
FP&M सहकर्मीहरू, 

र्म तपाईलंाई FP&M को अको अगवुाको बारेर्मा अपडेट प्रदान गनन पाउँदा खसुी छु । पररसर योजना र व्यवस्थापनका लागग 

अको संयकु्त उपकुलपगतका (Associate Vice Chancellor for Facilities Planning and Management) 

लागग पाँच उम्रे्मदवारहरू अगततर्म चरणर्मा पगु्ने व्यगक्तहरूको रूपर्मा पगहचान गररएको छ । उम्रे्मदवारहरू नोभेम्बर १ र नोभेम्बर 

८ को हप्ताहरूर्मा अततवानतानको लागग क्याम्पसर्मा हुनेछन्, र FP&M का कर्मनचारीहरूले प्रत्येक व्यगक्तको कुरा सतुन ेदईुवटा 

अवसर पाउनेछन् । 

अगततर्म उम्रे्मदवारहरूले एउटै गवषयर्मा दईुवटा बेग्लै फोरर्महरूर्मा प्रस्तुत गनेछन्, एउटा क्याम्पसको कुन ैपगन कर्मनचारीको लागग 

खलुा सावनजगनक प्रस्तुती र अको प्रस्तुती FP&M का कर्मनचारीहरूका लागग । उम्रे्मदवारहरूले ठूलो सावनजगनक अनुसतधान 

संस्थार्मा ठूलो र गवगवध गवभागको नेततृ्व गने आफ्नो नेततृ्व शैली र दृगिकोण प्रस्तुत गनेछन् । प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पगछ 

प्रश्नोत्तर अवसर हुनेछ । 

सबै पाँच अगततर्म चरणर्मा पगुेकाअ उम्रे्मदवारहरूका भ्रर्मणको सर्मयतागलका यी हुन्: 

 

FP&M सारा कर्मचारी प्रस्तुती र प्रश्नोत्तर अवसरहरू (Memorial Union Tripp Commons र्ा) 

• उम्रे्मदवार #1: सोर्मबार, नोभेम्बर १ गबहान 9:45 बजे - 10:45 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार # 2: र्मंगलबार, नोभेम्बर २ गबहान 11 बजे - गदउँसो 12 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #3: सोर्मबार, नोभेम्बर ८ गबहान 9:45 बजे - 10:45 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #4: र्मंगलबार, नोभेम्बर ९ गबहान 9:45 बजे - 10:45 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #5: बुधबार, नोभेम्बर १० गबहान 9:45 बजे - 10:45 बजेसम्र्म 

 

क्याम्पस प्रस्तुती र प्रश्नोत्तर अवसरहरू (Memorial Union Tripp Commons र्ा) 

• उम्रे्मदवार #1: सोर्मबार, नोभेम्बर १ गदउँसो 1 बजे - 2 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #2: र्मंगलबार, नोभेम्बर २ गदउँसो 1:30 बजे - 2:30 बजेसम्र्म 

नेपाली / NEPALI 



• उम्रे्मदवार #3: सोर्मबार, नोभेम्बर ८ गदउँसो 1 बजे - 2 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #4: र्मंगलबार, नोभेम्बर ९ गदउँसो 1 बजे - 2 बजेसम्र्म 

• उम्रे्मदवार #5: बुधबार, नोभेम्बर १० गदउँसो 1:30 बजे - 2:30 बजेसम्र्म 

 

यगद सार्मातय कार्मको सर्मयर्मा प्रस्तुतीहरू परेर्मा सपुरभाईजरको अनुर्मगतका साथ कर्मनचारीहरू प्रस्तुतीहरूर्मा उपगस्थत हुन 

तलब पाउने अवस्थार्मा रहन सक्नेछन् । उम्र्मेदवारहरूका नार्म र आवेदन सार्मग्रीहरू वहाँहरूको भ्रर्मणको ४८ घण्टा अगघ 

खोजी वेबसाईटर्मा उपलब्ध हुनेछन् । 

सावनजगनक र FP&M प्रस्तुतीकरणहरू रेकडन गररनेछ र सबै उम्रे्मदवारहरूले आफ्नो अततवानतानहरू सकेपगछ हनेनको लागग 

उपलब्ध हुनेछन् । थप रूपर्मा, प्रत्येक उम्रे्मदवारलाई वहाँहरूको योग्यता र कायनपदर्मा रूगचको छोटो सारांशको लागग 

सोगधएको गथयो । यी बयानहरू अनुवाद गरेर गवतरण गररनेछ । कर्मनचारीहरूले प्रस्तुतीकरणहरूर्मा उपगस्थत भएपगछ वा 

हरेेपगछ उम्रे्मदवारहरू प्रगतको प्रगतगिया गदन सक्नेछन् ।  

FP&M को अगवुाको रूपर्मा, नयाँ AVC ले गवभागको रणनीगतक दृगिकोणर्मा र्मात्र नभएर तपाईकंो दगैनक कायन 

वातावरणर्मा पगन र्महत्त्वपणून भगूर्मका गनभाउनेछन् । र्मलाई आशा छ गक तपाई ंहरेक उम्रे्मदवारको बारेर्मा जातनका लागग र 

खोजी र छनौट गने सगर्मगतलाई प्रगतगिया गदन प्रस्तुती र प्रश्नोत्तर अवसरहरूर्मा उपगस्थत हुनुहुनेछ । 

थप जानकारीका लागग कृपया यो वेबसाईट हनेुनहोला vc.wisc.edu/avcfpm-finalists 

 
भवदीय,  

 
Rob 
 
Rob Cramer 
अथन र प्रशासनका उपकुलपगत (अततररर्म) 

https://wisc.us5.list-manage.com/track/click?u=a05c630979f8b5fded70114ad&id=b67a00b298&e=d104ebe64a
https://wisc.us5.list-manage.com/track/click?u=a05c630979f8b5fded70114ad&id=6b0b280703&e=d104ebe64a

