
 

नेपाली / NEPALI 

 

 

वार्षिक सरु्वधा भर्ाि (Annual Benefits Enrollment) एक मात्र समय हो जब तपाई ंएक योग्य जीवर् घटर्ा वा योग्य रोजगार 

पररवतिर् र्बर्ा केही सरु्वधाहरू बाहके (उदाहरणको लार्ग, र्ववाह, जन्म, वा सम्बन्ध र्वच्छेद) बदल्र् सक्र्ुहुर्ेछ । यस अवर्धमा 

बर्ाइएको बदलहरू जर्वरी १, २०२२ मा लाग ूहुर्ेछर्् । 

 

सुविधाहरूको सेविनारिा उपवथित भएर २०२२ सालको सुविधा चयनहरूको जानकारी पाउनुहोस ्
 

व्यर्िगत रूपको कायिक्रमहरूका लार्ग पर्हलै दताि गर्ि आवश्यक छैर् । भर्ुिअल कायिक्रमहरूको लार्ग पर्हलै दताि गर्ि आवश्यक छ । 

कायिक्रममा भाग र्लर्को लार्ग र्बदा र्लर्ुपदरै् । उपर्थित हुर् र्ाहर्ु भएमा तपाईकंो सपुरभाईजरलाई खबर गर्ुिहोला । MyUW मा 

तपाईकंो हालको सरु्वधा छर्ौटहरू हरे्िको लार्ग तपाईकंो वार्षिक सरु्वधा भर्ाि बयार्को समीक्षा गर्ुिहोला । 

 

विवत सिय थिान र उपलब्ध भाषाहरू 

व्यविगत रूपको बैठकहरू: विनको बेलािा 

मङ्गलबार, अक्टोबर ५, २०२१ र्दउँसो 1:15–2:15 

र्दउँसो 2:45−3:45 

Employee Resource Fair मा 

Union South, Marquee Theater 
770 W. Dayton Street 
अङ्रेजी मात्र 

र्बहीबार, अक्टोबर ७, २०२१ र्दउँसो 2:00–3:30 21 North Park Street 
(भवर् र्भत्र गएर त्यहाँका र्र्दशेर्को पालर्ा गर्ुिहोस)् 

थपैर्र्श, मङ, र्तब्बती, र्र्र्र्याँ, र्ेपाली भाषा ।  

अङ्रेजी भाषाको बैठक छैर् । 

व्यविगत रूपको बैठकहरू: राती 

र्बहीबार, अक्टोबर ७, २०२१ राती 11:00–12:30 Health Sciences Learning Center (HSLC) 
750 Highland Avenue 
अङ्रेजी, थपैर्र्श, मङ, र्तब्बती, र्र्र्र्याँ, र्ेपाली भाषा 

Lot 74, 82, 60 र 64 मा र्र्: शलु्क पार्कि ङ्ग 

भचुुअल बैठकहरू: विनको बेलािा 

बुधबार, सेप्टेम्बर २९, २०२१ 

र्बहीबार, सेप्टेम्बर ३०, २०२१ 

सोमबार, अक्टोबर ४, २०२१ 

र्बहीबार, अक्टोबर १४, २०२१ 

शकु्रबार, अक्टोबर १४, २०२१ 

र्दउँसो 11:00 a.m.−१२ बज े

र्दउँसो 3:00−4:00 

र्बहार् 9:00−10:00 

र्दउँसो 5:00−6:00 

र्दउँसो 1:00−2:00 

सबै भर्ुिअल बठैकहरू WebEx बाट अङ्रेजी भाषामा 

प्रत्यक्ष हुर्ेछर्् । 

बैठकको र्लङ्क पाउर्का लार्ग पर्हलै 

benefits.wisc.edu/2022 वेबसाईटमा दताि 

गर्ुिहोला । 

 

यर्द तपाईसँंग कम्प्यटुरको पहुरँ् छैर् र तपाईकंो सरु्वधाहरू अपडेट गर्िका लार्ग सहयोग र्ार्हन्छ भर्े तपाईकंो सपुरभाईजर वा र्वभागीय 

मार्व संसाधर्सँग कुरा गरेर व्यर्िगत सरु्वधा बदलको समय बर्ाउर्ुहोला । 

 

https://benefits.wisc.edu/2022 िा िप जानकारी पाउनुहोस ्। र्ेपाली भाषाको सहायताको लार्ग, कृपया सांथकृर्तक 

भाषागत सेवा 608-262-7521 मा सम्पकि  गर्ुिहोला । 

२०२२ सालको लावग िावषुक सुविधा भनाु 

सेप्टेम्बर २७–अक्टोबर २२, २०२१ 

 


