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क्याम्पसमा सुरक्षित तररकाले फकक ने योजना बनाउने 

 

गएको हप्ता हामीले एउटा धेरै अनौंठो सेमेस्टर सक्कायौं र २०२० को ब्याचका डिग्री पाउने ८,५०० भन्दा बढी डिद्यार्थीहरूको 

उपलडब्धहरू मनायौं । COVID-19 डिश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रस्तुत गरेको अडिश्वसनीय पररिततन र चनुौडतहरू कसैले 

पडन अपेक्षा गनत सक्दनै डर्थए र म हाम्रो क्याम्पसको प्रडतडियाबाट प्रभाडित छु र यसमा गित गछुत । 

 

हामी यो सङ्कटको तत्कालका समस्याहरूलाई झेल्द ैगएका छौं, अब हामी अगाडि म तपाईलंाई गमी मडहनाहरूमा चरणबद्ध 

रूपमा हाम्रो यडुनभडसतटी फेरर खोल्ने योजना र शरद ऋतुको सेमेस्टरको बारेमा डनणतय डलन हामी के गदछैौं भन्ने कुरा बताउन 

चाहन्छु । 

 

हामी सबै क्याम्पसमा रहन चाहन्छौं र UW-Madison लाई प्रशंसनीय बनाउने केही व्यडिगत प्रडशक्षण र सामाडजक 

अन्तडित याहरू फेरर सरुु गनत चाहन्छौं; तर, हामी एक धेरै ठूलो अडनडितता भएको अडिश्वसनीय तररकाले बदडलने डस्र्थडतमा छौं ।  

डिस्कडन्सन र अरू राज्य हरूले भखतर केही व्यिसायहरू खोल्न र्थालेका छन् र अको मडहना हामी यो कुरा जान्ने छौं डक यो 

काम सङ्िमणको नयााँ लहर नल्याईडकन गनत सडकन्छ डक सडकाँ दैन । हामी अझै पडन COVID-19 कसरी फैलन्छ, र त्यो 

फैलने िमलाई कम गने तररकाहरूको बारेमा डसक्दछैौं । हामीलाई डनडित रूपमा माचतको मध्यडतर, जब हामीले हाम्रो 

क्याम्पसलाई बन्द गर् यौं, भन्दा बढी र्थाहा छ र फेरर खोल्नलाई हामी त्यो ज्ञान चलाउनुछौं । 

 

म तपाईलंाई यो पडन भन्न सक्छु डक UW-Madison शैडक्षक कायतिमहरूको परूा छनौट प्रस्तुत गद ैयस शरद ऋतुका लाडग 

खलुा हुनेछ ताडक हाम्रा ४५,०००+ डिद्यार्थीहरू आफ्नो डशक्षा जारी राख्न सकुन् । हामी सडुनडित गनेछौं डक डिडिध र 

समािेशी िातािरण डिकासको हाम्रो प्रडतबद्धता पडहले जडिकै बडलयो रहन्छ । मैले तपाईलंाई अझै पडन के भन्न सडक्दन भने 

हामी कडतिटा व्यडिगत र अन्लाईन डनदशेन प्रस्तुत गनत सक्षम हुनेछौं । 

 

डनदशेनको माध्यम जनुसुकै भए पडन म्याडिसनमा हामी हजारौं डिद्यार्थीहरू हुने अपेक्षा गछौं । हाम्रा अडधकांश स्नातक 

डिद्यार्थीहरूको स्र्थायी ठेगानाहरू यहााँ छन् । र धेरै undergraduate डिद्यार्थीहरू कक्षाहरू जसरी डितरण भएपडन 

म्याडिसनको आफ्नो िेरामा रहन रुचाउनेछन् । हामी जडत धेरै साना छलफलका सेक्शन िा सेडमनारका कक्षाहरूको आमने 

सामने डनदशेनहरू प्रदान गनत सक्नेछौं, म्याडिसनमा रहकेा डिद्यार्थीहरूले त्यडत धेरै फाइदा उठाउन सक्नेछन् । 
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तर केही डिद्यार्थीहरू हुनेछन् जो आफ्नो डशक्षा पछ्याउन चाहन्छन् र जो यहााँ हुन सक्दनैन् । यी मध्ये केही अन्तरातडरिय 

डिद्यार्थीहरू हुनेछन;् केही स्िास््य अिस्र्था भएका डिद्यार्थी हुनेछन् जसलाई अझै अलग्ग िातािरणमा बस्न महत्त्िपणूत हुनेछ । 

अकोतफत , केही डिद्यार्थीहरू पडन छन् जसलाई आफ्ना डिग्रीको आिश्यकताहरू परुा गनतका लाडग यहााँ हुनु आिश्यक छ । 

यसमा डक्लडनकल, क्षेत्र िा प्रयोगशालाको प्रडशक्षण गनुत पने डिद्यार्थीहरू समािेश छन् । हामीसाँग यी पाठ्यिमहरू र तीनलाई 

सरुडक्षत रूपमा कसरी प्रस्तुत गनत सक्छौं हदे ैगरेको एउटा समहू छ । 

 

यी सबैले सझुाि डदन्छन् डक अको बर्त हामी सम्भित: शैडक्षक प्रस्तािहरूको केही हाइडिि डमश्रण प्रदान गदछैौं। ठूला 

लेक्चरहरू लगभग डनडित रूपमा अन्लाईनबाट नै डदईनेछ, तर हामी भाग डलन सक्ने डिद्यार्थीहरूका लाडग आमने सामने 

सेक्शन बैठका हरू प्रस्तुत गने आशा गदतछौं । हामीलाई पाठ्यिमको पयातप्त भागहरूलाई अन्लाईन बनाउन आिश्यक छ । 

उही समयमा, चाह ेव्यडिगत रूपमा होस ्िा अन्लाईन, डसक्नको लाडग र सानो समहूहरूले प्रदान गने उपयिु सम्बन्धहरू 

प्रदान गनत, हामीले धेरै भन्दा धेरै डिद्यार्थीहरूलाई सानो कक्षा/छलफलको अनुभि डदने प्रयास गनुतपदतछ । 

 

छोटकरीमा, अको शरद ऋतुको सेमेस्टर सामान्य हुनेछैन । हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं, हामी केिल शरद ऋतुको सेमेस्टरको 

बारेमा मात्र कुरा गरररहकेा छैनौं । हामी जसरी भडिरयमा हदेछैौं, COVID-19 को डचन्ताले हाम्रो शैडक्षक कायतिमलाई असर 

गने कुराले गदात हामीले परैू शैडक्षक िर्तको लाडग तयारी गदछैौं । 

 

हामीले डिद्यार्थी जीिनलाई असर गने अन्य बदलहरूको पडन अनुमान गनत सक्दछौं । हामी आिस हलहरू र खाने सडुिधाहरू 

सरुडक्षत रूपमा सञ्चालन गनत सक्ने सबै तररकाहरू हदेछैौं । हामीले कसरी डिद्यार्थी कायतिमहरूलाई नयााँ तररकाले, जसमा 

virtually पडन समािेश छ, प्रस्तुत गनतका लाडग खोजी गदछैौं । धेरै शारीररक दरूी कायम राख्न ठूला कोठाहरूमा साना 

कक्षाहरू राख्न आिश्यक पने हनु सक्छ, जसले समय ताडलकाहरू बदल्न सक्छ । अन्य कायतिमहरू, भेला र गडतडिडधहरू 

सङ्िमण जोडखम कम गनत पररमाजतन गनत आिश्यक पनत सक्छ । र, हामी सबैलाई हाम्रो समदुायको सरुक्षाको लाडग व्यडिगत 

रूपमा कदम चाल्न सोडधनेछ, जस्तै डक यडद हामी सन्चो छैनौं भने घरमै बस्ने । 

 

यो केिल डिद्यार्थी र कक्षाको बारेमा मात्र होईन । हामीले हाम्रो व्यिसाय गने तररका पडन बदल्नु पनेछ । हामीले सरसफाइ गने 

प्रडियाहरू, हाम्रो कायातलयहरूमा िेस्कहरू बीचको दरूीहरू, मास्क लगाउने आिश्यकताहरू, परीक्षण उपलब्धता र अन्य धेरै 
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समस्याहरू हनेुत पछत । हामीले हाम्रा कमतचारीहरूलाई सरुडक्षत राख्नुपछत । केही संकाय र कमतचारीहरूका लाडग जसले डिशेर् 

स्िास््य जोडखमहरूको सामना गनत सक्छन्, यसको मतलब सम्भि भएमा आउाँदो िर्त प्राय: घरबाट काम गने हुन सक्छ । 

 

जसरी हामी गमी मडहनाहरूमा क्याम्पसलाई ध्यानपिूतक रूपमा चरणबद्ध तररकाले फेरर खोल्ने योजना बनाउाँदछैौं र यस आउाँदो 

शरद ऋतुमा क्याम्पसमा डिद्यार्थीहरू हुनेछन्, हामी यी सबै समस्याहरूका बारेमा सोच्दछैौं । जसरी डिश्वव्यापी महामारीको 

िम जारी रहकेो छ, यो स्पष्ट भएको छ डक यो एक धेरै जडटल काम हो । तयार हुनका लाडग, हामीले सल्लाह र योजनाहरू 

डिकास गने डिडभन्न डिशेर्ज्ञहरूलाई जम्मा गरेका छौं । 

 

यहााँ काम गरररहकेा केही संकाय, कमतचारी, र डिद्यार्थीहरूका प्रमुख योजना समहूहरू छन्: 

• शैडक्षक डनरन्तरता (Instructional Continuity), जसले िसन्त सेमेस्टर र अडन्तमा पररक्षाहरूलाई सफल 

तररकाले सक्काउन काम गर् यो र अब गमी मडहनाहरूको परुा अनलाइन अिडध समर्थतन गदछै । 

• शरद सेमेस्टर प्रडशक्षण (Fall Semester Instruction), जनु पररदृश्यहरूको डिशे्लर्ण गद ैबदडलने पररडस्र्थडत 

अनुसार हामी व्यडिगत रूपमा, टाढैबाट िा हाइडिि मोिेलमा पररचालन गनत सक्ने योजना बनाउाँदछै । 

• अनुसन्धान ररबुट टोली (Research Reboot Team), जसले म्याडिसन क्याम्पसमा, डिश्वडिद्यालयको 

स्िाडमत्िका पररसरहरूमा र गैर-डिश्वडिद्यालय क्षेत्र साइटहरूमा, अनुसन्धान र अध्ययन गडतडिडधहरू कसरी फे रर 

सरुू गने योजना बनाउाँदछै । 

• COVID परीक्षण कायतसमहू (COVID Testing Wokrgroup), जसले परीक्षण गरेर क्याम्पस समदुायको सरुक्षा 

बढाउने उिम रणनीडतहरूको पडहचान गदछै । 

• क्याम्पस पररचालन पनु: स्र्थापना कायतसमहू (Resumption of Campus Operations Workgroup), 

जसले गमीको सरुुिातबाट कमतचारीहरूलाई चरणबद्ध तररकाले डफतात ल्याउने योजना बनाइरहकेो छ, र क्याम्पसमा 

फकत ने र्थप कमतचारीहरूको लाडग प्रडियाहरू बनाइरहकेो छ । 

• डिद्यार्थी माडमलाहरू (Student Affairs), जसले SOAR लाई virtual आयोजना गनत, डिद्यार्थी संलग्नता 

कायतिमहरूको अन्लाईन आयोजना र फोन र अन्लाईन माफत त डचडकत्सा, परामशत र स्िास््य सम्बडन्धत सेिाहरूको 

उपलब्धता बढाउन सल्लाह डदने समदुायसाँग (advising community) योजना बनाउाँदछै र समन्िय गदछै । 

 

यो केिल हाम्रो प्रमखु क्याम्पस योजना प्रयासहरूको आंडशक सूची हो । 
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यी मध्य केही योजनाहरू, जस्त ैSOAR को आयोजना, चााँिै नै तयार हुनेछन् । अरूहरू, जस्तै हाम्रो शरद सेमेस्टरको 

प्रडशक्षणका योजनाहरू, गमी मडहनाहरूको अन्त्यसम्म परूा हुाँदनै जब हामी राज्य र राडरिय अिस्र्थालाई, जनु डदन डदनै 

बदडलन्छ, अझ राम्रोसाँग जााँच्न सक्छौं । 

 

हामीले UW प्रणाली र राज्य र स्र्थानीय स्िास््य अडधकारीहरूको परामशत डलएर कडत व्यडिगत कक्षाहरू चलाउन सक्छौं 

भन्ने बारे अडन्तम डनणतय डलन जलुाईको अन्त्यको डमडत लडक्षत गरेका छौं । यस डनडितताको अभािले डिद्यार्थीहरू र 

अडभभािकहरूलाई डनम्त्याउने डनराशालाई म स्िीकार गनत चाहान्छु । हामी सबैको शरद ऋतुको योजना बनाउने इच्छालाई 

हाम्रो समदुायलाई एउटा सरुडक्षत िातािरण प्रदान गने कुरासाँग सन्तुडलत गदछैौं । हामी गमी मडहनाहरूमा सकेसम्म धेरै 

जानकारीको सार्थ अपिेटहरू प्रदान गनत जारी राख्ने छौं । 

 

जसरी हामी केही ठूला चनुौडतहरूको सामना गदछैौं, त्यसरी नै डिश्वका सबै कलेज र डिश्वडिद्यालयले पडन सामना गदछैन् । म 

डिश्वास गदतछु डक हामी कैयौ ाँ भन्दा राम्रो डस्र्थडतमा छौं डकनडक हामी यसमा राम्रो आडर्थतक आधारमा आएका छौं, र हामीसाँग 

UW-Madison मा निीन र किा पररश्रम गने संकाय र कमतचारीहरू र समडपतत डिद्यार्थी र छात्रहरू छन् । 

 

COVID-19 सङ्कटले प्रस्तुत गरेको धेरै चनुौडतहरूको एउटा उपाय हामी पिा लगाउनेछौं । हामी डनडित रूपमा अको िर्त 

डिद्यार्थीहरूको लाडग पणूत शैडक्षक कायतिम प्रस्तुत गनेछौं । हामी यसबाट केही नयााँ सीप र ज्ञानको सार्थ डनडस्कनेछौं जसले 

गदात हामीलाई लामो अिडधमा बडलयो संस्र्था बनाउन सक्छ । 

 

र जब यो भाइरस पराडजत हुन्छ, हामी सबै टेरेसमा फेरर एक अकातको सार्थको रमाइलो र हाम्रो साझा समदुायलाई मनाउने छौं । 


