
हाम्रा संकाय र कर्मचारीहरू,  

 
गत दईु व्यस्त र्हहनार्ा, COVID-19 ले नाटकीय रूपर्ा हार्ी बस्ने संसार र हाम्रो क्याम्पस सञ्चालनहरूलाई बदहलएको 

छ । UW-Madison को प्रहतहियार्ा र् अत्यन्तै गर्म गदमछु । एक र्हान सरकारी हर्श्वहर्द्यालयको र्हत्त्र् स्पष्ट छ, र्हार्ारी 

सँग सम्बहन्ित अनुसन्िान, जानकारी र हिक्षा प्रदान गरेकोर्ा । दरु्ामग्यर्स, यस सङ्कटको लागत हर्श्वहर्द्यालयर्ा पयामप्त 

छन्। यस र्ेर्ोले कर्मचारी furlough हरू सहहत, हाम्रा आर्श्यक खचमहरू घटाउने रूपरेखालाई जनाउँदछ । 

 
तपाईकंो उजाम, र्नोर्ार् र सर्पमणका लाहग िन्यर्ाद, यसले गदाम हर्स्कहन्सनर्रको प्रहतहियार्ा हाम्रो हर्श्वहर्द्यालयले एक 

अग्रणी र्हूर्का खेलेको छ, जसले जनस्र्ास््यको रक्षा गनम हनणामयक कदर् चालेको छ, हाम्रो राज्यलाई सहुर्िा र पररसरहरू 

चलाउन हदएको छ, UW Health का कर्मचारीहरू र पहहलो उत्तरदाताहरूलाई हाम्रो आर्ास हल खोलेको छ, र राज्यलाई 

हनणमय हलन सहयोग परु् याउने िेरै आर्श्यक हर्िेषज्ञता बाँडेको छ । तपाईलंे खोप हर्कास कायमदहेख हलएर अनुहार छोप्ने 

सािनका (face shields) लाहग खलुा हडजाईनहरू हसजमना गने जस्ता हर्िाल र साना तररकार्ा हर्स्कहन्सन हर्चारको 

(Wisconsin Idea) उदाहरण बन्नुर्एको छ । 

 
हाम्रो सर्दुायको स्र्ास््य र सरुक्षाको रक्षा गनुम हाम्रो पहहलो प्राथहर्कता हो । क्याम्पस पररचालनर्ा र्एको तीव्र कटौतीले 

हार्ी सबैको लाहग चनुौतीहरू प्रस्तुत गरेता पहन, हाम्रो सर्दुायलाई जोगाउन र यस र्ाइरसको फैलार्टलाई सीहर्त गनम यसो 

गनुम सही हथयो । 

 
र् हाम्रा सबै कर्मचारीहरूप्रहत आर्ारी छु, र हर्िेष गरी क्याम्पस पररचालनहरूको संरक्षणको लाहग आर्श्यक क्षर्तार्ा 

क्याम्पसर्ा कायमरत व्यहिहरूलाई िन्यर्ाद हदन चाहन्छु । तपाईहंरू प्रत्येकले हाम्रो प्रहतहियार्ा र्हत्त्र्पणूम र्हूर्का 

खेल्नुर्यो, चाह ेतपाईलंे कक्षाको र्ैकहल्पक हर्तरणर्ा र्ाग हलनुर्यो, हाम्रा हर्द्याथीहरू र्ा प्रहिक्षकहरूलाई virtual 

र्ातार्रणर्ा सहयोग गद ैहुनुहुन्छ, अनुसन्िान जारी राख्न सहयोग परु् याउनुर्एको छ, र्ा हर्स्कनहसन र्रपरका सर्दुायहरूर्ा 

सम्पकम  सञ्चालन गद ैहुनुहुन्छ । 

 
तपाई ंपहहले नै सचेत हुनुहुन्छ हक यस सङ्कटले हाम्रो आहथमक अर्स्थार्ा अर्तूपरू्म प्रर्ार् पारेको छ, जनु हार्ीले सरुुर्ा 

१०० हर्हलयन डलरको अनुर्ान लगाएका हथयौ;ँ यो सम्र्र् छ हक घाटा िेरै ठूलो हुन सक्दछ । जसरी हार्ीले यस 

र्हार्ारीको प्रहतहिया हदन जारी राखेका छौ,ँ आहथमक प्रर्ार् बढेको छ । हहजो राती र्ात्र राज्यले घोषणा गयो हक 

हर्श्वहर्द्यालय लगायत सबै कायमकारी िाखा एजेन्सीहरूलाई यस आहथमक र्षमको (यो जनु ३० र्ा अन्त्य हुन्छ) राज्य कर 

डलरको लगानीर्ा ५ प्रहतित कटौती गनम आग्रह गररनेछ । 

 
हार्ी सौर्ाग्यिाली छौ ँहक यो सङ्कटको तुलनात्र्क रुपर्ा राम्रो आहथमक अर्स्थाबाट र हर्त्तीय र्षम २१ को बजेट 

प्रहियाको हहस्साका रूपर्ा नयाँ बजेट डलर हर्हनयोजन गनुम अहघ नै सार्ना गनम सक्यौ ँ। हाम्रो सीहर्त र्ण्डार र अन्य लागत 

हनयन्त्रण कायमहरूको संयोजनर्ा, यो पैसाले हार्ीलाई केन्रीय क्याम्पस कायमहरूको र्ाध्यर्बाट १०० हर्हलयन डलरको 

घाटालाई सम्बोिन गनम अनुर्हत हदनेछ । हाम्रा कर्मचारीहररूलाई तत्काल प्रर्ार्बाट जोगाउन हार्ीले हालका र र्हर्ष्यका 

लागतहरूलाई हनयन्त्रण गनम हलएका तत्काल कायमहरू यी हथए:  

• योजना गररएको बजेट हर्हनयोजन र नयाँ लगानी रद्द गने 

• यात्राहरू रोक्ने र गैर-आर्श्यक खचमहरू सीहर्त गने 
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• केही परू्ामिार पररयोजनाहरू स्थहगत गने र्ा बदहलने  

• Freshman र्गमको र्नाम गनम हाम्रो प्रयासलाई दोब्बर बनाउने 

• सीहर्त छूट सहहत आंहिक रूपर्ा नयाँ कार् हदने र तलब रोक्ने 

अपेहक्षत आहथमक चनुौहतहरूका कारण, हार्ीले थप कदर्हरू चाल्नुपनेछ जसले दरु्ामग्यर्स हाम्रा सबै कर्मचारीहरूलाई सीिै 

असर गनेछ । संकाय, िैहक्षक र यहुनर्हसमटी कर्मचारीहरू बीच साझा बहलदानको लाहग आग्रह गदै, र हाम्रो नेततृ्र् र उच्च 

कर्ाई गनेहरूको सबैर्न्दा ठूलो योगदानको अपेक्षा गद ैहार्ी सर्ुदायको रूपर्ा यस चनुौतीको सार्ना गनेछौ ँ।  

 
हार्ी यी कदर्हरू चाल्नेछौ:ँ 

क्याम्पस-व्यापी Furlough: िेरै जसो संकाय, िैहक्षक र यहुनर्हसमटी कर्मचारीहरूका लाहग, हार्ी र्े १५ दहेख अक्टुबर 

३१, २०२० सम्र् चल्ने एक स्नातक, प्रगहतिील तलब हबनाको furlough कायमिर् लाग ुगनेछौ ँ। Furlough एउटा 

अहनर्ायम तलब हबनाको हबदा हो र layoff र्ा गैर-नर्ीकरण (non-renewal) होईन । कर्मचारीहरूले आफ्नो कार् कायर् 

राख्दछन् र जब कार्को हस्थहतर्ा फकम न्छन्, आफ्ना जम्र्ा र्एका सहुर्िाहरूर्ा परुा पहुचँ पाउनेछन् । 

 
यस नीहत अहिकांि कर्मचारीलाई लाग ुहुनेछ, जसर्ा अनुदान र्ा अन्य गैर-१०१ कोषर्ा रहकेा व्यहिहरू पहन 

सर्ार्ेि छन् । हार्ी स्नातक सहायक, पोस्ट-डक्टरल, अस्थायी र हर्द्याथी कर्मचारी र गैर-FTE हनयहुिहरूलाई 

छूट हदनेछौ ँ। 

 
$१५०,००० र्न्दा बढी कर्ाउने कर्मचारीहरूले आउँदो छ र्हहनार्ा छ हदनको furlough हलनछेन् (प्रहत र्हहना ४.६% 

कटौती) । $८०,००१ र $१५०,००० को बीचर्ा कर्ाउनेहरूले पाँच हदन हलनेछन् (प्रहत र्हहना ३.८% कटौती), $५०,००० 

र $८०,००० को बीचर्ा कर्ाउनेहरूले चार हदन हलनेछन् (प्रहत र्हहना ३.१% कटौती), र ,$५०,००० र्न्दा कर् कर्ाउने 

कर्मचारीहरूले र्े र अक्टुबर बीचको छ र्हहनाको अर्हिर्ा तीन हदनको furlough हलनेछन् (प्रहत र्हहनार्ा २.३% 

कटौती)। Furlough हदनहरूको सङ्ख्या ९-र्हहना हनयहुि र्एकाहरूका लाहग सर्ायोहजत हुनेछ, जसले गदाम उही र्ाहषमक 

आयत हुने अरू व्यहिहरूसँग र्षमर्री हर्ल्ने सर्ान तलब घटाउने प्रहिया दहेखन्छ । 

 
नेतृत्व तलब कटौती: प्रोर्ोस्ट, उपकुलपहत र र्ैले, हाम्रो आफ्नै इच्छाले अको छ र्हहनाको लाहग हाम्रो तलबर्ा पन्र 

प्रहतित कटौती गदछैौ ँ। यो लगर्ग १० प्रहतित तलब कटौती र छ र्टा furlough हदन बराबर हो ।  

Work-Share काययक्रम: र्ारी आहथमक घाटा द्वारा प्रर्ाहर्त र्ा पररचालनर्ा ठूलो प्रर्ार् परेको यहुनटहरूले आफ्नो 

कायमबललाई अझै घटाउनुपनेछ । यी कर्मचारीहरू र्ध्य परुा furlough हुनबाट रोक्न, हार्ीले Wisconsin 

Department of Workforce Development (DWD) र संघीय CARES ऐनको र्ागमदिमन अन्तगमत Work-

Share कायमिर् चलाउन खोहजरहकेा छौ ँ। यसको लाहग DWD बाट स्र्ीकृहत चाहहन्छ तर हार्ी आिार्ादी छौ ँहक 

हार्ीले त्यो स्र्ीकृहत पाउनेछौ ँर अझ हर्स्ततृ furlough हरूबाट जोहगन सक्नेछौ ँ। 

 
Work-Share कायमिर्ले उपलब्ि कार् बाँडेर सबै कर्मचारीहरूलाई आंहिक रूपर्ा (part-time) कार्र्ा राख्दछ । यस 

कायमिर् अन्तगमत, कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्को घण्टार्ा दि दहेख साठी प्रहतित सम्र्को कटौती दखे्नेछन् र यहुनटर्ा 

बाँकी रहकेा कार्लाई कर्र गनमका लाहग हिफ्ट बाँड्नेछन् । Work-Share कायमिर्का कर्मचारीहरूले हर्स्ताररत 



बेरोजगारी सहुर्िाहरूको लाहग आर्ेदन गनम सक्दछन् जनु आंहिक कार् घटेको लाहग सर्ानुपाहतक रूपर्ा (pro-rated) 

उपलब्ि छ । 

Work-Share कायमिर्र्ा र्ाग हलने कर्मचारीहरूले र्ाहथ र्णमन गररएको कुनै पहन furlough हदनहरू हलन आर्श्यक 

छैन । परुा र्ा आंहिक रूपर्ा Work-Share कायमिर्र्ा र्ाग हलने यहुनटहरूर्ा यहुनर्हसमटी हाउहजङ्ग, पररसर योजना र 

व्यर्स्थापन (Facilities Planning & Management), र हर्स्कहन्सन Union, र अरू पदमछन् । आउने दईु हप्तार्ा, 

यहद उनीहरूको कायम यहुनटले Work-Share कायमिर्र्ा र्ाग हलँदछैन् र्ने कर्मचारीहरू औपचाररक रूपर्ा सहूचत हुनेछन्। 

 
युननटहरूमा कम काम भएका कमयचारीहरू जो Work-Share काययक्रमको लानि योग्य छैनन:् Work-Share 

कायमिर् ती यहुनटहरूको लाहग हडजाइन गररएको छ जहाँ िेरै कर्मचारीहरू घटाइबाट प्रर्ाहर्त हुन्छन् । केही यहुनटहरूर्ा परुा 

सर्य (full-time) कार् नगने र्ा telecommute गनम नसक्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सीहर्त छन् । यी अर्स्थाहरूर्ा, 

सपुरर्ाईजरहरूले कर्मचारीहरूको साथ हर्लेर हक उनीहरूलाई अको कार् हदना सहकन्छ हक सहकँदनै र्ा यहद कायमपद हर्िेष 

furlough आर्श्यक छ र्ने उपलब्ि कार्को र्ात्राको आिारर्ा कार् गने घण्टा घटाउने कुरा तय गनेछन् । 

 
Work-Share कायमिर्को लाग ुर Work-Share का लाहग योग्य नर्एकाहरूका लाहग फेरर हनयहुि सम्र्ाहर्त 

अर्सरहरूको पहहचान कायम जारी छ र क्याम्पस COVID-19 आपतकालीन हबदाको आर्श्यकतालाई र्े १५ सम्र् हर्स्तार 

गररनेछ । क्याम्पस COVID-19 हबदा र्े १५ पहछ उपलब्ि हुने छैन । 

 
आफ्नै इच्छाको तलब नबनाको नबदा: अन्तर्ा, हार्ी तलब हबनाको आफ्नै इच्छाको हबदाको पहन प्रस्तार् राख्दछौ ँ

(सार्ान्यतया आंहिक सर्य) जसले यो कदर् हलन चाहन्छन् र जसको कायम र्ारले यसको लाहग अनुर्हत हदन्छ यहद तपाई ंयो 

हर्कल्प हलन चाहनुहुन्छ र्ने कृपया तपाईकंो सपुरर्ाईजर र्ा HR प्रहतहनहिलाई सम्पकम  गनुमहोला । 

 
यी छोटो अर्हिको HR कायमहरूले हार्ीलाई र्तमर्ानर्ा सार्ना गरररहकेा १०० हर्हलयन डलर र्न्दा बढीको घाटार्ा ३० 

हर्हलयन डलर बचाउनेछ । 

 
अहहले र िरद ऋतुको बीचर्ा र् कुनै थप कायम र्ा कटौतीको आिा गहदमनँ र हर्श्वास गदमछु हक यी चरणहरू पयामप्त हुनेछन् । तर 

हार्ी अझै पनी र्हर्ष्यर्ा ठूलो अहनहितताको सार्ना गरररहकेा छौ ँ। हार्ीले जस्तो पहन पररदृश्यहरूको ला हग योजना 

बनाउँद ैगरेपहन, हार्ी कसैलाई पहन थाहा छैन हक हार्ी िरद ऋतुर्ा कसरी चल्नेछौ,ँ र्ा राज्यको बजेटको हस्थहत अको दईु 

र्षमर्ा कसरी जाँदछै । यी दरु्ै कारणहरूले हाम्रो आहथमक सर्स्याहरूलाई गम्र्ीर बनाउन सक्दछन् र खचम घटाउने हर्हिको 

रूपर्ा आउने िरद ऋतुर्ा थप कटौती आर्श्यक पनमसक्नेछन् । 

 
र्लाई थाहा छ यो सर्यर्ा यो आग्रह गनुम ठूलो कुरो हो जब हार्ी सबै कडा पररश्रर् गरररहकेा छौ,ँ र हाम्रो जीर्नका अन्य िेरै 

र्ागहरूर्ा पहहले नै अस र परेका छन् । हार्ी ग्रीष्र् ऋतु र िरद ऋतुर्ा सद ैजाँदा, र् र्चन हदन्छु हक हार्ी सकेसम्र् जानकारी 

प्रदान गनम जारी राख्नेछौ ँर साथसाथै कुराहरू साझेदारी गनम र प्रश्नहरू सोध्न साझा प्रिासन र्ाफम त अर्सरहरू प्रदान गनेछौ ँ। 

 
र्ानर् संसािन कायामलयबाट furlough नीहत र FAQ पढ्न कृपया https://hr.wisc.edu/covid19/furlough 

र्ेबसाईटर्ा जानुहोला । 

https://hr.wisc.edu/covid19/furlough


थप अपडेटहरू र्ानर् संसािनको कायामलयबाट हसिै डीन, हनदिेक र र्ानर् संसािन प्रहतहनहिहरू र्ाफम त प्रदान गररनेछ । 

प्रश्नहरू तपाईकंो सपुरर्ाईजर र्ा HR प्रहतहनहिलाई, र्ा र्ानर् संसािनको कायामलयर्ा (608) 265-2257 र्ा 

furlough@ohr.wisc.edu बाट हनदहेित गनम सहकन्छ । 

 
फेरर पहन, र् तपाईलंे गनुमहुने सबै कुराको गहहरो कदर गदमछु र हाम्रो संस्थालाई यस गाह्रो अर्स्थाबाट हछटो र्न्दा हछटो र 

सरुहक्षत रूपर्ा बाहहर लैजानको लाहग तत्पर छु । 

 

कुलाहिपहत Rebecca Blank 
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