
नेपाली / NEPALI 
वार्षिक सुर्वधा भनाि सूची 
र्िर्ि: सेप्टेम्बर २८ – अक्टोबर २३, २०२० 

लार्ि: जनवरी १, २०२० साल दखेि शरुू हुने सखुवधाहरूको बदल 

 

ियार िने 

☐ तपाईलंे हाल खलनभुएको सखुवधाहरू my.wisc.edu  मा चेक गनुुहोस ्(Benefit Information मा खिच्नुहोस)् । 

☐ Benefits 2021: What you need to know मा उपखथित हुनहुोस ्वा रेकरु् गररएको बैठक हनेुुहोस ्। 

☐ 2021 Annual Benefits Enrollment website University of Wisconsin प्रणालीले प्रदान गरेको हनेुुहोस ्। 

☐ खनखित गनुुहोस ्खक तपाईकंो थवाथ्य सेवा प्रदायकहरू अको बरु् नेटवकुमा हुनेछन ्(थवाथ्य/दन्त/दृखि) । 

☐ ALEX, तपाईकंो व्यखिगत भचुुअल सखुवधा सल्लाहकार, हनेुुहोस ्। 

 
र्नर्िय र्लने 

☐ यखद तपाईलंे यी सुर्वधाहरू शुरू िनि वा जारी राख्न चाहनहुुन्छ भने, तपाईलंे हरेक वषि भनाि िनुिपर्िछ: 

☐ थवाथ्य बीमा Opt-Out पहल* (Health Insurance Opt-Out Incentive*) 

☐ थवाथ्य बचत िाता* (Health Savings Account (HSA)*) 

☐ सीखमत उद्दशे्य Flexible Spending Account (LPFSA)* 

☐ थवाथ्य सेवा Flexible Spending Account (थवाथ्य FSA)** 

☐ बाल बच्चा Day Care Flexible Spending Account (बाल बच्चा FSA)** 
 

☐ िप दृखिको बीमा अको सालबाट Delta Vision मारु्त हुनेछ, VSP होइन । 

☐ तपाईलंे िप दृखि बीमालाई नयााँ भना,ु बदल, वा रद्द गनु सक्नुहुन्छ । 

☐ यखद तपाईसंाँग VSP बीमा छ भन,े तो १२/३१/२०२० मा सखक्कनेछ र तपाईलंे २०२१ सालको बीमालाई रद्द नगरेसम्म, तपाई ं

Delta Vision को बीमामा आफ ैँ भनाु हुनुहुनेछ । 

 

☐ तपाईलंे नयााँ भनाु, बदल, वा रद्द गनु सक्नहुुन्छ: 

☐ Uniform Dental को (रोकिाम गने दन्त बीमा) साि वा खबना State Group Health Insurance 

☐ Preventive Dental (भनाु नभएकाहरूका लाखग उपलब्ध छुटै्ट योजना) 

☐ Supplemental Dental (मखु्य/पनुथिाुपना गने दन्त बीमा मात्र) 

☐ Delta Vision मारु्त Supplemental Vision 

☐ Securian मारु्त दरुु्टना बीमा योजना 

☐ Accidental Death & Dismemberment (AD&D) बीमा 

 

☐ यखद तपाईसंाँग व्यखिगत र पाररवाररक जीवन बीमा (Individual & Family Life Insurance) छैँर्  छ भने, तपाईलंे आफ्नो रकम बढाउन 

सक्नहुुन्छ । वाखरु्क सखुवधा भनाु (Annual Benefits Enrollment) अवखधले जीवन बीमाको लाखग नयााँ भनाुको अवसर प्रदान गदनै । 

 

िनुिपने काि 

☐ my.wisc.edu वेबसाईटमा तपाईकंो २०२१ सालको सखुवधाहरू रोज्नहुोस ्(Benefit Information खिच्नहुोस)् । 

☐ तपाईलंे २०२१ सालको सबै सखुवधाहरूलाई अक्टोबर २३, २०२० बेलुकीको ४:३० बजे खभत्रमा बुझाईसक्न ुपनेछ ।   

☐ तपाईलंे आरु्ले रोज्नुभएको सखुवधाहरू बझुाउनु भएको २४-४८ र्ण्टा खभत्रमा ईमेल पाउनहुुनेछ । ईमेलले तपाईकंो जनवरी १, २०२१ सालमा 

शरुू हुने सखुवधाहरूको Confirmation Statement । खनखित गनुुहोस ्खक तपाईकंो Confirmation Statement सही छ । 

☐ यखद तपाईसंाँग सखुवधाको कुनै प्रश्नहरू छन ्भने, तपाईकंो खवभागको HR कायाुलयलाई सम्पकु गनुुहोला: 

☐ भार्ा सहायताको लाखग, कृपया सांथकृखतक भार्ागत सेवामा (Cultural Linguistic Services) र्ोन गनुुहोला: 

थपैखनश: (608) 265-0838  मङ: (608) 263-2217  खतब्बती: (608) 890-2545 

खचखनयााँ: (608) 890-2628  नेपाली: (608) 262-7521 

* Wisconsin Retirement System (WRS) सखुवधाहरूका लाखग योग्य कमुचारीहरूका लाखग मात्र उपलब्ध 

** गैर-सेवामा खनयिु कमुचारीहरूका लाखग उपलब्ध छैन (Fellows, Scholars, Graduate Interns/Trainees, र Post-Doctoral Fellows/Trainees) 

https://my.wisc.edu/
https://hr.wisc.edu/benefits/annual-benefits-enrollment
https://www.wisconsin.edu/abe/
https://www.myalex.com/uwsystem/2021
https://my.wisc.edu/

