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नेपाली / NEPALI 

बेरोजगारी सवुिधाहरू: 

धेरै सोवधएका प्रश्नहरू 

 
Furlough समयमा बेरोजगारी सुविधाहरू 

के म बेरोजगारी सुविधाहरूका लावग योग्य छु ?  

योग्यताको जानकारी Department of Workforce Development (DWD) को दािीकतााहरूको पवुततकामा (Handbook for 

Claimants) पाइन्छ । बरेोजगारी र COVID-19 को बारेमा थप जानकारीको लावग, कृपया 

dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm िेबसाईटमा हनेुाहोला । अरू सहयोगी जानकारीका लावग DWD 

Unemployment Benefits Resources सचूी हनेुाहोला । 

के furlough गररएको UW का कममचारीहरूले बेरोजगारी सुविधाहरूमा आिेदन गनम पाउँछन ्? 

पाइन्छ । जोसकैुल ेपवन बेरोजगारीको सवुिधाहरूमा आिेदन गना पाउँछन् । बेरोजगारीमा आिेदन गने र योग्यताको बारेमा थप 

जानकारीको लावग, कृपया dwd.wisconsin.gov/ui/ िेबसाईट हनेुाहोला । अरू सहयोगी जानकारीका लावग DWD 

Unemployment Benefits Resources सचूी हनेुाहोला । 

यवद म आंविक समय (part-time) काम गदैछु भने, के मैले बेरोजगारी सुविधाहरूमा आिेदन गनम पाउँछु ?  

पाइन्छ । जोसकैुल ेपवन बेरोजगारीको सवुिधाहरूमा आिेदन गना पाउँछन् । बेरोजगारीमा आिेदन गने र योग्यताको बारेमा थप 

जानकारीको लावग, कृपया dwd.wisconsin.gov/ui/ िेबसाईट हनेुाहोला । अरू सहयोगी जानकारीका लावग DWD 

Unemployment Benefits Resources सचूी हनेुाहोला । 

मेरा घण्टाहरू घटाइएका छन ्। के मैले अवहले काम भएतापवन बेरोजगारी सुविधाहरूमा आिेदन गनम पाउँछु ? 

वितकवन्सन बेरोजगारी सवुिधाहरू घण्टा घटाइएको कारण आंविक रूपमा बेरोजगार व्यविहरूको लावग उपलब्ध छन् । बेरोजगारीमा 

आिेदन गने र योग्यताको बारेमा थप जानकारीको लावग, कृपया dwd.wisconsin.gov/ui/ िेबसाईट हनेुाहोला । अरू सहयोगी 

जानकारीका लावग DWD Unemployment Benefits Resources सचूी हनेुाहोला । 

के म क्याम्पस-व्यापी बीच बीचको furlough (Intermittent Furloughs) अन्तगमत बेरोजगारी सुविधाहरूका लावग 

योग्य छु ? 

अह ँ। क्याम्पस-व्यापी बीच बीचको furlough (Intermittent Furloughs) को अधीनमा रहकेा कमाचारीहरू सम्भितः बरेोजगारी 

सवुिधाहरूका लावग योग्य छैनन ्। 

यवद म Work-Share कायमक्रम िा कायमपद वििेष Furlough अन्तगमत छु भने, के मैले बेरोजगारी सुविधाहरूमा आिेदन 

गनम पाउँछु ? 

Work-Share कायाक्रम िा कायापद वििेष Furlough अन्तगात रहकेा कमाचारीहरूले हराएको ज्यालाका वनवम्त बेरोजगारी 

सवुिधाहरूमा आिेदन गना पाउनेछन् । संघीय लगानीमा हालसालैको बढाइ अनुसार, यस अितथामा परेर आम्दानी कम भएका धेरैजसो 

कमाचारीहरूले जलुाईको अन््यसम्म हालको ज्याला बराबर थप बेरोजगारी सवुिधा पाउन सक्दछन ्। 

https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
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मैले विस्कवन्सनको बेरोजगारी सुविधाहरूका बारेमा थप जानकारी कहाँ भेट्न सक्छु ?  

Department of Workforce Development (DWD) को िेबसाईटमा dwd.wisconsin.gov/ui/ र दािीकतााहरूको 

पवुततकाको (Handbook for Claimants) dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/ िेबसाईटमा जानकारी भेट्न सवकन्छ । 

बेरोजगारी र COVID-19 को बारेमा थप जानकारीको लावग, कृपया dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm िेबसाईटमा 

हनेुाहोला । 

मैले बेरोजगारी सुविधाहरूमा कसरी आिेदन गनम सक्छु ?  

आिेदनहरू सीधै DWD को िेबसाईटमा dwd.wisconsin.gov/ui/ परुा गररन्छ । सहयोगी जानकारी र आिेदन गने वभवियोहरूको 

लावग DWD Unemployment Benefits Resources सचूी हनेुाहोला । सहयोगको लावग । How to Apply for 

Unemployment Benefits हनेुाहोला । 

आिेदन लावग तयारी गनम मैले के गनम सक्छु ? 

तपाईलंे वितततृ मागादिान How to Apply for Unemployment Benefits मा हनेा सक्नुहनु्छ । यो कमाचारीको गाईिमा तपाईकंो 

आिेदन परुा गनाको लावग चावहन ेजानकारीको सचूी छ । तपाईकंो वििेष प्रश्नहरूको सल्लाह वदइएका प्रवतवक्रयाहरूको लावग मागादिान 

पवन पाउनुहुनछे । उदाहरणका लावग, यवद तपाईलंाई कामको ठेगाना सोवधएको छ भन ेकृपया 21 North Park St. #5101 / 

Madison, WI 53715-1218 राख्नुहोला । 

बेरोजगारी सुविधाहरूमा मैले कवत पाउँछु ? 

तपाईकंो साप्तावहक सवुिधाहरू गणना गने तररकाको जानकारीको बारेमा कृपया 

dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm िेबसाईट हनेुाहोला । 

यस गणनामा दखेाइएको साप्तावहक सवुिधाहरूको साथ, प्रायः कमाचारीहरूल ेकोरोना भाइरस सहायता, राहत, र आवथाक सरुक्षा ऐन 

(CARES ऐन) को पररणाम तिरूप बेरोजगारी सवुिधामा हरेक हप्ता $६०० को अतथायी आपतकालीन रकम पाउनछेन ्। यस रकमको 

म्याद जलुाई २०२० मा सवक्कन्छ । थप जानकारीको लावग dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/ िेबसाईट हनेुाहोला । 

के COVID-19 विश्वव्यापी महामारीको पररणाम स्िरूप, बेरोजगारी सुविधाहरू बढाइएको छ ? 

धेरैजसो कमाचारीहरूको लावग बढाइएको छ । कोरोना भाइरस सहायता, राहत, र आवथाक सरुक्षा ऐन (CARES ऐन) को पररणाम तिरूप 

प्रायः कमाचारीहरूले थप बेरोजगारी सवुिधाहरू पाउन सक्नेछन् । यस बढाइएको सवुिधाको म्याद जलुाई २०२० मा सवक्कन्छ । 

CARES ऐनले बरेोजगारीमा असर कसरी गछा जान्नको लावग, कृपया dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/ िेबसाईट हनेुाहोला। 

संघीय विश्वव्यापी महामारी बेरोजगारी क्षवतपूवतम (Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)) के 

हो ? 

FPUC एउटा बेरोजगारी सवुिधामा हरेक हप्ता $६०० को अतथायी आपतकालीन िवृि हो । यस बढाइएको सवुिधाको म्याद जलुाई 

२०२० मा सवक्कन्छ । FPUC ल ेसवुिधाहरू वलने धेरैजसो व्यविहरूलाई थप रकम वदन्छ । यो थप सवुिधा पाउनलाई छुट्टै आिेदन गनुा 

पदनै; योग्य व्यविहरूले यविकै पाउनेछन ्। थप जानकारीको लावग dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/ िेबसाईट हनेुाहोला । 

के बेरोजगारी रकम र संघीय CARES ऐन कायमक्रमबाट आउने रकमहरू आम्दानी करको (income tax) अधीनमा छन ्? 

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/
https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/how-to-apply-for-unemployment-benefits-nepali.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/how-to-apply-for-unemployment-benefits-nepali.pdf
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/how-to-apply-for-unemployment-benefits-nepali.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/
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अपडेट गरिएको ०५/१८/२०२० 

छन् । तपाईलंे पाउनहुुन ेसबै बेरोजगारी सवुिधाहरू संघीय र राज्यको करको उद्देश्यका लावग आम्दानीको रूपमा वलइन्छ । तपाईकंो 

बेरोजगारी रकमबाट तपाईलंे राज्य र संघीय करहरू नकटाउन अनुरोध गना सक्नहुुन्छ । थप जानकारीको लावग 

dwd.wisconsin.gov/uiben/withholding.htm िेबसाईट हनेुाहोला र तपाईकंो कर सल्लाहकारलाई सम्पका  गनुाहोला । 

बेरोजगारी सुविधाहरूको आिेदन प्रवक्रयामा UW–Madison को भवूमका के हो ?  

बेरोजगारी बीमा/क्षवतपवूताका दािीहरू Wisconsin Department of Workforce Development (DWD) ल ेप्रिोधन गदाछ । 

UW−Madison को भवूमका DWD को जानकारीको अनुरोधको जिाफ समयमै र तथ्यगत तररकाले वदनु हो । 

मैले बेरोजगारी सुविधाहरूको बारेमा प्रश्नहरू कहाँ सोध्न सक्छु ? 

बेरोजगारी सवुिधाहरू Wisconsin Department of Workforce Development (DWD) ल ेdwd.wisconsin.gov/ui 

िेबसाईटमा प्रिासन गदाछन ्। तपाईलंे DWD Unemployment Benefits Resources िेबसाईटमा धेरै प्रश्नहरूको उिर पाउन 

सक्नुहुनेछ । 

यवद तपाई ंअन्लाईन जान सक्नु हुदँनै भने, तपाईलं ेDepartment of Workforce Development लाई (414) 435-7069 िा 

टोल फ्री (844) 910-3661 नम्बरमा, सोमिार दवेख िकु्रिार, वबहान ७:३५ बजे दवेख वदउँसो ३:३० बजे सम्मको व्यािसावयक 

समयमा सम्पका  गना सक्नुहुन्छ । DWD ले ररपोटा गदछै वक उनीहरूल ेअवहले बेरोजगारी फोन लाइनहरूमा अभतूपिूा फोनको चापको 

अनुभि गरररहकेा छन्, ्यसैले तपाईलंे उनीहरूलाई सम्पका  गदाा वढलाइको आिा गनुापदाछ ।  

DWD लाई सम्पका  गन ेसबै भन्दा सवजलो तररका उनीहरूलाई dwd.wisconsin.gov/dwdsendmail/mailtodwd.aspx 

िेबसाईटको सम्पका  फारम भरेर ईमले पठाउन ुहो । तपाईलं ेDWD लाई ईमलेबाट सम्पका  गदाा तपाईकंो wisc.edu ईमले खाता 

चलाउन सक्नहुुन्छ । 

UW–Madison ल ेबेरोजगारी सवुिधाहरूको अनुरोध प्रवक्रयामा तपाईलंाई मागादिान प्रदान गना सक्दछ । मानि संसाधन 

कायाालयलाई (608) 265-2257 िा furlough@ohr.wisc.edu मा सम्पका  गनुाहोला । 

UW–Madison को अनुिाद र दोभाषे सेिाका लावग, कृपया सांतकृवतक भाषागत सेिामा फोन गनुाहोला: 

ESPAÑOL / SPANISH: (608) 265-0838; HMOOB / HMONG: (608) 263-2217 

བོད་ཡིག / TIBETAN: (608) 890-2545; 中文 / CHINESE: (608) 890-2628; नेपाली / NEPALI: (608) 262-7521 

 
के Department of Workforce Development बाट साङ्केवतक भाषाको अनुिाद उपलब्ध छ ? 

छ । य वद तपाईलंाई वििेष सवुिधाको आिश्यक छ भन,े कृपया तपाईकंो बेरोजगारी सवुिधाहरूको आिेदनमा यो कुरा उल्लेख 

गनुाहोला । साङ्केवतक भाषाको अनुिाद वन:िलु्क प्रदान गररनेछ, र साङ्केवतक भाषा तपाईकंो मातभृाषामा प्रदान गररनेछ । 

के भाषा सहायता उपलब्ध छ ?  

छ । Department of Workforce Development ल ेगरै-मलूका अङ्रेजी भाषीका (non-native English speakers) लावग 

वन:िलु्क अनुिादक प्रदान गनेछ । तपैवनि भाषामा बरेोजगारी र COVID-19 को जानकारी 

dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-s.htm िेबसाईटमा प्रदान गररएको छ । मङ भाषामा बरेोजगारी र COVID-19 को 

जानकारी dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-h.htm िबेसाईटमा प्रदान गररएको छ । वनदिेनहरू 

dwd.wisconsin.gov/uiben/applylb.htm िेबसाईटको भाषाका बक्साहरूमा वदइएको छ । 

https://dwd.wisconsin.gov/uiben/withholding.htm
https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://hr.wisc.edu/docs/covid19/dwd-unemployment-benefits-resources.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/dwdsendmail/mailtodwd.aspx
mailto:furlough@ohr.wisc.edu
https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-s.htm
https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-h.htm
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/applylb.htm


बेरोजगारी सवुिधाहरू (Unemployment Benefits): 

Department of Workforce Development (DWD) संसाधनहरू: 

DWD बेरोजगारी िेबसाईट:  dwd.wisconsin.gov/ui/ 

दािीकर्ााहरूको पुवतर्का (Handbook for Claimants):  dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/ 

बेरोजगारी सुविधाहरूको लावग कसरी आिेदन वदने: 

अन्लाईन आवेदन ददनुहोस ्(कसरी) 

dwd.wisconsin.gov/uiben/apply/ 

सदुवधाहरूको लादि कसरी आवेदन ददने: (६-दिनटको दिदियो) 

media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/how_to_apply.htm 

अन्लाईन सदुवधा सेवा लि-इनको बारेिा धरैे सोदधएका प्रश्नहरू 

dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/logon.htm 

प्रयोिकर्ाा नाि र पासविा (User Name and Password) कसरी बनाउने (२.५ दिनट दिदियो) 

media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/username_creation.htm 

आवेदन िदाा र्पाईलंाई चादहने जानकारी (र्यार िनुापने जानकारी र कािजार्हरू)

dwd.wisconsin.gov/uiben/information-needed.htm 

COVID-19 र बेरोजगारी 

COVID-19 बरेोजिारी सावाजदनक जानकारी 

dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm 

COVID-19 कोरोना िाइरस र दवस्कदन्सनका बेरोजिार सदुवधाहरू, र्पाईकंो लादि कुन बेरोजिारी कायाक्रि ठीक हुन्छ ?

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/pua-18786-p.pdf 

CARES ऐन (कोरोना िाइरस सहायर्ा, राहर्, र आदथाक सरुक्षा ऐन) र बेरोजिारी सदुवधाहरू 

dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/ 

संघीय दवश्वव्यापी िहािारी बेरोजिारी क्षदर्पदूर्ा (FPUC) 

dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/ 

साप्तावहक सुविधाहरू कसरी गणना गररन्छ 

dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm 

सहयोगी सल्लाह र जानकारी 

र्पाईलंे आफ्नो दावी (Claim) फाइल िदाा थाहा पाउन ुपने १० िखु्य कुराहरू 

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb-17144-p.pdf 

बेरोजिारी सदुवधाहरू: कसरी आवेदन िने र योग्यर्ाका बारेिा धेरै सोदधएका प्रश्नहरू

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_p.pdf 

तपैवनश 

बेरोजिारी सदुवधाहरू: कसरी आवेदन िने र योग्यर्ाका बारेिा धेरै सोदधएका प्रश्नहरू

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_s_p.pdf 

मङ 

बेरोजिारी सदुवधाहरू: कसरी आवेदन िने र योग्यर्ाका बारेिा धेरै सोदधएका प्रश्नहरू

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_h_p.pdf 

https://dwd.wisconsin.gov/ui/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/apply/
https://media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/how_to_apply.htm
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/logon.htm
https://media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/username_creation.htm
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/information-needed.htm
https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm
https://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/pua-18786-p.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm
https://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb-17144-p.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_p.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_s_p.pdf
https://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_h_p.pdf

