
FP&M टोली, 

मलाई आशा छ कि यो सन्दशेले नयााँ वर्षमा तपाईलंाई राम्रो मन र स्वास््यमा भेट्टाउनेछ । हामी आउने हप्तािो लाकि तयारी 

िने क्रममा, COVID-19 omicron प्रजाकतिो क्याम्पस र हाम्रो समदुायमा प्रभाव कतइव्र रूपमा बढ्दछै । Madison 

Metropolitan School District हालसालैिो घोर्णाले िक्षाहरूमा फकिष न कढलाइ िने र अस्थायी रूपमा भर्ुषअल 

तररिाले र्ल्ने बारेमा म तपाईहंरूलाई तपाईिंो कनणषय कलन सहयोि िने िेही मािषदशषनहरूिो जानिारी प्रदान िनष र्ाहन्छु । 

सामान्य व्यवासयिो लाकि क्याम्पस खलुा रहिेो छ र क्याम्पस पररर्ालनमा हालमा िुन ैबदलहरू आएिा छैनन ्। क्याम्पस 

पररर्ालन र िमषर्ारी सरुक्षा प्रकतिो हाम्रो प्रकतबद्धता िायम राख्न, FP&M उत्तम तररिाहरूमा भर पनेछ जसमा यी थप 

िुराहरू समावेश छन्: 

• सावषजकनि रूपमा सामना िने भूकमिामा िाम िने िमषर्ारीहरूले हाल लिाउने मास्ि साट्न र्ाहेमा FP&M ले 

N95 मास्िहरू उपलब्ध िराउनेछ । फेरर लिाउन कमल्ने िपडािो मास्ििो सट्टा र्लाएर फ्याल्न कमल्ने मास्िहरू 

लिाउन र्ाहमेा सावषजकनि रूपमा सामना िने भकूमिामा नभएिाहरूलाई हामी सो पकन उपलब्ध िराउनेछौं । 

सपुरभाईजरहरूसाँि यी मास्िहरू मध्ये िुनै पकन िसरी पाउने भन्ने बारे थप जानिारी कछट्टै हुनेछ । 

• FP&M सपुरभाईजहरूलाई सम्भव र उपयकु्त हुाँदा िायषस्थलिो लकर्लोपनालाई समथषन िनष प्रोत्साहन िररन्छ । 

यकद तपाईलंाई पाररवाररि हरेर्ाह सन्तुलन िनष सहयोि र्ाकहन्छ भने, तपाईलंे आफ्नो सपुरभाईजर वा FP&M 

मानव संसाधनसाँि िुरा िनष सक्नुहुन्छ । थप कववरणहरूिो लाकि िुलपकतिो १२/३१/२०२१ िो सन्दशे हनेुषहोला । 

सम्भव भएमा पालना िनुषपने उत्तम तररिाहरूमा समावेश छन्: 

• सम्भव भएमा घरैबाट िाम िने । तपाईिंो हालिो ररमोट िामिो सम्झौतािो (remote work agreement() 

समीक्षा िनष र तपाई ंर तपाईिंो िायषपदिो लाकि सबै भन्दा राम्रो तररिा कनधाषरण िनष िृपया तपाईिंो सपुरभाईजरसाँि 

िुरा िनुषहोला । 

• यकद तपाई ंअरूसाँि नकजिै िाम िनुषहुन्छ र अकल परबाट िाम िनष सक्नुहुन्छ भने, अझै िोठा भएिो िायषस्थानमा 

सनुषहोला । याद िनुषहोला, 21 North Park िो छैठौ ाँ तल्लामा खाली ठाउाँहरू र 30 North Mills िो र्ौथो 

तल्लामा खलुा िाम िने ठाउाँहरू उपलब्ध छन् । 

नेपाली / NEPALI 
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• व्यकक्तित बैठिहरू, कवशेर् िरी ठूला जमघटहरू निनुषहोस ्। Teams, WebEx र Zoom कभकडयो वा फोन 

माफष त भर्ुषअल बैठिहरूिो लाकि उपलब्ध छन् । 

यहााँ क्याम्पसिा िेही याद िनुषपने िुराहरू छन् जसले हालसालैिो COVID-19 मािषदशषनहरू समावेश िदषछन्: 

• मास्ि लिाउने जनादशेहरू जनवरी १५ सम्म क्याम्पसमा लाि ूछन् र हालिो आदशेलाई बढाउनिो लाकि समीक्षा 

भइरहिेो छ । 

• यकद तपाईलंाई कर्सो लािेिो वा फ्ल ूजस्तो लक्षणहरू देकखएमा, िृपया घरमै बस्नुहोस ्र िमाउनु भएिो कबदा 

र्लाउनुहोला । 

• UW–Madison िमषर्ारीहरूिा लाकि कन:शलु्ि परीक्षण सोमबार, जनवरी ३, २०२२ दकेख University 

Club मा क्याम्पसमा फेरर शरुू हुन्छ । तपाईलंे समदुायमा पकन परीक्षण िनष सक्नुहुन्छ । 

• COVID-19 खोपहरू र बूस्टर खोप्हरू सरुकक्षत, प्रभाविारी, कनिःशलु्ि र व्यापि रूपमा उपलब्ध छन् ।  

• CDC िो हालसालैिो सल्लाह अनुसार, पोकजकटभ दकेखएिा वा पोकजकटभ दकेखएिासाँि सम्पिष मा आएिाहरूिा 

लाकि अपडेट िररएिो मािषदशषनहरू क्याम्पसले पोस्ट िरेिो छ । 

मलाई आशा छ कि हामीलाई यी थप िदमहरू अस्थायी आधारमा मात्र आवश्यि हुनेछ तर हामी पररकस्थकतमा नकजिबाट 

कनिरानी िनेछौं र तपाईलंाई सकुनकित िनष र्ाहन्छौं कि हाम्रा लक्ष्यहरू सरुकक्षत िाम िने वातावरण प्रदान िनुष र पररकस्थकत 

बदकलाँदा हाम्रा िमषर्ारी र वहााँहरूिा पररवारहरूलाई समथषन िनुष हो । म हाम्रा िमषर्ारीहरूलाई पकन धन्यवाद कदन र्ाहन्छु 

जसले महामारीिो समयमा कवश्वकवद्यालयिो महत्त्वपणूष आवश्यिताहरूलाई समथषन िनष क्याम्पसमा आउन जारी राख्नु 

भएिो छ । 

मलाई थाहा छ कि COVID-19 बाट थकित हुनुमा म एक्लो छुईन तर म क्याम्पस र्लाउन र हाम्रो समदुायलाई सरुकक्षत 

राख्न तपाईलं ेिनुषहुने सबै िुरािो िदर िदषछु । म यस वर्ष तपाईसंाँि िाम िनष उत्सिु छु र तपाई ंर तपाईिंा कप्रयजनहरू 

सबैलाई २०२२ सालमा सखु र स्वास््यिो िामना िदषछु । 

शभुेक्षा सकहत, 

Cindy Torstveit 

Facilities Planning & Management िा संयकु्त उपिुलपकत 
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