
सब ैUW−Madison कर्मचारीहरू, 
 

केही हप्ता पहहले, हार्ील ेCOVID-19 हिश्वव्यापी र्हार्ारीको हित्तीय प्रभािहरू सम्बोधन गनम छोटो अिहधको, खछम बचाउने उपायहरू 

घोषणा गर् यौं । यी उपायहरूर्ा क्याम्पस-व्यापी, बीच-बीचको Furlough (Intermittent Furlough), Work-Share कायमक्रर्, र 

कायमपद-हिशेष Furloughs (Position-Specific Furloughs) हरू सर्ािेश छन् । तपाईहंरू र्ध्य धेरैल ेतपाईकंो कायमपद हिशेष 

furloughs िा Work-Share जानकारीको हचठी पाउनभुयो । यहद तपाईलंे यो हचठी पाउनुभएको छैन र furlough को 

आिश्यकताबाट छुट (exempt) हुनुहुन्न भने, तपाईलंे चााँडै नै सो हचठी पाउनुहनुेछ ।* 
 

*यस िगमहरूर्ा हनुे कर्मचारीहरूल ेसार्ान्यतया furlough बाट छुट पाउाँदछन्: (१) H-1B िा E-3 कार् 

प्राहधकरणका हिदशेी कर्मचारीहरू; (२) हिद्यार्थी सहायक र हिद्यार्थी सहयोग कर्मचारीहरू; (३) पोस्ट-हडग्री 

प्रहशक्षण हनयहुिहरू (उदाहरण, postdocs); (४) नतेतृ्ि जसले स्िैहछछक तलब घटाउाँदछन्; र (५) गैर-FTE 

हनयहुिहरू (उदाहरणका लाहग अस्र्थायी कर्मचारीहरू, शैहक्षक प्रहत घण्टा कार् गने कर्मचारीहरू, र एक्र्सु्ट रकर् 

हनयहुिहरू) । 
 

आज हार्ी र्थप जानकारी प्रदान गनम चाहान्छौं जसल ेयी उपायहरूल ेतपाईलंाई कसरी असर गनम सक्छ भनेर बुझ्न सहयोग गनछे । यस 

ईर्ेलर्ा तपाईलंे र्हत्त्िपणूम अपडेटहरू, सहयोगी संसाधनहरू, र सहयोगको आिश्यकता भएर्ा कहााँ जाने जस्ता हसफाररशहरू 

पाउनहुुनेछ । 
 

क्याम्पस व्यापी, बीच-बीचको Furlough (Intermittent Furlough) 

अहधकांश कर्मचारीहरूले अक्टूबर ३१, २०२० सम्र् तलब नपाउने furlough सर्य हलनछेन ्। Furlough हदनहरूको सङ्््या 

कर्मचारीको िाहषमक तलब दरर्ा आधाररत छ। सन्दभमको लाहग तलको ताहलका हनेुमहोस:् 
 

वार्षिक तलबको दर १२ मर्िनाको लार्ि 

तोर्कएको  

Furlough र्दन 

९ मर्िनाको लार्ि 

तोर्कएको Furlough 

र्दन 

$50,000 भन्दा कर् 3 2 

$50,000 - $80,000 4 3 

$80,001-$150,000 5 4 

$150,000 भन्दा बढी 6 5 

 

आंहशक सर्य (part-time) कर्मचारीहरूका लाहग, furlough को सर्य कर्मचारीको हनयहुिको प्रहतशत अनुसार सर्ानपुाहतक 

रूपर्ा हनु्छ (% FTE िा परुा-सर्य बराबर (full-time equivalency)) । उदाहरणको लाहग, $६०,००० को िाहषमक तलब दर भएको 

१२ र्हहनाको कर्मचारील ेअब दहेख अक्टुबर ३१ को बीचर्ा ४ furlough हदनहरू हलन आिश्यक छ । उही $६०,००० िाहषमक 

तलब दर भएको आधा-सर्य (५०% FTE) कर्मचारील े२ furlough हदनहरू हलन आिश्यक छ । यो तपाईलंे अहप्रल २९, २०२० र्ा 

पाउनभुएको पहहलो क्याम्पस-व्यापी, बीच-बीचको furloughs जानकारी भन्दा फरक छ । यो बदल आंहशक-सर्य कर्मचारीहरूका 

लाहग केहह सम्भाहित असर्ानताहरूलाई सम्बोधन गन ेउद्देश्यल ेबनाईएको हो । 
 

आउने Memorial Day हबदार्ा, क्याम्पस-व्यापी, बीच-बीचको furlough र्ा रहकेा कर्मचारीहरू जसले Memorial Day भन्दा 

अगाहडको शकु्रिार र पछाहडको र्गंलिार furlough को हदन हलए भने हबदाको तलब (holiday pay) पाउनेछन् । यो भखमरको 

सञ्चार भन्दा फरक छ र कर्मचारीहरूलाई Memorial Day र्ा हबदाको तलबको लाहग र्थप लहचलोपन प्रदान गदमछ । 
 

 

नेपाली / NEPALI 



Work-Share कायिक्रम र कायिपद-र्वशेष Furloughs (Position-Specific Furloughs) 

केही कर्मचारीहरूको Work-Share कायमक्रर् िा कायमपद-हिशेष Furlough का कारण घण्टाहरू घट्नछेन् । यी कर्मचारीहरू 

क्याम्पस-व्यापी, बीच-बीचको Furlough र्ा सर्ािेश हनुेछैनन् । यी कायमक्रर्हरू अन्तगमत घण्टा र सर्यरेखाहरूको कटौती कायम 

यहुनट अनुसार फरक हुन्छ । धेरै जसो हालतहरूर्ा कर्मचारीहरू बेरोजगारी सहुिधाहरूका लाहग योग्य छन् । बेरोजगारी सहुिधाहरू र 

आिेदन गने जानकारीको लाहग, कृपया यो िेबसाईटर्ा जानहुोला: 

hr.wisc.edu/covid19/furlough/#unemployment-benefits-during-furlough 
 

आपतकालीन र्बदा 

COVID-19 बाट प्रभाहित कर्मचारीहरू संघीय कायमक्रर् अन्तगमत पररिार पहहला कोरोनाभाइरस प्रहतहक्रया ऐन (FFCRA) अन्तगमत 

हडसेम्बर, ३१, २०२० सम्र् तलब पाउन ेहबदाका लाहग योग्य हनु सक्छन् । संघीय कायमक्रर् अन्तगमत, तपाईकंो हबदार्ा तपाईलं ेपरुा 

तलब नपाउन सक्नुहुन्छ । र्थप रूपर्ा, संघीय कायमक्रर् अन्तगमत तपाई ंहकदार हुहभुएको तलब पाउने हबदाको सीर्ा छ। र्थप 

जानकारीको लाहग, कृपया यो िेबसाईटर्ा जानहुोला: hr.wisc.edu/covid19/emergency-leave 
 

UW−Madison COVID-19 तलब पाउने हबदा अब उपलब्ध छैन । यो टाढाबाट कार् गनम नसक्न ेिा जो COVID-19 सम्बहन्धत 

कारणहरूले गदाम कार् गनम नसक्न ेकर्मचारीहरूका लाहग र्ध्य-र्ाचमर्ा सरुु गरीएको हर्थयो । UW COVID-19 हबदा र् े१५, २०२० र्ा 

सर्ाप्त भयो । 
 

क्याम्पसमा चरणबद्ध र्िती (Phased Return to Campus) 

UW−Madison ल ेक्याम्पस फेरर खोल्नको लाहग चरणबद्ध पहुाँच अपनाईरहकेो छ जनु हाम्रो क्याम्पसको आिश्यकता र 

संसाधनहरूको लाहग उपयिु छ र जसले हिद्यार्थी, संकाय, कर्मचारी, र सर्दुायलाई बचाउन कडा उपायहरू प्रयोग गदमछ । यहद 

तपाईलंाई पहहलो चरणर्ा क्याम्पसर्ा ररपोटम गने आशा गररएको छ भने, तपाईकंो हिभाग िा सपुरभाईजरले तपाईलंाई सचूना हदनछेन ्। 

Telecommuting गरररहकेा कर्मचारीहरूल ेर्थप सचूना नपाएसम्र् त्यसै गरररहनु पनेछ । 
 

थप सिायता (Additional Assistance)  

• UW-Madison Guidelines: Furloughs, Work-Share Program, Reassignments and Leave Provisions 
• COVID-19 हिश्वव्यापी हबदा नीहत (COVID-19 Pandemic Leave Policy) 

• Furlough, Work-Share कायमक्रर्,पनु: हनयहुि, र हबदाका जानकारी hr.wisc.edu/covid19/furlough/ िेबसाईटर्ा 

उपलब्ध छन् । यसर्ा रूपरेखाको जानकारी, furlough सर्य ररपोटम गने हनदशेनहरू, बेरोजगारी फाइदाहरूका संसाधनहरू, 

र धरैे सोहधएका प्रश्नहरू (FAQ) सर्ािेश छन ्। 

• यदी तपाईसंाँग प्रश्नहरू छन ्िा तपाईलंाई सहयाताको आिश्यकता छ भने, कृपया यहााँ सम्पकम  गनुमहोला: 

o तपाईकंो स्कूल, कलेज, िा हिभागको र्ानि संसाधन (HR) हिभाग । तपाईकंो स्र्थानीय HR को सम्पकम   

hr.wisc.edu/contact/ िेबसाईटर्ा भेट्न सक्नहुुन्छ । 

o र्ानि संसाधन कायामलय (Office of Human Resources) (608) 265-2257 िा 

furlough@ohr.wisc.edu र्ा । 
 

हार्ील ेयो हिश्वव्यापी र्हार्ारीको प्रभािलाई प्रहतहक्रया हदन जारी गन ेक्रर्र्ा हार्ी तपाईकंो धैयमतालाई धन्यिाद हदन चाहन्छौं । र् 

हिश्वस्त छु हक हार्ी हाम्रो ितमर्ान चनुौहतहरूबाट एक बहलयो, अझ एकताबद्ध क्याम्पस सर्दुाय बनरे हनस्कनेछौं । 

 

स्िस्र्थ रहनुहोला, 

 

Mark Walters  
र्ु् य र्ानि संसाधन अहधकारी 

र्ानि संसाधन कायामलय (Office of Human Resources) 
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