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गिषय: TTC पररयोजिा िोभेम्बर ७, २०२१ र्ा कायािन्वयि हुिे
गिगि: अनिल २
UW–Madison का संकाय र कर्िचारी,

गएको वर्िका चिु ौनतहरूका साथ कर्िचारीहरूले नवश्वनवद्यालय र यसको उद्देश्यलाई सर्थिि गिि एउटा असार्ान्य कार् गरे का
छि् । आउिे गर्ी र्नहिाहरूको अन््य नतर क्याम्पसर्ा अनिकाश
ं कर्िचारीहरू कार् गरे र हार्ीलाई क्याम्पस सर्दु ायको कायि
शीर्िक र कुल तलब (TTC) पररयोजिा जस्ता ठूला पहलहरूर्ा फे रर कर्िचारीहरूलाई संलग्ि गराएर हार्ी यस शरद सेर्ेस्टरर्ा
हार्ीले ियााँ तररकाको (new normal) स्थापिा गिेछौं ।
अनिल्लो हप्ता Inside UW र Working at UW र्ा हार्ीले TTC पररयोजिा शरद सेर्ेस्टरर्ा लागू गिे िोर्णा गर्यौं ।
UW िणालीको सहकायिर्ा, हार्ी िोभेम्बर ७, २०२१ र्ा TTC पररयोजिाको कायि शीर्िक र तलब संरचिा कायािन्वयि गिि
अगानि बढ्िेछौं । पररयोजिा शैनिक कर्िचारी, यनु िभनसिटी कर्िचारी, र सीनर्त कर्िचारीहरूका लानग लागू हुिछ
े । कर्िचारी र
सपु रभाईजरहरूले (वा स्थािीय र्ािव ससं ािि यनु िटहरू) कायि शीर्िक र कायिपद नववरणको पनु ि गिि कुराकािीहरू जारी
राख्िेछि् । कुराकािीका नवशेर् नववरणहरू स्कूल, कलेज र नवभागहरूका बीचर्ा फरक हुिेछि् नकिनक छलफल परू ा कनहले
हुिे हरे क िेत्रले नििािरण गदिछ । तर, सबै कुराकािीहरू सेप्टेम्बर १०, २०२१ सम्र्र्ा परू ा हुिपु दिछ । के ही िश्नहरू भएर्ा
कर्िचारीहरूले आफ्िो स्थािीय र्ािव ससं ािि िनतनिनिलाई सोध्ि सक्दछि् ।
कर्िचारीहरूले अक्टोबर वा िोभेम्बरको शरू
ु वातर्ा आफ्िो ियााँ कायि शीर्िकहरू पनु ि गिे आनिकाररक सचू िा पत्र पाउि
सक्दछि् । ियााँ तलब सरं चिा िोभेम्बर कायािन्वयि नर्नत अनि शरद सेर्ेस्टरर्ा िकानशत हुिेछ ।
TTC पररयोजिा टोलीले अनिल २१-२२ र्ा हुिे भचिअ
ु ल कर्िचारी फोरर्हरूको साथ क्याम्पस सर्दु ायलाई फे रर संलग्ि

गराउिे आशा गदिछ । अनहलेसम्र्, TTC पररयोजिाले इिपटु बैठक, कायि सर्हू , सवेिण, र कर्िचारी फोरर्हरू र्ाफि त हजारौं
कर्िचारीहरूलाई संलग्ि गरे को छ । पररयोजिाले िनियाको अन््यसम्र् कर्िचारीहरूलाई संलग्ि गराउि जारी राख्िेछ ।
TTC पररयोजिाले नवश्वनवद्यालयलाई कर्िचारी आकनर्ित गिे, इिार् नदिे, िगनत गराउिे र कायर् राख्ि सि
ु ार गिे रणिीनतहरू

िदाि गदिछ । पररयोजिाका ियासहरूले एकिासको रोजगारीको ढााँचा सनु िनित गिेछ, बजार सनू चत तलब संरचिा कायर्
गिेछ, र भनवष्यर्ा सनु विा वृनिको नसफाररस गिेछ । पररयोजिाले भनवष्यर्ा आउिे िशासनिक रूपान्तरण कायििर्को
(ATP) लानग आिार पनि बिाउाँदछ ।
हार्ीले UW िणालीसाँगको साझेदारीर्ा यस र्हत्त्वपणू ि पहललाई कायािन्वयि गिे िर्र्ा TTC पररयोजिा र क्याम्पस
िेत्ृ वको तफि बाट र् UW–Madison का कर्िचारीहरूलाई उिीहरूको निरन्तर सहयोगका लानग िन्यबाद नदि चाहन्छु ।

ि्यि कर्िचारी सञ्चारको साथ Inside UW जस्ता क्याम्पस िकाशिहरूर्ा भनवष्यको TTC पररयोजिाको जािकारी
हेििहु ोला, । TTC पररयोजिाको थप जािकारीको लानग यो वेबसाईट हेिहिु ोला: go.wisc.edu/ttcproject ।
स्वस्थ रहिहु ोला,

Mark Walters
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