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University of Wisconsin–Madison

COVID-19 सम्बन्धित न्बदाको अनुरोि

(जनवरी १, २०२१ को वा पछिको छिदा अनरु ोधको लाछि यो फारम भनुहोला ।)
कृ पया यो फारम छिन्ट िरे र भनुहोला, वा वा यसलाई कम्प्यटु रमा भनुहोला ।
कृ पया परु ा भएको फारम तपाईको
ं स्कूल, कलेज वा छवभािको Divisional Disability Representative (DDR) लाई ईमेल िनुहोला; उनीहरू
िोपनीय मेछिकल जानकारी सँभाल्न छजम्पमेवार िन् । तपाईको
ं DDR लाई खोज्न, employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disabilityrepresentatives-ddr वेिसाईट भ्रमण िनुहोला ।
पररवार पन्िले कोरोनाभाइरस प्रन्तन्िया ऐन (FFCRA), जसले COVID सम्बन्धित कारणका लान्ि कर्मचारीिरूलाई तलब पाउने न्बदा प्रदान
िर्यो, यसको म्याद न्िसेम्बर ३१, २०२० र्ा सन्कयो र अब उपलब्ि छै न । तपाईको
ं अनपु छस्िछतका लाछि आफ्नो जम्पमा िररएको तलि पाउने छिदा
चलाउन सक्नहु ुन्ि वा तपाईलें तलि नपाउने छिदाको अनरु ोध िनु सक्नहु ुन्ि (िप जानकारीका लाछि सेक्सन ४ हेनुहोला) ।

 कृ पया सेक्सन १ देछख ५ परू ा िनुहोला । यछद तपाईलाई
ं सहयोिको आवश्यकता भएमा, तपाईको
ं DDR लाई सम्पपकु िनुहोला ।
सेक्सन १: व्यन्िित र सम्पकम जानकारी
नाम:

Employee ID:

For office use only

(कायाुलय ियोिको लाछि मात्र)
कायु शीर्ुक:
छवभाि:
छिदामा िस्दा
चलाईने ईमेल:

सपु रभाईजर:
चलाईने फोन नम्पिर::
तपाईलाई
ं सम्पपकु िनु
सछकने उत्तम तररका
के हो ?

चलाईने ईमेल
चलाईने फोन नम्पिर

सेक्सन २: न्बदा अनुरोिको कारणिरू र आवश्यक कािजातिरू
•

तपाईको
ं DDR ले तलको जानकारीको ियोि िरी तपाई ंकुन तलि पाइने छिदा कायुक्रमहरूका लाछि योग्य हुन सक्नहु ुन्ि भन्ने कुरा तय िनेिन् । यछद
तपाई ंएउटा भन्दा िढी छिदा कायुक्रमका लाछि योग्य हुनहु ुन्ि भने, तपाईको
ं DDR ले तपाईलाई
ं सिै भन्दा िढी सछु वधा छमल्ने छिदा कायुक्रम रोज्नेिन् ।
योग्य भएमा, छिदाका कायुक्रमहरू एकै साि चल्नेिन् ।
• तपाईलें रोज्नभ
ु एको कारणहरूका लाछि तपाईलें आवश्यक जानकारी िदान िनुपने हुन्ि ।
• तपाईको
ं छिदा अनरु ोधको पछहलो छदनको १५ क्यालेन्िर छदनहरू छभत्रमा तपाईलें अनरु ोध िरे को छलछखत कािजात तपाईको
ं Divisional Disability
Representative (DDR) लाई िदान िनुपनेि ।
तल तपाईलें के कारणहरूका लागि गिदा अनरु ोध िरररहनु भएको छ िताउनहु ोला । लागु हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोला ।
2.1

2.2

2.3

र् र्ेरो परु ा न्सफ्ट कार्, जसर्ा telework पन्न सर्ावेश छ, िनम असक्षर् छु न्कनभने:
म छवस्कछन्सनको "घरमै सरु छित (Safer at Home)" आदेश जस्तै िदेशीय वा स्िानीय आदेश िाहेक अरू कुनै COVID-19 सम्पिन्धी एक
संघीय, िदेशीय, वा स्िानीय क्वारे न्टाइन या अलग्ि िस्ने (isolation) आदेशको अधीनमा िु ।
क्वारे न्टाइन वा अलग्ि रहने आदेश जारी िरे को सरकारी इकाईको नाम लेख्नहु ोस,्
मलाई एक स्वास््य सेवा िदायकले COVID-19 को कारण आफै ँ लाई क्वारे न्टाइनमा रहन सल्लाह छदएका िन् ।
कृ पया तपाईलाई
ं आफै ँ क्वारे न्टाइनमा िस्न सल्लाह छदने स्वास््य सेवा िदायकिाट छलछखत कािजात िदान िनुहोस् ।
कािजात attach िरे को ि वा िुट्टै िदान िररनेि
मैले COVID-19 को लिणहरू महससु िरररहेको िु र मेछिकल जाँच खोज्दैिौ वा COVID-19 पोछजछटभ देछखएको ि ।
कृ पया तपाईको
ं COVID-19 का लिणहरू वा जाँि िरे को स्वास््य सेवा िदायक वा परीिण के न्रिाट छलछखत कािजात िदान िनुहोस् ।
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कािजात attach िरे को ि वा िुट्टै िदान िररनेि
2.4

म एक क्वारे न्टाइन वा अलग्ि िस्ने आदेशको अधीनमा रहेको वा जसलाई आफै ँलाई क्वारे न्टाइनमा रहन सल्लाह छदइएको व्यछिको हेरचाह िदैिु ।
1. कृ पया क्वारे न्टाइनमा िस्न वा व्यछिको COVID-19 लिणहरू वा COVID-19 जाँचसँि सम्पिछन्धत हेरछवचारको िारे मा सल्लाह छदने
स्वास््य सेवा िदायकिाट छलछखत कािजात िदान िनुहोस् ।
2. कृ पया तपाईले
ं हेरचाह िरररहनभु एको व्यछिको नाम र तपाईको
ं उनीहरूसँिको सम्पिन्ध सचू ीिद्ध िनुहोस:्
_____________________________________________________________________________________
कािजात attach िरे को ि वा िुट्टै िदान िररनेि

2.5

म मेरो िच्चाको हेरचाह िदैिु जसको स्कूल वा हेरचाह िने ठाउँ िन्द ि, वा चाइल्िके यर िदायक COVID-19 सावधानीहरूको कारण उपलब्ध
िै नन।् १४ िर्ु भन्दा माछिका िच्चाहरूका लाछि मैले छवशेर् पररछस्िछतहरूका कारण हेरचाह िदान िनुपने कुरा वणुन िरे को िु ।
यी प्रश्निरूको उत्तर न्दनुिोस् यछद तपाई ंयस कारणले िदाु छिदाको लाछि अनरु ोध िदै हुनहु ुन्ि ।
1. हेरचाह िनुपने िच्चाहरूका नाम र उमेरहरू:
2.

१४ िर्ु भन्दा माछिका िच्चाहरूका लाछि कृ पया छवशेर् पररछस्िछतहरूका कारण तपाईलें छदउँसो हेरचाह िदान िनुपने कुराको ियान छदनहु ोस:्

3.

स्कूल वा हेरचाह िने ठाउँ जनु िन्द िन् वा virtual िछशिण वा
तपाईलें छिदा अनरु ोध िनुभएको अवछधको लाछि उपलब्ध िै नन:्

हाइछिि िछशिणमा सहभािी िन,् चाइल्िके यर िदायकको नाम जो

पृष्ठ ३ मा मेरो हस्तािरले िमाछणत िदुि छक मैले छिदा छलइरहेको समयमा कुनै अन्य उपयि
ु व्यछिले मेरो िच्चाहरूलाई हेरछवचार िने िै नन् ।
सेक्सन ३: न्बदा प्रकारिरू र अपेन्क्षत न्बदा अनुरोिका न्र्न्तिरू
लागु हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोला ।
लिातार छिदा
छिदाको पछहलो छमछत:
लिातार गिदा एउटा गिदा हो जनु एकै पटक गलइन्छ र िीचमा कामको अवगध हदुँ नै ।

छिदाको अछन्तम छमछत:

िीच-िीचको छिदा
छिदाको पछहलो छमछत:
िीच-िीचको गिदा एक योग्य कारण अनसु ार िेग्ला िेग्लै समयमा गलइन्छ ।

छिदाको अछन्तम छमछत:

घटाइएको काम िने समय
छिदाको पछहलो छमछत:
छिदाको अछन्तम छमछत:
घटाइएको काम िने समय एउटा गिदा हो जसले तपाईको
ं गदनमा वा हप्तामा सामान्यतया काम िने घण्टाहरू घटाउुँदछ ।
बीच-बीचको वा घटाइएको कार् िने सर्यको न्बदाको बारेर्ा बताउनुिोस् (याद गनुहोला चि यीनलाई सुपरभाईजरिो अनुमचि आवश्यि छ):

सेक्सन ४: न्बदाको बेलार्ा तलब
पररवार पछहले कोरोनाभाइरस िछतछक्रया ऐन (FFCRA), जसले COVID सम्पिछन्धत कारणका लाछि कमुचारीहरूलाई तलि पाउने छिदा िदान िर्यो,
यसको म्पयाद छिसेम्पिर ३१, २०२० मा सछकयो र अि उपलब्ध िै न ।
तपाईलें अि COVID छिदामा तलि पाउने अवस्िामा (pay status) रहनका लाछि आफ्नै जम्पमा िररएको तलि पाउने छिदा चलाउनु पनेि । तपाईलें
Vacation Carryover र Banked Vacation सछहतको Vacation, व्यछिित छिदा र छिरामी छिदा चलाउन पछन सक्नहु ुनेि ।
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िप COVID-19 कारणका लाछि छिरामी छिदाको ियोिलाई अनुमछत छदन अस्िायी रूपमा UW-Madison को छवस्तार िने छिरामी छिदा नीछतमा (Sick
Leave policy) एक पररछशष्ट िछपयो । यछद तपाईलें कारण २.४ वा २.५ का लाछि छिदा छलइरहनभ
ु एको ि भने, तपाईलें आफ्नो अनपु छस्िछतमा छिरामी
छिदा ियोि िनु योग्य हुन सक्नहु ुन्ि । तपाईलें छिरामी छिदा चलाउन योग्य हुनु अछघ तपाईलें तपाईको
ं सिै जम्पमा िरे को छिदा (banked छिदा िाहेक) र
व्यछिित छिदालाई सक्नु पदुि । यो पररछशष्ट माचु १, २०२१ मा समाप्त हुनेि ।
यछद तपाईसँं ि तपाईको
ं COVID सम्पिछन्धत छिदाको िेला पयाुप्त जम्पमा िररएको तलि पाउने छिदा िै नन् भने, तपाईको
ं छिदामा तपाईलें तलि पाउनहु ुने िै न ।
तपाईलें आफ्नो तलि पाउने छिदाका मात्राहरू https://my.wisc.edu वेिसाईटमा MyUW मा लिइन िरी हेनु सक्नहु ुन्ि । “Time and Absence”
मोि्यल
ु मा छिचेर “Absence Balances” ट्यािमा छिच्नहु ोस् ।
तपाईको
ं छिदाको समयमा पाउन योग्य हुनहु ुने तलिको रकमको वा छिदा अनरु ोधको िारे मा यछद तपाईसँं ि िश्नहरू िन् भने कृ पया तपाईको
ं DDR लाई
सम्पपकु िनुहोला ।
म मेरो COVID सम्पिछन्धत छिदाको समयमा तलि पाएको अवस्िामा रहनको लाछि मेरा जम्पमा भएका तलि पाउने छिदा चलाउनेिु ।
वा
मेरो COVID सम्पिछन्धत छिदामा म तलि पाउने अवस्िामा रहनको लाछि पयाुप्त जम्पमा भएका तलि पाउने छिदा िै नन् र म के ही वा सिै छिदा तलि
छिनाको छलनेिु ।
आवश्यि मैले िझु ेको िु छक यछद मसँि पयाुप्त जम्पमा भएका तलि पाउने छिदा िै नन् भने, छिदाको समयमा मैले परू ा तलि पाउने िुइन ।
कृपया ध्यान न्दनिु ोस:् तलि छिनाको छिदाले तपाईको
ं स्वास््या िीमा र तलि पाउने छिदा जम्पमा हुने जस्ता सछु वधाहरूमा असर िनु सक्दि ।
िीछमयमको भि
ु ानी र तपाईको
ं सछु वधाहरू र तलि पाउने छिदा जम्पमा हुने सम्पिछन्धत अन्य िश्नहरूको िारे मा िलफल िनु कृ पया Benefits
Services, Office of Human Resources लाई benefits@ohr.wisc.edu मा सम्पपकु िनुहोस् ।
सेक्सन ६: िस्ताक्षरिरू
यस फाराममा लेछखएको समय अवछधका कारणले िदाु र् र्ेरो पुरा न्सफ्ट कार्, जसर्ा telework पन्न सर्ावेश छ, िनम असक्षर् छु ।
कमुचारीले टाइप िरे को वा कोरे को हस्तािर (आवश्यक)

छमछत

DDR स्वीकृ छत हस्तािर

छमछत

सपु रभाईजरको हस्तािर
(िीच-िीचको गिदा वा घटाइएको गिदा समयतागलकाको लागि आवश्यक)

छमछत

For office use only (कायामलय प्रयोिको लान्ि र्ात्र):
The employee’s supervisor has been notified of this leave request (either by employee or HR).

Revised 12/29/2020

Use for leave taken on or after 01/01/2021
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