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COVID मा UW को एक सेमेस्टर  

 
आज हामी हाम्रो विश्वविद्यालयको इविहासको सबैभन्दा अनौठो शरद कालीन सेमेस्टर सरुु गनन गइरहकेा छौं भन्ने वनविि छ । 

 
यवद िपाई ंविद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, एक वछन पर्ननुहोस ्म िपाईलंाइन पनुः स्िागि गनन चाहन्छु । यवद िपाई ंकमनचारी हुनुहुन्छ भने, 

िरे्ष वबदाको समयमा गनुन भएको िपाईहंरूको कडा पररश्रम र सहयोगले हामी यो अिस्र्थामा आइ पगु्न सकेका हौं, यसमा पवन 

यहााँहरूलाइन धेरै धेरै धन्यिाद । हाम्रो शरद कालीन सेमेस्टरको ियारीमा सम्परू्न कमनचारी, विभागीय प्रविवनवध, शैविक 

कमनचारी, र स्नािक विद्यार्थीहरूको असाधारर् प्रयास र सहयोग रहकेो छ ।  

 
अप्रत्यावशि आइ लागेको पररििनन र अवनविििा िर्था लगािारको महाव्यावधको संक्रमर्ले केही हदसम्म हामी सबै वचवन्िि 

छौं भन्ने िथ्यलाइन म राम्ररी जान्दछु । COVID-19 ले हाम्रो विश्वविद्यालयको िसन्ि कालीन सत्रका पठनपाठन, अनुसन्धान, 

अन्य outreach कायनक्रमहरू लगायि सबै एक सार्थ दीिान्ि समारोहमा सररक हुने िािािरर् लाइन समेि व्यिधान 

परु् याएको छ । यसले furlough, र वनयवुिका कामहरू ठप्प भएकाछन् । ढाकछोप र न्यवूनकरर् प्रयासका बािजदू पवन हाम्रा 

न्यनू आय भएका कमनचारीहरू, विनका पररिारका सदस्यहरू र समग्र समदुायमा आवर्थनक विचलनको लहर ल्याएको छ । यस 

महाव्यावधको वबसंगि प्रभािमा विविध िर्नका समदुायहरू नराम्ररी परेका िथ्यसाँग हामी जानकार छौं । 

 
यी सबै प्रभािहरूको बीचमा पवन, हामी वकन यो शरद कालीन सत्रमा भचुनअल र व्यविगि पठनपाठनको माध्यमका िर्न संकर 

विवध अिलम्बन गनन गइरहकेा छौं भनेर वबिेका हप्तामा मलाइन धेरै पटक सोवधयो । मैले पाएका प्रविवक्रया अनुसार सेप्टेम्बर २ 

िाररर्बाट सरुु हुन गइरहकेो सेमेस्टरका बारेमा हाम्रा कमनचारीहरू वचवन्िि अवनविि रहकेो िथ्य म स्िीकार गछुन । मैले सनुेका 

प्रमरु् प्रश्नहरू र पाएका प्रविवक्रयाहरूको जबाफ वदने अिसरमा हामीसाँग भएका पवछल्ला सचूनाहरू सबै लाइन अिगि गराउन 

चाहन्छु । 

 
प्रश्न-यस्तो अवस्थामा हामी ककन कवश्वकवद्यालय खुलाउने ?  
 
समदुायका सबै सदस्यको सहयोग र समर्थननमा हाम्रो योजना मिुावबक सरुविि ििरले Thanksgiving को वबदा सम्म 

आंवशक व्यविगि किाहरू सञ्चालन गनन सवकने कुरामा हाम्रो विश्वास वनरन्िर छ । यो वनर्नय आवर्थनक कारर्ले मात्र नभइन, 

विद्यार्थी िर्था प्राध्यापक र शैविक कमनचारीको प्रत्यि वसकाइ सम्भि होस ्र UW को वशिाको महत्ता कायम रहोस ्भन्ने 

मखु्य उद्देश्यले आंवशक व्यविगि किाहरू सञ्चालन गने वनर्नय वलइएको हो । जहााँ सम्म सम्भि हुन्छ, विद्यावर्थनलाइन 

क्याम्पसमा रार्ेर व्यविगि किाहरू सञ्चालन गदान उनीहरूले घरबाट प्रविवधको माध्यमले अध्ययन गदान उपयिु प्राविवधक 

सवुिधा र प्रभािकारी अध्ययन िािािरर्को अभािमा भन्दा गरु्स्िरीय वशिा पाउनेछन् भन्ने विश्वास वलएका छौं । 

 
हाम्रो यस्िो योजना विद्यालय, विश्वविद्यालयका उच्च नेितृ्िका अनुभिी व्यवित्िहरू, वनयमन वनकायका प्रमरु्हरू, शैविक 

कमनचारीहरूको विचार विमशन र विवभन्न कायन दलको प्रवििेदनको वनचोडबाट बनाइएको हो । हामी प्रत्यि प्रश्नोिर िर्था 

प्रविवक्रयाका जबाफ वदने कायनक्रमहरू लगािार रूपमा सञ्चालन गने छौं । 

 

यस अिस्र्थामा, मोटामोटी ४५ प्रविशि किाहरू व्यविगि किा अियिबाट सञ्चालन हुनेछन् । यवद विद्यार्थीहरूले परू्न दरू-

वशिर् विवधको किा िावलका चाहन्छन् भने पवन, यस्िो छनोट गने अिसर पाउनेछन् । 

 



हाम्रो यस्िो वनर्नयलाइन यसरी बझुौं वक, व्यविगि वशिर् विवध अपनाएर िा नअपनाएर पवन पयानप्त सङ््ख्यामा विद्यार्थीहरू 

म्यावडसनको सेरोफेरो मै ाँ छन् िा शरद कालीन सत्रमा यिा आउने ियारीमा छन् । हामी यो विश्वास गछौं वक विद्यार्थी र समदुाय 

दिुैलाइन यस्िो वशिर् विवधबाट (घरमा कम्प्यटुर अगाडी बस्नु भन्दा) केही नयााँ प्रावप्त हुनेछ । पयानप्त परीिर् र दवैनक स्िास्थ्य 

सचूना र पनुः स्मरर् पवन वनयवमि प्रिाह गररने नै छ । 

 

नोटमा भवनए अनुसार, हामीले यसमा पवन जोड वदएका छौं वक, विद्यार्थीहरूमा स्िास्थ्य समस्या छ भने उनीहरू म्यावडसन 

बावहरै रहरे पवन दरू-वशिा वलन सक्नेछन्, रोजाइन उनीहरूको हुनेछ । िथ्य यो हो वक ठूलो सङ््ख्यामा विद्यार्थीहरू म्यावडसन 

फकन ाँद ैछन् र उनीहरू क्याम्पसमै िा क्याम्पस नवजकै रहन रुचाउाँछन् । 

 

हामीले हाम्रा वशिर् कमनचारीहरू क्याम्पसमा काम गदान आउन सक्ने स्िास्थ्य र सो साँग सम्बवन्धि समस्या साँग वचवन्िि रहकेा 

गनुासो पवन सनुेका छौं । हामीले हाम्रा विभागीय प्रमरु्हरू िर्था सपुरभाइनजरहरूलाइन स्पष्ट वनदशेन वदएका छौं वक, कमनचारी र 

िहााँहरूका पररिारलाइन सम्भि भए सम्मका सरुविि र उपयिु बसोबासका प्रबन्ध वमलाउनु हुनेछ र सबैलाइन सरुविि राख्नु 

हुनेछ । 

 
प्रश्न-जब कक अरूले उनीहरूका योजना पररवततन गरर रहेका छन ्भने हामी ककन यो योजना सफल हुनेछ भनेर 

कवश्वस्त छौं ?  
 
अवहलेको िािािरर्मा कुनै पवन योजना जोवर्म मिु छैनन् । हाम्रो विस्ििृ क्याम्पस समदुाय लगायि डेन काउण्टी िेत्रमा 

COVID-19 को महामारीको अिस्र्था लगािार कायमै रहन सक्ने छ । 

 
बरे्ष वबदा अिवध भर पवन धेरै विद्यार्थीहरू म्यावडसन िेत्रमै रहकेा, र डेन काउण्टीमा ठूलो सङ््ख्यामा यी विद्यार्थीको 

COVID परीिर् केस पोजेवटभ पाइएको छ । आज हामीले COVID-19 को परीिर् केस पररर्ाम प्रकावशि गनन एउटा 

क्याम्पसको dashboard सरुुिाि गरेका छौं । हालैको हप्तामा क्याम्पस िेत्रमा पोजेवटभ परीिर् भएका विद्यार्थीको मात्रा 

कररब १.६% रहकेो छ, जनु यस हप्ता भरी समग्र डेन काउण्टीमा भएको औसि प्रविशि बराबरी नै छ । 

 
विद्यार्थीहरूको आिागमनको यो हप्तामा, कररब ८,००० विद्यार्थीमा परीिर् गने अपेिा रार्ेका छौं; र भविष्यमा पवन लगािार 

प्रवि हप्ता ६,००० विद्यार्थीमा परीिर् गने लक्ष्य रार्ेका छौं । यसको वसधा-सादा अपररहायन प्रभािको बारेमा भन्नु पदान: वबर्षेश 

गरी जब विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा फकन ने छन्, िब डेन काउण्टीमा पोजेवटभ परीिर् को सङ््ख्या पक्कै पवन बढ्ने छ । यो 

सङ््ख्या वनविि रूपमा ठूलो हुनेछ, वकनकी हामी आगामी हप्ता आिास गहृमा आगमन भएका ६,५०० विद्यार्थीको अवनिायन 

परीिर् गराउने ियारी अिस्र्थामा छौं । यसको िात्पयन परीिर्मा पोजेवटभ पाइएका विद्यार्थीहरूलाइन ित्कालमै isolating 

मा राख्ने र क्याम्पस िेत्रमा फैवलन नवदने हुनेछ । 

 
जसरी हामीले स्र्थानीय र राज्यव्यापी ट््रयावकंगमा अरू परीिर्मा पोवजवटभ दरहरू दरे्ेका छौं, त्यसै गरी हाम्रो सेमेस्टर अगावड 

बढ्द ैजाने क्रममा हामी हपै्त वपच्छे पोवजवटभ दरहरूमा िलमावर्थ हुने कुराको लावग ियार छौं । 

 
हाम्रो परीिर् कायनक्रमको एउटा भाग विशेर्ष रूपमा महत्त्िपरू्न छ - विद्यार्थी र कमनचारीहरूको सह-अनुगमन परीिर्, र 

क्याम्पसको फोहोर पानी जााँच्ने माध्यमबाट । यसले हामीलाई यवद अन्िवननवहि सङ््क्रमर् दरहरू बढ्न र्थाले प्रारवम्भक 

सङ््केि वदनेछ र सङ््क्रमर् वनयन्त्रर् गनन लविि मध्यस्र्थिाहरू सुरु गनन हामीलाई अनुमवि वदनेछ । 

 

https://www.wisc.edu/dashboard/
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यस गमी मवहनाहरूमा हामी हाम्रो अनुभिहरूबाट प्रोत्सावहि भएका छौं जब हाम्रो Research Reboot पहलको 

वहस्साका रूपमा प्रयोगशालामा क्याम्पसमा काम गरररहकेा र्थपैु्र व्यविहरू छन्। परीिर् गरेकाअ िी कमनचारीहरूका बीच 

पोवजवटभ हुने दर एकदम कम छ (१% भन्दा कम) । 

 
अवनिायन अनुहार ढाक्ने र भौविक दरूी, अझै धेरै सरसफाई र वनसङ््क्रामक प्रोटोकल, र भौविक स्र्थानहरूमा पररििनन सवहि, 

हामीले क्याम्पसभरर रार्ेका प्रोटोकोलहरूको सार्थ सबै वचवकत्सा र जनस्िास्थ्य मागनदशननहरू पालना गरेका छौं । 

 
अन्िमा, म बिाउन चाहन्छु वक परीिर्का विकल्पहरू िीव्र गविमा विकवसि हुाँदछैन् । बीचदवेर् अवन्िम शरद सेमेस्टरसम्म, 

म आशा गदनछु वक हामी हाम्रो परीिर्लाई अझै धेरै र कम र्चनको सार्थ पयानप्त मात्रामा मापन गनन सिम हुनेछौं। जवि हामी 

हाम्रो समदुायको परीिर् गनन सक्दछौं, त्यवि नै हामीले सङ््क्रमर्लाई राम्ररी वनयन्त्रर् गनेछौं । 

 
प्रश्न- कसरी हामी प्रकोपबाट बच्न सक्छौं ? 

 
पोवजवटभ नविजा आएक विद्यार्थीहरूलाई आिास हलहरूबाट िुरुन्िै isolation मा साने प्रवक्रया हामीसाँग छ । हामी कुनै 

पवन नवजकको सम्पकन मा आएका सहा आिासीहरूलाई पवन क्िारेन्टाइनमा सानेछौं । 

 
गमी मवहनाहरू भर र्थप सवुिधाहरूका सार्थ हामीसाँग पोवजवटभ नविजा आएका र नवजकका सम्पकन हरूलाई सरुविि िररकाले 

व्यिस्र्थामा राख्न आफ्ना ठाउाँ पनु: वनमानर् गनेर पयानप्त ठाउाँहरू सुवनविि गनन क्याम्पस लागी परेको छ । हामी हाम्रो 

isolation र क्िारेन्टाइन किहरूमा कररब १,००० व्यविहरूलाई समायोवजि गनन सक्छौं - हाम्रो आिास हलको अनुमावनि 

जनसंख्याको १५ प्रविशि । यवद विद्यार्थीहरूले चाहमेा उनीहरू घर फकन न पवन सक्दछन् । 

 
हामी क्याम्पस बावहर बस्ने पोवजवटभ नविजा आएका विद्यार्थीहरूलाई सवूचि गरेर contact tracing पवन गनेछौं; हामीले 

University Health Services मा अवहले सम्म ३५ जना नयााँ contact tracer हरूलाई रोजगार वदएका छौं र र्थप 

अरूलाई पवन वदनेछौं । हामी क्याम्पस बावहरका विद्यार्थीहरू र उनीहरूका पररिारहरूलाई कसरी isolation िा 

क्िारेन्टाइनमा बस्ने कुराको योजना बनाउनु पने आिश्यकिाको बारेमा वशविि गदछैौं । हामी अध्याय घरहरूमा बस्नेहरूलाई 

क्िारेन्टाइन र isolation व्यिस्र्थामा सहयोग गनन fraternity र sorority हरूको सार्थ पवन काम गदछैौं । 

 
यो जोड वदन महत्त्िपरू्न छ वक विश्वविद्यालयले यस शरद सेमेस्टरमा क्याम्पस पररचालनको लावग क्याम्पसको लावग आिश्यक 

पपरीिर् र contact tracing गरररहकेो छ । हामी डेन काउन्टीका जनस्िास्थ्य कमनचारीहरू र सवुिधाहरूमा र्थप बोझ राख्ने 

छैनौं । जब हाम्रो परीिर् र contact tracing सरुु हुन्छन,् हामी डेन काउन्टीको सङ््क्रमर् टे्रस गने समग्र िमिालाई पयानप्त 

रूपमा बढाउनेछौं । 

 
प्रश्न-क्याम्पस बाकहरका पाटीहरू बारे के गने ? 

 
म्यावडसनमा विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा वभत्र र बावहर भेला हुनु प्राकृविक कुरा हो । अन्य विश्वविद्यालयहरूमा क्याम्पस 

बावहरका पाटीहरू र ठूलो जमघटहरूको भाइरस फैलाउने भवूमकाबारे हामी सचेि छौं । 

 
यी कायनक्रमहरूलाई डेन काउन्टीको जनस्िास्थ्य आदशेले प्रविबवन्धि गरेको छ र यवद विद्यार्थीहरूले यो आदशे उल्लङ््घन 

गरेमा विश्वविद्यालयको अनुशासनात्मक कायन (दोहोयानइएको उल्लङ््घनको लावग वनलम्बन सवहि) र/िा पयानप्त जररिाना 

https://publichealthmdc.com/coronavirus/recommendations-and-guidance/individuals-and-families


जस्िा नगरपावलकाको प्रविबन्धका माफन ि उत्तरदायी ठहराईनेछन ्। हामी हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूलाई स्िास्थ्य र सरुिा 

मागनदशननहरूको पालनाको महत्त्िको बारेमा वदगो सन्दशे प्रदान गदछैौं र विश्वविद्यालयका कमनचारीहरू हप्ताको अन्त्यमा 

क्याम्पस बावहरका विद्यार्थीहरू भेट्दा अनुहार ढाक्न र भौविक दरूीको महत्त्िमा जोड वदाँदछैौं । 

 
िर हामी विश्वास गछौं वक विद्यार्थीहरू व्यविगि रूपमा वसक्नको लावग म्यावडसनमा आउन चाहन्छन् र उनीहरू यो अिसरमा 

उदाउनेछन् । उनीहरूलाई क्याम्पसको COVID-19 िावलममा भाग वलन र Badger Pledge साँग सहमि हुन अवनिायन 

हुनेछ, जसले जनस्िास्थ्य मागनदशननहरू पालना गने प्रविबद्धिा जनाउाँदछ । 

 
UW का fraternity र sorority हरूले रक्सी समािेश हुने कुनै पवन सामावजक जमघट र कायनक्रमहरूलाई प्रविबन्ध गरेका 

छन् र सबै कायनक्रमहरूले काउन्टीको जनस्िास्थ्य मागनदशननहरू पालना गनेछन् भनेर िचन वदएका छन् । फेरर पवन, यी 

मागनदशननहरूको उल्लङ््घन गरेमा UW-Madison र म्यावडसन शहरले प्रविबन्ध र्डा गनेछन् । हालमा, डेन काउन्टीले सबै 

बारहरू जसमा UW िरपरका बारहरू पवन समािेश छन् वभत्र जान बन्द गने आदशे वदएको छ । 

 
यवद िपाईलंे कुनै एक विद्यार्थी िा विद्यार्थी समहूहरूको जनस्िास्थ्य वचन्िा दखे्नुभयो भने, िपाईलंे यी कुराहरू हामीलाई 

केन्रीय रूपमा Public Health COVID-19 Concern Form माफन ि ररपोटन गनन सक्नुहुन्छ । हामीले सबै 

उल्लङ््घनहरूलाई गम्भीर रूपमा वलएका छौं र विद्यार्थीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेछौं । 

 
प्रश्न-Smart Restart ले कसरी समन्यायका (equity) समस्याहरूलाई ध्यान कदिँदैछ ? 

 
विश्वव्यापी महामारीको सरुूिाि दवेर् नै, हामीले हाम्रो कम ज्याला कमाउने कमनचारीहरूलाई विश्वव्यापी महामारीको आवर्थनक 

प्रभािहरूबाट जोगाउने प्रयास गरेका छौं । हामीले COVID को िलब पाउने वबदा प्रदान गरेका छौं; हामीले सरुु गरेको 

furlough हरूले बढी ज्याला भएका कमनचारीहरूलाई अझै बढी लाग ुभएको वर्थयो; िररष्ठ नेितृ्िले अझ ठूलो िलब 

घटाएका छन;् र िी काम हराएका िेत्रहरूमा हामीले work-share कायनक्रम आयोजना गर् यौं जसले कमनचारीहरूलाई 

आंवशक समय काम गनन र हराएको घण्टा ढाक्न बेरोजगारी सवुिधाहरू सङ््कलन गनन वदयो । 

 
गएको माचनमा जब हामीले भचुनअल प्रवशिर् िफान मोवडयौं, हामीले यो कुरा सबैभन्दा समस्याग्रस्ि भएको हाम्रा 

विद्यार्थीहरूको आिश्यकिाहरू पवहचान गननका लावग कडा प्रयत्न गरेका वर्थयौं । हामीले उनीहरूलाई ल्यापटपहरू प्रदान 

गर् यौं जसलाई आिश्यक वर्थयो र यस शरद सेमेस्टरमा फेरर त्यसो गनेछौं । हामीले स्पष्ट पारेका छौं वक आिश्यक हुनेहरूलाई 

हामी आवर्थनक सहयोग पवन प्रदान गनेछौं - वििेका पााँच मवहनामा हामीले विद्यार्थी सहायिा अनुरोधहरूको प्रविवक्रयामा $९.८ 

वमवलयन भन्दा बढी वििरर् गरेका छौं । 

 
यस शरद ऋिुमा, म विशेर्ष गरी र्ाना िा आिास असरुिा भएका हाम्रा विद्यार्थीहरूको बारेमा वचवन्िि छु । समवपनि ठाउाँ र 

उनीहरूको पढाईमा केवन्रि हुने समयको सार्थ यी िी विद्यार्थीहरू हुन् जसले सबैभन्दा बढी फाइदा क्याम्पसमा रहरे वलन 

सक्दछन् । र हामीलाई यो पवन र्थाहा छ वक जब विद्यार्थीहरू सेमेस्टरबाट वनवक्लन्छन् (drop out), उनीहरू स्र्थायी रूपमा 

वनवक्लने र्िरामा पदनछन ्। 

 
यी सरोकारहरूको प्रविवक्रयाका लावग, विद्यार्थी मावमला (Student Affairs), DDEEA, र आवर्थनक सहायिाको 

कायानलय (Office of Financial Aid) कम आमदानी भएका विद्यार्थीहरू र हाम्रा students of color लाई सम्पकन  

https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=28?


गदछैन् । उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो आिश्यकिाहरूको मलू्याङ््कन गनन सहयोग गने प्रयास गरररहकेा छन् र शरद 

सेमेस्टरका किाहरूमा अवहले सम्म भनान नभएका विद्यार्थीहरूलाई सम्पकन  गनन सक्दो प्रयास गरररहकेा छन् । जो क्याम्पसमा 

आउन सक्दनैन् उनीहरूको लावग हामीले अन्लाईन र भचुनअल सल्लाह वलने अिसर बढाएका छौं । क्याम्पसमा आउनेहरूको 

लावग, हामीले नयााँ आउने र जारी रहकेा विद्यार्थीहरूका लावग onboarding कायनक्रमहरू बढाएका छौं । 

 
म डेन काउन्टीको Boys and Girls क्लबलाई पवन विशेर्ष गरी धन्यिाद वदन चाहन्छु, जसले यस िसन्ि सेमेस्टरमा शैविक 

अिसरको केन्रलाई (Center for Educational Opportunity) अनुदान प्रदान गरी विश्वव्यापी महामारी र शैविक 

वशिा र क्याम्पस पररचालनमा आएको बदलािका कारर् बढी आवर्थनक समस्या झेलेका विद्यार्थीहरूलाई आवर्थनक सहयोग 

परु् यायो । 

 
प्रश्न-यकद यसले काम गरेन भने के हुन्छ ? 

 
यवद हाम्रो परीिर् र वनगरानीको डाटाले सङ््क्रमर्ा बढ्दो स्िरले जनस्िास्थ्य जोवर्म वसजनना गने सङ््केि गदनछ भने, 

आिश्यक भए अनुसार भचुनअल कायन र प्रवशिर्मा फवकन ने गरी, हामी क्याम्पसको सम्परू्न िा केही भागहरू बन्द गनन कदम 

चाल्नेछौं । यो UW प्रर्ाली प्रशासनको (UW System Administration) परामशनमा गनन आिश्यक हुनेछ, जसले 

UW प्रर्ालीका सबै क्याम्पसहरूमा वस्र्थविको वनगरानी गदछै । 

 
कुनै त्यस्िो एक मापदण्ड छैन जसले हामीलाई हाम्रो योजनाहरूलाई उल्ट्याउने िा घटाउने बारे वनर्नय वलन बाध्य पानेछ । 

हामी धेरै मात्रात्मक र गरु्ात्मक कारकहरूको अनुगमन गदछैौं - यसमा पोवजवटभ परीिर् हुने व्यविहरूको प्रविशि र हाम्रो 

क्याम्पसको isolation र क्िारेन्टाइन गने ठाउाँहरूको िमिा, सार्थ सारै्थ काउन्टीको पोवजवटभ परीिर् हुने व्यविहरूको 

प्रविशि र हाम्रो स्िास्थ्यसेिा प्रर्ालीको िमिा जस्िा व्यापक सामदुावयक उपायहरू समािेश छन् । हामीलाई के भइरहकेो छ 

भनेर वनगरानी गनन सहयोग गने यहााँ क्याम्पसमा भएका सङ््क्रामक रोग विशेर्षज्ञहरूको सल्लाह वलन हामी जारी राख्नेछौं । 

हामीले धेरै आकवस्मक योजनाहरू विकास गरेका छौं जसले हामीलाई हाम्रो पररचालनहरूलाई िीव्र गविमा चवलरहकेो 

अिस्र्थामा समायोजन गनन सहयोग गनेछन् । 

 
विवभन्न विश्वविद्यालयहरूले विवभन्न छनौट गरेका छन् । प्रायजसो अरू Big 10 विश्वविद्यालयहरू यो शरद सेमेस्टरमा 

र्लु्दछैन् । हाम्रो योजना बनाउने प्रवक्रया भर हामीले डाटा, िैज्ञावनक अनुसन्धान, र विशेर्षज्ञहरूको सल्लाहका मागनदशनन 

पाएका छौं । हामीले ठाउाँमा रार्ेका स्िास्थ्य प्रोटोकलहरूले क्याम्पसमा सङ््क्रमर् फैलने सम्भािना कम गनुनपदनछ । िर यो 

हाम्रो सम्परू्न समदुायलाई - विद्यार्थी र कमनचारीहरू - क्याम्पस बावहरका सार्थसार्थै क्याम्पसमा वजम्मेिार व्यिहार गनन 

अवनिायन छ । 

 
यो शरद सेमेस्टरमा केही पवन वनविि छैन । हामी सबैले स्िीकार गदनछौं वक हामी Thanksgiving भन्दा अगावड परूा 

िररकाले भचुनअल प्रवशिर्मा मोड्नु पने हुनसक्दछ । िर यो रोग चााँडै जाने िाला छैन र अझै कडा मेवडकल मध्यस्र्थिाहरू, 

जस्िै वक र्ोप, नभएसम्म हामीले यो रोगसाँग कसरी बााँच्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपनेछ । 

 
यो एक अनौठो र लामो छ मवहना रहकेो छ । हाम्रो क्याम्पस समदुायले एक अकानलाई सहयोग गरेर विश्वविद्यालयको महत्त्िपरू्न 

कामलाई अगावड बढाउने सबै िररकाको म कदर गदनछु । हामी यस पररवस्र्थविबाट साँगै यात्रा गने क्रममा म िपाईकंो वनरन्िर 

समर्थनन र सहयोगको अनुरोध गदनछु । 

### 
 


