
 

नेपाली / NEPALI 

 
 

 
 

वार्षिक सरु्वधा भनाि (Annual Benefits Enrollment) एक मात्र समय हो जब तपाई ंएक योग्य जीवन घटना वा योग्य रोजगार 

पररवतिन र्बना केही सरु्वधाहरू बाहके (उदाहरणको लार्ग, र्ववाह, जन्म, वा सम्बन्ध र्वच्छेद) बदल्न सक्नहुुनेछ । यस अवर्धमा 

बनाइएको बदलहरू जनवरी १, २०२३ मा लाग ूहुनेछन ्। 
 

सरु्वधाहरूको सेर्मनारमा उपर्थित हुनभुएर २०२३ सालको सरु्वधा चयनहरूको जानकारी पाउनहुोस ्

यी कुनै पर्न कायिक्रमहरूका लार्ग पर्हलै दताि गनि आवश्यक छैन । कायिक्रममा भाग र्लनको लार्ग र्बदा र्लनपुदनै । उपर्थित हुन चाहन ु

भएमा तपाईकंो सपुरभाईजरलाई खबर गनुिहोला । MyUW मा तपाईकंो हालको सरु्वधा छनौटहरू हनेिको लार्ग तपाईकंो वार्षिक सरु्वधा 

भनाि बयानको समीक्षा गनुिहोला । 
 

र्मर्त समय थिान र उपलब्ध भाषाहरू 

व्यर्िगत रूपको बैठकहरू: र्दनको बेलामा 

सोमबार, अक्टोबर 3, 2022 

 

र्बहान 9:15‒10:15 बजे 

र्बहान 10:30‒11:30 बजे 

र्दउँसो 1:15‒2:15 बजे 

Employee Benefits Fair मा 

Union South, Marquee Theater 
1308 West Dayton Street 
अङ््गरेजी भाषामा मात्र 

बधुबार, अक्टोबर 5, 2022 र्बहान 9:30‒11:00 बजे Gordon Dining & Event Center 
770 West Dayton Street 
(भवन र्भत्र गएर त्यहाँका र्नदशेन पालना गनुिहोस)् 

थपैर्नश, मङ्ग, र्तब्बती, र्चर्नया,ँ नेपाली भाषा ।  

अङ््गरेजी भाषाको बैठक छैन । 

व्यर्िगत रूपको बैठकहरू: राती 

र्बहीबार, अक्टोबर 6, 2022 राती 11:00–12:30 बजे Health Sciences Learning Center (HSLC) 
750 Highland Avenue 
अङ््गरेजी, थपैर्नश, मङ्ग, र्तब्बती, र्चर्नयाँ, नेपाली भाषा 

Lot 74, 82, 60 र 64 मा र्न: शलु्क पार्कि ङ््गग 

भचुिअल बैठकहरू: र्दनको बलेामा   

बधुबार, सेप्टेम्बर 28, 2022 

र्बहीबार, सेप्टेम्बर 29, 2022 

मङ््गगलबार, अक्टोबर 4, 2022 

र्बहीबार, अक्टोबर 13, 2022 

शकु्रबार, अक्टोबर 14, 2022 

र्दउँसो 1:00‒2:00 बजे 

र्बहान 10:00‒11:00 बजे 

र्बहान 9:00−10:00 बजे 

बेलकुी 5:00−6:00 बजे 

र्दउँसो 1:00−2:00 बजे 

सबै भचुिअल बैठकहरू WebEx बाट अङ््गरेजी भाषामा 

प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन ्। 

 
प्रत्येक बैठकको र्लङ््गकको लार्ग 

benefits.wisc.edu/2023 वेबसाईट हनेुिहोला । 

 

यर्द तपाईसँंग कम्प्यटुरको पहुचँ छैन र तपाईकंो सरु्वधाहरू अपडेट गनिका लार्ग सहयोग चार्हन्छ भने तपाईकंो सपुरभाईजर वा र्वभागीय 

मानव संसाधनसँग कुरा गरेर व्यर्िगत सरु्वधा बदलको भेटघाट समय बनाउनहुोला । 
 

benefits.wisc.edu/2023 वेबसाईटमा िप जानकारी पाउनहुोस ्। 

नेपाली भाषाको सहायताको लार्ग, कृपया सांथकृर्तक भाषागत सेवाको कायािलय 608-262-7521 मा सम्पकि  गनुिहोला । 

२०२३ सालको लार्ग वार्षिक सरु्वधा भनाि 

सेप्टेम्बर २६–अक्टोबर २१, २०२२ 

 


