम्बन्धी वियर्हरू कडाईका सार्थ लाग ू

हुिेछिख र उल्लङ्ख घिको पररणार्स्िरूप वफती वबिा आिास अिबुन्धको तत्काल अन्त्य हुिेछ । 

• यक्ति आिासीहरूले महसुस गिैनन ्क्तक उनीहरूले यी महत्त्िपूणम व्यािहारिक आिश्यकताहरूको पालना 

गनम सक्षम ह नेछन,् युक्तनभक्तसमटी हाउक्तजङ्गले My UW Housing portal माफम त अनुबन्ि िद्द गनेछ ि 

समानुपाक्ततक रूपमा हाउक्तजङ्गको कोष ि नचलाईएको डाइक्तनङ्गको कोषहरू क्तफताम गनेछ । 

• विद्यार्थीहरू र उिीहरूका पररिारहरूले - विशेष गरी सबै अन्लाईि कक्षाहरू भएका विद्यार्थीहरूले उिीहरूको लावग 

आिास हलर्ा रहि ुउवचत छ वक छैि भिेर जााँछिि र यवर्द उिीहरू विस्कि चाहरे्ा अिबुन्ध रद्द अिरुोध गिम 

सोछिपुिेछ । 

• सिम चाहिे विद्यार्थीहरूका लावग एउिा आफ्िै कोिा अवहले उपलब्ध छिख । 

 

विद्यार्थी आचरण र सार्रु्दावयक र्ापर्दण्डको कायामलयले (Office of Student Conduct and Community 

Standards) जिस्िास््य प्रोिोकलको पालिा िगिम छिौि गि ेविद्यार्थी र संगििहरूलाई उिीहरूको क्याम्पस वभर िा 

बावहरको व्यिहारलाई उत्तरर्दायी रा्िेछ । 

 

https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/


 

 

क्तनिेशन 

प्रवशक्षकहरू, कृपया र्थप वििरणहरूको लावग प्रोभास्िबाि आएको छुटै्ट सन्र्दशे हिेुमहोसख 

• हार्ी undergraduate र graduate स्तरर्ा व्यविगत विर्दशेिलाई चरणबद्ध तररकाले लािेछौं । 

• केही कक्षाहरू, विशेष रूपर्ा ती विशेष उपकरण िा सवुिधाहरू चावहिे, सेप्िेम्बर २६ र्दवेि व्यविगत िा हाइविड 

तररकाले शरुू हुिेछिख । यी कक्षाहरूर्ा भिाम भएका भएका विद्यार्थीहरूलाई शरुिार, सेप्िेम्बर २५ सम्र्र्ा 

उिीहरूका प्रवशक्षकहरूले सम्पकम  गिेछिख । 

• अन्य सबै कक्षाहरूका लावग, विभागहरू र प्रवशक्षकहरूले कसरी कक्षा वसकाउिे उद्दशे्यहरू प्राप्त गिमका लावग 

व्यविगत वरयाकलापहरूलाई कसरी सर्ािेश गिे भिेर विधामरण गिेछिख । केही कक्षाहरू तरुुन्तै व्यविगत रूपर्ा 

शरुू हुि सक्छिख, अरू वढलाइ हुि सक्छिख । यी कक्षाहरूमा भनाम भएका क्तिद्यार्थीहरूलाई शुक्रिाि, अक्टोबि 

२ पक्तछ संशोक्तित कक्षा योजनाहरू सम्बन्िी उनीहरूका प्रक्तशक्षकहरूले सम्पकम  गनेछन ्। जबसम्र् विद्यार्थीले 

अरू कुरा सनु्र्दिैिख यी कक्षाहरू िाढाबाि जारी रहिेछिख । 

• यी बर्दलहरूले अशिता सम्बवन्धत विद्यार्थीहरूलाई असर गिम सक्र्दछ; वतिीहरूले कक्षार्ा कुिै बर्दलहरू छलफल 

गिम उिीहरूको प्रवशक्षकलाई सम्पकम  गिुमपिेछ । विद्यार्थीहरूसाँग प्रश्नहरू छिख भिे McBurney अशिता संसाधि 

केन्रर्ा उिीहरूको Access Consultant लाई सम्पकम  गिम सक्र्दछिख । 

हार्ी Unions, Dining, Badger Markets, Recreation and Wellbeing, र पसु्तकालयहरूर्ा केही पररचालिहरू 

पवि फेरर शरुू गिेछौं । र्थप वििरणहरूका लावग क्याम्पसको पररचालिको पेज हिेुमहोसख ।  

 
यी चरणहरूको र्तलब यो होइि वक COVID-19 UW-Madison बाि उन्र्लूि भएको छ । बरु, यसको अर्थम यो हो वक 

हाम्रा सबै प्रयासहरूका कारण, हार्ीले पोवजविभ केसहरूलाई घिाउाँर्द ैछौं र यवर्द हार्ीले जिस्िास््य उपायहरूको कडाइका 

सार्थ पालिा गिम जारी रा्यौं भिे, सािधािीपिूमक हार्ी अझ बढी व्यविगत वरयाकलापहरू फेरर शरुू गिम सक्र्दछौं । र् अझै 

उत्सावहत छु वक हार्ीसाँग कक्षा कोिार्ा र ल्याबहरूर्ा भाइरस सङ्ख रर्ण भएको कुिै प्रर्ाण छैि र यी क्षेरहरूर्ा हाम्रो 

स्िास््य प्रोिोकलहरू कार् गरररहकेो छ भिेर सङ्ख केत छ । 

 
यवर्द हार्ीले पोवजविभ केसहरूर्ा अको बढखिे रर् र्दे् यौं भिे, र् भाइरसको सङ्ख रर्ण सीवर्त गिम र्थप कायमहरू गिम 

वहचवकचाउाँवर्दि । 

 
र् धेरै कर्मचारीहरूप्रवत कृतज्ञ छु - आिास, प्राध्यापक र स्िास््य सेिाहरू र्दवेि प्रवशक्षकहरूसम्र् - जसले यस असाधारण 

अिवध भरी क्याम्पस चाल ूरा्ि अविश्वसिीय र्ेहित गरेका छिख । 

 
यवर्द तपाईसंाँग प्रश्नहरू छिख भिे कृपया यी FAQs पढखिहुोसख िा smartrestart@vc.wisc edu र्ा ईर्ेल पिाउिहुोसख । 

 
वर्लेर कार् गरेर हार्ीले सङ्ख रर्ण सङ्ख ्या कर् रा्ि सक्छौं । तपाई ंसबैलाई धन्यिार्द जसले यो हुि सहयोग गर्द ैहुिहुुन्छ । 

 
Rebecca Blank 
कुलपवत 

https://mcburney.wisc.edu/meet-the-staff/access-consultants/
https://smartrestart.wisc.edu/campus-operations/
mailto:FAQs
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