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विषयः UW-Madison ले दईु हप्ताको अन्लाईन प्रतिक्षण, दईु आवास हलहरूमा क्वारे न्टाइन लागू गनन
विव ः सेप्टेम्बर ९, २०२०
आदरणीय UW-Madison समदु ाय,
UW-Madison ले यस िरद ऋिुको सेमेस्टरमा व्यतिगि-रूपमा के ही सतु वधा प्रदान गदौ हाम्रा तवद्यार्थी, संकाय, र कमनचारीको
स्वास््य र सरु क्षालाई प्रार्थतमकिा तदन असाधारण कदम चालेको छ । हामीले COVID-19 परीक्षण गने, अलग्ग राख्ने र व्यवस्र्था गने

तवतध तवकास गनन जनस्वास््य तविेषज्ञहरूसँग पाटननर बन्ययँ ।
गएका दईु हप्ताहरूमा परीक्षणका पोतजतटभ नतिजाहरूको सङ्खख्या बढेकोले हामीले अझै धेरै र्थप कायनहरू सरुु गर्यौं । सोमवार, हामीले
undergraduates तवद्यार्थीहरूलाई आवश्यक तियाकलापमा मात्र सीतमि गर्यौं । हामीले धेरै fraternity र sorority घरहरूमा
बस्ने तवद्यार्थीहरूको क्वारे न्टाइन समर्थनन गनन जनस्वास््य अतधकारीहरूसँग तमलेर काम गर्यौं र हामीले सबै fraternity र sorority
अध्यायहरूका आवासी सदस्यहरूका लातग परीक्षण अतनवायन गर्यौं ।
दभु ानग्यवि, तवद्यार्थीहरू बीचमा पररक्षणको पोतजतटभ दर धेरै तछटो बढीरहेको छ । गएका दईु तदनमा यो दर २० प्रतििि वा सोभन्दा
बढी भएको छ । हामीले अतघल्लो हप्ताको अन््यमा देख्यौं तक यी सङ्खख्याले क्याम्पस बातहरका तवद्यार्थीहरूमा सङ्खिमणको िीव्र
वृतिलाई देखाउँदछ, िर भखनरैको सङ्खख्याले के ही तनतिि आवास हलहरूमा पतन िीव्र वृति देखाउँदछ । हामीले यस सङ्खिमणलाई
र्थप महत्त्वपणू न कायन तबना तनयन्त्रण गनन सक्दैनयँ । UW प्रणाली प्रिासन, Public Health Madison & Dane County र गभननर
Evers सँगको परामिनमा, हामीले यी तनणनय तलईरहेका छौं:
•

सबै व्यविग -रूपको undergraduate, graduate र व्यािसायी स्कूल सिूहको वनर्देशन सेप्टे म्बर १० - २५
सम्ि रोवकनेछ । यी कक्षाहरू तबहीवार, सेप्टेम्बर १० - ितनवार, सेप्टेम्बर १२ सम्म रद्द गररनेछ र सोमबार, सेप्टेम्बर १४
देतख कतम्िमा दईु हप्ताको लातग अन्लाईन सरुु हुनेछनख । तक्लतनकल प्रतिक्षण जारी राख्न अनमु ति तदइनेछ । हाल अन्लाईन
कक्षा र वगनहरू िातलकाबि रूपमा जारी रहनेछनख । हाम्रो contact tracing ले व्यतिगि-रूपको तनदेिनबाट सङ्खिमणको
कुनै प्रमाण प्रकट गरे को छै न; ्यही पतन यो तनणनय हाम्रा तवद्यार्थी र कमनचारीहरूका लातग पयानप्त सावधानीबाट तनस्कन्छ ।
Provost को कायानलयले अन्लाईन तिक्षामा यस िीव्र सि
ं मणको लातग सक
ं ाय र प्रतिक्षक कमनचारीहरूलाई आवश्यक
परे को खण्डमा सहयोग प्रदान गनेछ ।

•

Undergraduate तवद्यार्थीहरूका अनुसन्धान अनुभवहरू जनु अन्लाईनबाट परू ा गनन सतकन्छ सेप्टेम्बर १० देतख सरू
ु गरे र

सेप्टेम्बर २५ सम्म ्यसै गरी गररनु पनेछ । क्याम्पसमा र बातहर, आमने सामने मानव तवषय अनसु न्धान अन्ितिन यामा भाग
तलने undergraduate तवद्यार्थीहरूको तनलम्बन सेप्टेम्बर २५ सम्म प्रभावमा रहनेछ । Graduate र post-doctoral
अनसु न्धान गतितवतधहरू जारी राख्न अनमु ति तदइनेछ ।
•

Sellery र Witte आवास हलहरूको परीक्षणको उच्च पोतजतटभ नतिजाको सङ्खख्यालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले यी

भवनहरूमा भएका सबै बातसन्दाहरूलाई आगामी दईु हप्ताको लातग आज रािी ९ बजे दे तख सरुु हुने गरी क्वारे न्टाइन गनन
तनदेिन तदएका छौं । यस हप्ता परीक्षण गरी नसके का यी हलहरूका सबै आवासीहरूले तबहीवार र िि
ु वार परीक्षण गनन
आवश्यक छ । University Health Services (UHS) यी परीक्षणहरू हलहरूमै गनेछनख ।

•

तवद्यार्थीहरूलाई आवास हलहरूबाट सनन वा िहर छोडखन आग्रह गररएको छै न । आवश्यक भएमा हामीसँग पयानप्त र्थप
क्वारे न्टाइन गने ठाउँहरू उपलब्ध छनख ।

•

क्याम्पसमा परीक्षणको लातग समयहरू उपलब्ध छनख; परीक्षण क्षमिा अझै बढाउन हामी काम गदैछौं ।

र्थप रूपमा, हाम्रो क्याम्पसको पररचालनमा सेप्टेम्बेर १० - २५ सम्म प्रभावकारी हुने गरी, यी कुराहरू बदतलनेछन:ख
• सबै व्यतिगि अध्ययन ठाउँ हरू, तवश्वतवद्यालय पस्ु िकालयहरू, Wisconsin Union र िैतक्षक भवनहरूमा बन्द हुनेछनख ।
•

भोजन सेवाहरू हाउतजङ्खग आवासी र कमनचारीहरूको carry-out को लातग मात्र बन्नेछनख । Wisconsin Union ले
curbside खाना तलने मात्र प्रदान गनेछ ।

•

University Recreation र Wellbeing पररसरहरू बन्द हुनेछनख ।

•

University Health Services के वल अजेन्ट के यर आवश्यकिाहरूको लातग समय तमलाएर मात्र खल
ु ा हुनेछ ।
Telehealth र telemedicine भेटहरू उपलब्ध छनख ।

•

तवश्वतवद्यालयको अनसु न्धान अतभयानलाई समर्थनन गदै,तवश्वतवद्यालय पस्ु िकालयहरू गमी मतहनाहरूको पररचालनमा
फकन नेछनख ।

•

व्यतिगि-रूपको सामातजक जमघटहरू, जसमा १० भन्दा बढी व्यतिको सबै सामातजक कायनिमहरू र कायन भेलाहरू
समावेि छन,ख रद्द गररएको छ । अ्यावश्यक उद्देश्यहरूको लातग कमनचारीहरू १० वा कम समहू हरूमा भेटखन सक्नेछनख । जब
सम्भव हुन्छ, कामका बैठकहरू फोन वा तभतडयो माफन ि अन्लाईनबाट सञ्चालन गनन जारी राख्नपु दनछ ।

क्याम्पसका अ्यावश्यक पररचालनहरू जारी रहनेछन,ख जसरी यो महामारी भर रहेका छनख । अन्लाईनबाट काम गने कमनचारीहरूले
्यसो गनन जारी राख्नपु नेछ । क्याम्पसमा गैर-आवश्यक कायनहरूमा फतकन एका कमनचारीहरूसँग सपु रभाईजरहरू लतचलो हुनपु दनछ ।
म क्याम्पसमा काम गनन जारी राख्ने र हाम्रो क्याम्पस चालु राख्ने कमनचारीहरू प्रति आभारी छु । यस समयमा Madison Metro
बसको िातलका वा क्याम्पस पातकन ङ्खगको पररचालनमा कुनै कुरा बदतलने छै न । पररसर पहुचँ र मेल र प्याके ज तविरण समान रहनेछनख ।
यस समयमा बाल हेरचाह के न्रहरू खल
ु ा रहनेछनख ।
यी उपायहरूले COVID-19 को सङ्खिमणलाई कम गनन दईु हप्ता सम्म व्यतिगि-रूपको तनदेिनलाई रोक्न धेरै अन्य
तवश्वतवद्यालयहरूले बनाएका उदाहरण पालना गदनछनख । अवस्र्थाको मल्ू याङ्खकन गने र बाँकी सेमेस्टरको बारे मा अझै जानकारी साझा
गने िममा हामी UW प्रणाली र हाम्रो हाम्रो Board of Regents सँग परामिन गनन जारी राख्नेछौं । हामी हाम्रो तवकास हुदँ ै गएका
योजनाहरू तछटो र पारदिी रूपमा सके सम्म सञ्चार गनन प्रतिबि छौं ।
CDC को मागनदिननले सझ
ु ाव तदन्छ तक तवद्यार्थीहरूले यो दईु हप्ताको अवतधमा घर जानु हुदँ नै । यो िपाई,ं िपाईको
ं पररवार र

समदु ायलाई बचाउनको लातग हो । यतद िपाई ंआफू बसेको ठाउँमा रहन सक्नुहुन्छ भने ्यो नै सरु तक्षि मागन हो । यतद िपाई ंयात्रा गनन
छनयट गननहु ुन्छ भने, कृ पया University Health Services यी तनदेिनहरू पालना गननहु ोसख ।
जसले मी िैतक्षक वषनको पतहलो के तह हप्ताहरू सँगै मज्जाले तबिाउन सकौं सोची आिा गरे का तवद्यार्थी र कमनचारीहरूका तनरािा मैले
बझ्ु दछु । हामीले यो सेमेस्टर सरुु गननु अतघ, हामीलाई र्थाहा तर्थयो तक हालको वािावरणमा कुनै योजना जोतखम-मि
ु हुदँ नै ।

िपाईहरू
ं जो हाम्रो क्याम्पस-व्यापी स्वास््य प्रोटोकलहरू पालना गदै हुनहु ुन्छ, हाम्रो UW-Madison समदु ायको सरु क्षा गननभु एको म
िपाईलाई
ं िपाईको
ं जागरूकिा र समपनणको लातग धन्यवाद तदन्छु । कृ पया COVID-19 सङ्खिमण रोक्नको लातग कदमहरू चाल्न जारी
राख्नहु ोला: िपाईका
ं लक्षणहरू दैतनक तनगरानी गननहु ोस,ख अनहु ार ढाक्ने चीजहरू लगाउनहु ोस,ख भयतिक दरू ी कायम राख्नुहोस,ख र
जमघटहरू सीतमि गननहु ोसख । िपाईहरू
ं मध्ये जसलेस अतहले सम्म यी प्रोटोकलहरूलाई गम्भीरिाकासार्थ तलनभु एको छै न, म िपाईलाई
ं
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बढी प्रभाव पाने सम्भावना छ ।
ं
हामी िपाईको
ं सरु क्षा र भलाईको ख्याल राख्छौं । कृ पया यस समयमा आफ्नो र अरूको ख्याल राख्नुहोला । िपाईसँं ग प्रश्नहरू भएमा,
smartrestart@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनुहोसख ।
कुलपति Rebecca Blank

