नेपाली / NEPALI

कार्य शीर्यक र कुल तलब (TTC) पररर्ोजना
कार्य शीर्यक अपील
यदि तपाईलाई
ं कायय शीर्यक र कुल तलब (TTC) पररयोजनाको बेलामा नयााँ कायय शीर्यक तोदकएको दियो (रे कर्यमा रहेको कायय शीर्यक), तपाईलें अपील
बझु ाउनु पाउनहु न्ु छ यदि:
•

तपाई ंदिश्वास गनहुय ुन्छ दक तपाईको
ं नयााँ आदिकाररक कायय शीर्यक र स्िादपत कायय दििरण (SJD) तपाईको
ं हालको दजम्मेिारीहरूसाँग
दमल्िैनन,् र

•

अको स्िादपत कायय दििरण (SJD) तपाईको
ं दजम्मेिारीहरूसाँग अझै िेरै दमल्िछ

आवश्र्कताहरू
• तपाईलें नोभेम्बर २२ िेदि दर्सेम्बर ३१, २०२१* सम्ममात्र अपील बझ
ु ाउनु पाउनहु िुाँ छ । यस समय पदछका अपीलहरूलाई दिचारमा रादिनेछ ।

*व्यदिगत अिस्िा अनसु ार समय बढाइन सदकनेछ ।
• तपाईलें अपील गनुय अदि तपाईलें आफ्नो सपु रभाईजर र मानि संसािन कायायलयसङ तपाईको
ं अनरु ोिको समािान गनय िोज्नपु नेछ ।
• तपाईलें अपीलको कारण प्रिान गनुयपनेछ ।

र्ी कुराहरू अपील गनय पाइँदनै :

•

तपाईको
ं आदिकाररक कायय शीर्यकको लादग तोदकएको तलब िगय
तपाईको
ं आदिकाररक कायय शीर्यकको लादग तोदकएको तलब श्रेणी
TTC पररयोजना काययन्ियनको पररणामको कारण तपाईको
ं तलब
स्िादपत कायय दििरणमा (SJD) तोदकएको कायय शीर्यक
स्िादपत कायय दििरणमा (SJD) समािेश भार्ा
Fair Labor Standards Act (FLSA) अन्तगयतको तपाईको
ं exempt िा nonexempt दस्िदत अनुसार

•

The method used to determine the assignment of your title and standard job description (SJD).

•
•
•
•
•

ननदेशनहरू
यो कायय शीर्यक अपील आिेिनको (Job Title Appeals Application) कागजी संस्करण प्रदिदिमा पहुचाँ नभएका िा अनुिादित प्रदतदलदप चादहने
कमयचारीहरूका लादग उपलब्ि छ । यस आिेिनको जानकारी तपाईको
ं दिभागीय मानि संसािन कायायलयद्वारा अन्लाईन Automated Title
Appeals प्रणाली मार्य त राख्ने गरी बुझाइनेछ । तपाईलें आफ्नो अपीलको दस्िदत बारे तपाईलाई
ं सदू चत गने इमेलहरू पाउनुहनु ेछ र प्रारदम्भक बादहरको
अपील चरणहरूको लादग अन्लाईन आिेिन चलाउन आिश्यक हुनछ
े ।
तपाईलें अपीलको कारण आिेिन र्ारममा राख्नपु नेछ िा यस जानकारीको साि छुट्टै कागजात प्रिान गनपुय ियछ ।
यो आिेिन र तपाईलें समािेश गनय चाहनुभएको कुनै अन्य कागजातहरू (अदिकतम ३ िटा सम्म) तपाईको
ं दिभागीय मानि संसािन कायायलयमा
बुझाउनुहोला ।
सबै कागजी आवेदनहरू निसेम्बर ३१, २०२१ राती 11:59 बजे नित्रमा तपाईको
ु ाइ सक्नुपनेछ ।
ं नविागीर् मानव संसाधन कार्ायलर्मा बझ
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कार्य शीर्यक अपील आवेदन
यदि तपाई ंTitle and Total Compensation (TTC) को समयमा तोदकएको आफ्नो कायय शीर्यक (रे कर्यमा रहेको कायय शीर्यक) अपील गनय
चाहनुहुन्छ भने, तपाईलें सो अपील यो आिेिन मार्य त बुझाउन सक्नुहन्ु छ ।
यो आिेिन परू ा गनयभु एपदछ, यो र अरू कुनै समािेश गनय चाहनहु ुने कागजातहरू तपाईको
े । सबै
ं दिभागीय मानि ससं ािन कायायलयमा बझु ाउन सक्नहु ुनछ
कागजी आवेदनहरू निसेम्बर ३१, २०२१ राती 11:59 बजे नित्रमा तपाईको
ं नविागीर् मानव संसाधन कार्ायलर्मा बुझाइ सक्नुपनेछ ।
नाम: __________________________________________________ कमयचारी ID: ___________________
(प्रिम नाम)
(िर)
नविागको नाम: _____________________________________________________ UDDS: ______________
पनहलेको कार्य शीर्यक: _______________________________________________________________________
हालको कार्य शीर्यक: ________________________________________________________________________
हालको कामको कोि: _______________________________________________________________________
प्रस्ताव गररएको कार्य शीर्यक (Proposed Job Title) हालमा Title and Standard Job Description (SJD) Library मा उपलब्ि
भएको हुनपु ियछ । Library मा रहेको कायय शीर्यकहरू हेनुयहोला र तपाईको
ं प्रस्ताि गनुयहनु े कायय शीर्यक तल राख्नुहोला ।
प्रस्ताव गररएको कार्य शीर्यक: ____________________________________________________________________
एउटा दलदित अपील औनचत्र् (Appeal Justification) आिश्यक छ । तपाईको
ं औदचत्य तलको िण्र्मा िा बेग्लै कागजमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I मैले मेरो नयााँ आदिकाररक TTC कायय शीर्यकको बारे मा मेरा दचन्ताहरू मेरो प्रबन्िक, सपु रभाईजर र दिभागीय मानि संसािनहरूसाँग अनौपचाररक
छलर्लमा
संलग्न भएको छु ।
h
a
होईन - म एक दिभागीय मानि ससं ािन प्रदतदनदि र मेरो सपु रभाईजरसाँग मेरो अपीलको समीक्षा गनय बैठक अनरु ोि गनय चाहन्छु ।
v हो िा
e
I
I
d
कमय
h चारी हस्ताक्षर:
h _________________________________________________________ नमनत: _____________
ia
योa आिेिन दर्सेम्बर ३१, २०२१ राती 11:59 बजे दभत्रमा तपाईको
ं दिभागीय मानि संसािन कायायलयमा बुझाइ सक्नपु नेछ ।
s
v
v
c
2
e
e
u
d
d
s
i
i
s
s
s
e

कार्य शीर्यक अपील प्रनिर्ा
तल पनहचान गररएका नमनतहरूले अपील समाधानको अपेनक्षत समर्रेखालाई सङ्के त गदयछ, त्र्हीपनन प्रत्र्ेक अपीलको व्र्निगत
पररनस्िनतहरूको आधारमा समर्रेखा पररमाजयन गनय सनकन्छ । र्ी नमनतहरू कमयचारीले आवेदन बुझाउने र ननर्यर्हरूमा प्रनतनिर्ाहरूको
िमानगु त प्रनिर्ाको लानग अनमु नत नदन पनन मेल हँदछ ।

चरर् १
नोिेम्बर ७ - निसेम्बर १०, २०२१: अनौपचाररक समाधान (Informal Resolution)
समािान िोज्नका लादग आफ्नो प्रबन्िक, सपु रभाईजर, िा दिभागीय मानि संसािनहरूसाँग आफ्ना दिचारहरू साझा गनय यो समय प्रयोग गनुयहोला ।
तपाईलें आफ्नो कमयचारी छलर्लको समयमा िा त्यो छलर्ल पदछ यो चरण परू ा गररसक्नु भएको हुनसक्िछ । यदि चरण १ परू ा गरेपदछ तपाईलें Job
Title Appeals Application बुझाउनभ
ु एपदछ साि चरण २ मा अगादर् बढ्न छनौट गनभुय यो भने, तपाईलें र्ारममा चरण १ मा आफ्नो परू ा भएको
सङ्के त गनुयहनु ेछ ।

चरर् २
नोिेम्बर २२ - निसेम्बर ३१, २०२१: कमयचारीहरूले सुपरिाईजर अिवा नविागीर् मानव संसाधन प्रनतनननधलाई समीक्षाको लानग
औपचाररक अपील बुझाउन सक्दछन् ।
चरण २ तपाईको
ं कलेज, स्कूल, िा Job Title Appeals Application बझु ाउनभु एर TTC कायय शीर्यक तपाईको
ं असहमदतको बारेमा प्रशासनलाई
सदू चत गरे र अपील समािान गनय दर्जाइन गररएको हो । चरण २ को अिदिमा, तपाईलें अपीलको समीक्षा गनय दिभागीय मानि ससं ािन प्रदतदनदि र
तपाईको
ं सपु रभाईजरसाँग बैठक अनरु ोि गनय िा उपदस्ित हुन आग्रह गनय सक्नहु ुन्छ । अपील प्रदियामा यो एक मात्र समय हो जब तपाईलें बैठक अनरु ोि गनय
सक्नहु ुन्छ ।

ननर्यर्: नोिेम्बर २२, २०२१ – फे ब्रुअरी ११, २०२२ - तपाईको
ं दिभागीय मानि संसािन कायायलयले तपाईलाई
ं अन्लाईन TTC Automated
Title Appeals प्रणाली मार्य त दलदित दनणयय प्रिान गनेछ । तपाईलें दनणययको लादग प्रणाली जााँच गनय तपाईलाई
ं सदू चत गने इमेल पाउनहु ुनेछ । यदि यस

चरणको बेलामा कुनै समािान भेरट्टएन भने, दलदित दनणययले दनणययलाई कसरी अपील गने र चरण ३ मा अगादर् बढ्ने बारे दनिेशनहरू समािेश गनेछ ।

चरर् ३
नोिेम्बर २२, २०२१ – फे ब्रुअरी १८, २०२२: कमयचारीहरूले मानव संसाधनको कार्ायलर् (OHR) मा तलब टोलीमा
(Compensation Team) आफ्नो अपील अगानि बढाउन अनुरोध गनय सक्दछन् ।
चरण ३ मानि ससं ािन कायायलय (OHR) मा रहेको तलब टोलीलाई चरण २ मा गररएको दनणययमा तपाईको
ं असहमदतको जानकारी दिएर अपील
समािान गनय दर्जाइन गररएको हो । चरण ३ शरू
ु गनय, तपाईलें TTC Automated Title Appeals प्रणाली प्रयोग गरी चरण २ दनणययको साि प्रिान
गररएका दनिेशनहरू पालना गनपयु छय । र्ो कार्य फे ब्रअ
ु री १८, २०२२ सम्ममा गररनपु नेछ । र्नद तपाईलें फे ब्रअ
ु री १८, २०२२ सम्ममा चरर् ३
अपील बुझाउनुिएन िने, र्ो मद्दु ा नमलाइएको मानननेछ र िप अपीलको लानग र्ोग्र् हनेछैन ।
तपाईलाई
ं तपाईको
ं सपु रभाईजर, अििा दिभागीय मानि संसािन प्रदतदनदि सदहत तलब टोली/OHR साँगको बैठकमा उपदस्ित हुन सोध्न सदकन्छ, तर
यस चरणमा औपचाररक बैठक आिश्यक छै न । तपाईलें अपील बैठकहरूमा भाग दलनुको सट्टा दलदित बयान बुझाउने छनौट गनय सक्नुहुन्छ ।
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ननर्यर्: नोिेम्बर २२, २०२१ – अनप्रल २९, २०२२ - तलब टोली/OHR को कमयचारीले तपाईलाई
ं TTC Automated Title Appeals
System मार्य त दलदित दनणयय प्रिान गने छन् । तपाईलें दनणययको लादग प्रणाली जााँच गनय तपाईलाई
ं सदू चत गने इमेल पाउनुहनु ेछ । यदि यस चरणको
बेलामा कुनै समािान भेरट्टएन भने, दलदित दनणययले दनणययलाई कसरी अपील गने र चरण ४ मा अगादर् बढ्ने बारे दनिेशनहरू समािेश गनेछ ।

चरर् ४
फे ब्रअ
ु री ११, २०२२ – मे ६, २०२२: कमयचारीहरूले TTC Job Title Appeals Panel सम्ममा आफ्नो अपील अगानि बढाउन
अनुरोध गनय सक्दछन् ।
यदि तपाई ंचरण ३ मा भएको दनणययबाट सन्तुष्ट हुनुहन्ु न भने तपाईलें प्रदियाको चरण ४ मा अपील गनय सक्नुहुन्छ । चरण ४ TTC Job Title Appeals
Panel द्वारा गररएको समीक्षा हो जसमा तपाईको
ं अपील तेस्रो पक्षबाट हुनेछ । OHR ले प्रभादित साझा प्रशासन समहू हरूसाँग परामशय गरी TTC Job
Title Appeals Panel चयन गनेछ । प्यानलमा दनम्न मध्ये प्रत्येकबाट ३ जना सिस्य समािेश हुनछ
े न्:
•
•
•

तलब टोली/OHR कमयचारी जो चरण ३ मा दनणाययक दिएनन् ।
कलेज/स्कूल/नविागको मानव संसाधन ननदेशक वा ननर्ि
ु व्र्नि जो चरण २ मा दनणाययक दिएनन् । एक िैकदल्पक मानि संसािन
दनिेशक िा दिभागबाट दनयि
ु व्यदि (कमयचारीको दिभाग बाहेक) प्यानलमा सेिा गनय सक्िछन् ।
साझा प्रशासनका सदस्र् जो कमयचारीको समान रोजगार िगयमा (अिायत, शैदक्षक िा यदु नभदसयटी कमयचारी) पियछन् । यो व्यदि उपयि
ु साझा
प्रशासन दनकायद्वारा चयन गररनेछ ।

यो प्यानलले तपाईको
ं अपीलको समीक्षा गनेछ र चरण ३ मा गररएको कायय शीर्यक दनणययको सम्बन्िमा दनम्न मध्ये कुनै एक कायय गने दनणयय गनेछ ।
o
o
o

चरण ३ मा बनाइएको दनणययसाँग सहमत
चरण ३ मा बनाइएको दनणययसाँग असहमत
चरण ३ मा बनाइएको दनणययको पररमाजयन

चरण ४ शरू
ु गनय, तपाईलें मे ६, २०२२ सम्ममा अन्लाईन Automated Title Appeals प्रणाली मार्य त आफ्नो अपील बुझाउनुपनेछ । र्नद तपाईलें
मे ६, २०२२ सम्ममा चरर् ४ अपील बुझाउनुिएन िने, मानमलालाई समाधान िएको मानननेछ र िप अपीलको लानग र्ोग्र् हनेछैन ।

ननर्यर्: फे ब्रअ
ु री १८, २०२२ – जल
ु ाई १, २०२२ - तपाईको
ं अपीलको परू ा समीक्षा गरे पदछ, प्यानलले तपाईलाई
ं TTC Automated Title
Appeals प्रणाली मार्य त दलदित दनणयय जारी गनेछ । प्यानलले चरण ३ को दनणययलाई उल्ट्याउन िा पररमाजयन नगरे सम्म प्यानलको दनणययलाई अदन्तम
मादननेछ । रे कर्यमा रहेको कायय शीर्यकका असहमदतहरू University of Wisconsin-Madison को कुनै पदन गनु ासो नीदत िा अपील प्रदियाको

अिीनमा छै नन् ।

चरर् ५
फे ब्रुअरी १८, २०२२ – जुलाई ३१, २०२२: प्रमुख मानव संसाधन अनधकारीले (CHRO)TTC Job Title Appeals Panel द्वारा
उल्ट्र्ाइएका वा पररमाजयन गररएका ननर्यर्हरूको समीक्षा गदयछन् ।
यदि प्यानलले चरण ३ को दनणययलाई उल्ट्यायो िा पररमाजयन गर्यो भने, अपील प्रदियाको अदन्तम चरण, चरण ५ मा पग्ु िछ । चरण ५ मा प्रमि
ु मानि
संसािन कायायलयले (CHRO) अदिल्लो अपील चरणहरूका सबै कागजातहरूको समीक्षा, दनष्कर्य र दनणयय दसर्ाररस गनेछ, र अदन्तम काययको लादग
दनणययलाई अगादर् बढाउनेछ । यो दनणययले प्यानलको दनणयय पदु ष्ट गनय सक्नेछ िा र्रक दनणययतर्य दनिेदशत गनय सक्िछ ।

ननर्यर्: तपाईको
ं अपीलको परू ा समीक्षा गरेपदछ, CHRO ले तपाईलाई
ं TTC Automated Title Appeals प्रणाली मार्य त दलदित दनणयय जारी
गनेछ । यो दनणययलाई अदन्तम र बाध्यकारी मादननेछ र TTC Job Title Appeals Policy नीदतको प्राििानहरू दभत्र पनु रािेिन गनय िा िप समीक्षाको
अिीनमा रहन सक्िैन ।
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