
 

 
कार्य शीर्यक र कुल तलब (TTC) पररर्ोजनाल े२०२१ को समर्रेखा घोर्णा गर् र्ो 

 
UW System को परामशयमा UW–Madison ल ेकार्य शीर्यक र कुल तलब (TTC) पररर्ोजनाको समर्रेखालाई विस्तार गने 

वनणयर् गरेको छ, नर्ााँ कार्य शीर्यक र कार्यपद वििरणहरूको अनुसवूित कार्ायन्िर्नलाई २०२१ सालसम्म सारेर । 

 
र्स बदलले कमयिारी, सपुरभाईजर र मानि संसाधन (HR) विभागहरूलाई COVID-19 विश्वव्र्ापी महामारीको प्रवतविर्ामा ध्र्ान 

वदन समर् प्रदान गदयछ । नर्ााँ समर्रेखाले कार्यपद वििरण र TTC कार्य शीर्यक कार्ायन्िर्नको बारेमा कमयिारीसाँगको कुराकानीहरू 

सरुवित रूपमा हनु सकोस ्भनरे सवुनवित गनय पवन सहर्ोग गदयछ । 

 
TTC अझै क्र्ाम्पसको महत्त्िपणूय पहल रहकेो छ र र्सका लक्ष्र्हरू आज उविकै महत्त्िपणूय छ । UW–Madison को अवहलेको 

प्राथवमक ध्र्ान हाम्रो क्र्ाम्पसको आिश्र्कता र संसाधनहरूको अनरुूप रहकेो र विद्याथी, संकार्, कमयिारी र समदुार्लाई जोगाउन 

कडा जनस्िास््र्का उपार्हरू प्रर्ोग गने सरुवित रूपमा फेरर क्र्ाम्पस खोल्न ेतररका लाग ुगनयमा रहकेो छ । 

 
हाम्रा र्ोजनाहरू आउाँदो मवहनाहरूमा स्पष्ट हुन ेवबविकै TTC पररर्ोजनाल ेपररर्ोजना गवतविवधहरू, जसमा व्र्विगत रूपमा हुन 

आिश्र्क कुराकानीहरू समािेश छन,् पनुः सरुु कवहले हुन ेघोर्णा गनेछ । भविष्र्को TTC समर्रेखा रणनीवतहरूले र्ी 

कुराकानीहरू, साथै क्र्ाम्पसमा सबैजनाको सरुिा र भलाईको बारेमा छलफल गनेछन् । 

 
हामी र्ो थप समर् पररर्ोजनाका थप भागहरू विकास गनय प्रर्ोग गनछेौं जसलाई भविष्र्को िरणहरूमा वनधायररत गन ेर्ोजना वथर्ो । 

र्समा भविष्र्को पेशागत उन्नवतका लावग कमयिारीहरू तर्ार गनय र विस्ततृ दीघयकालीन तलब र सवुिधा रणनीवत बनाउन व्र्िसावर्क 

विकास अिसरहरू बढाउने कुराहरू समािेश छन् । 

 
TTC पररर्ोजनाको कमयिारीहरूसाँगको प्रवतविर्ा बैठकहरू, कार्य समहूहरू, कमयिारी फोरमहरू, र अरू कार्यिमहरूको रूपमा 

३३,००० भन्दा बढी अन्तविय र्ाहरू रहकेो छ । प्रविर्ा भरी कमयिारीहरूलाई संलग्न गराउन हामी जारी राख्नछेौं । 

 
हामील ेबुझेका छौं वक बदवलरहकेो पररर्ोजना समर्रेखाको बारेमा तपाईसंाँग बारेमा धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन् । नर्ााँ जानकारी उपलब्ध 

हुने वबविकै, TTC पररर्ोजना टोलीले संसाधन पसु्तकालर् (Resource Library) र पररर्ोजना िबेसाईटका 

go.wisc.edu/TTCProject सामग्री अपडेट गनछेन् । 

 
TTC पररर्ोजना टोली र क्र्ाम्पस नेततृ्िल ेर्ी िनुौतीपणूय समर्मा तपाईकंो समथयन र लिकताको लावग धन्र् छ । UW–Madison 

लाई बजार-सवूित तलब र सवुिधा संरिना प्रदान गनय हामी र्ो महत्त्िपणूय पररर्ोजनाको २०२१ सालामा कार्ायन्िर्न गनय उत्सकु छौं । 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

नेपाली / NEPALI 

https://go.wisc.edu/v4k6h0

