
UW–Madison का कर्मचारीहरूको लागि भाषाको सहायता 
 

के तपाईलंाई बेग्ला बेग्लै भाषामा  क्याम्पसको महत्त्वपरू्ण जानकारी आवश्यक छ ? के तपाईलंाई अनुवादकको आवश्यकता छ ? 

UW–Madison कमणचारीहरूका लागि यी संसाधनहरू उपलब्ध छन ्। 
 

1.  Covid-19 सहायता लाईन 

COVID-19 परीक्षर्को बारेमा, Safer Badgers app, DoIT बाट प्रागवगधक सहायता र UW–Madison COVID-19 

कायणक्रमको कुनै पगन अरू कुराको प्रश्नहरूको बारेमा 608-262-7777 मा फोन िनुणहोला । 

• भाषा अनुवाद सहायता: तपाईलंे COVID-19 सहायता लाईनमा फोन िदाण, #9 मा गिच्नहुोला र तपाईलंे बोल्ने भाषा 

बताउनहुोला । तपाईलंाई दोभाषे र COVID-19 सहायता लाईनको प्रगतगनगधको साि कुरा िराइनेछ, वा कसैले तपाईलंाई 

दोभाषेको साि सहयोि परु् याउन सम्पकण  िनेछ । 

• खुला हुने सर्य: 

o सोमबार − शकु्रबार: गबहान ७ बजे दगेि बेलकुी ८ बजे सम्म । 

o शगनबार: गबहान ७ बजे दगेि बेलकुी ५ बजे सम्म । 

o आइतबार: गबहान ८ बजे दगेि बेलकुी ५ बजे सम्म । 
 

2.  COVID-19 को जानकारीको लागि UW–Madison को बहुभाषी वेबसाईट 

प्रगतको क्याम्पसको प्रगतगक्रयाको बारेमा महत्त्वपरू्ण जानकारी अङ््गरेजी, स्पैगनश, मङ्ग, गतब्बती, गचगनयााँ र नेपाली भाषामा 

covidresponse.wisc.edu/translations उपलब्ध छन ्। 
 

3.  COVID-19 परीक्षण स्थलहरूर्ा भाषाको सहायता 

क्याम्पसका सबै COVID-19 परीक्षर् स्िलहरूमा अनरुोध िरेमा भाषा सहायता उपलब्ध छ । दोभाषे अनरुोध िनणका लागि, कृपया 

परीक्षर् स्िलको प्रगतगनगधसाँि कुरा िनुणहोस ्र तपाईलंे बोल्ने भाषा बताउनहुोला । परीक्षर् स्िलको प्रगतगनगधले तपाईलंाई 

स्माटणफोनबाट एक दोभाषेसाँि कुरा िनण सहयोि िनेछन ्। 
 

4.  WhatsApp सरू्हहरू  

WhatsApp तपाईकंो स्माटणफोनमा राख्न गमल्ने एउटा गन: शलु्क app हो । क्याम्पसको मखु्य जानकारी सीधै तपाईकंो स्माटणफोन वा 

मोबाइलमा पाउनुहोस ्। 

• समहूहरूमा भनाण भएर अङ््गरेजी, स्पैगनश, मङ्ग, गतब्बती, गचगनयााँ वा नेपाली भाषामा जानकारी पाउनहुोस ्।  

• फोनमा WhatsApp कसरी राख्ने बारेमा गनदशेनहरू धेरै भाषाहरूमा डाउनलोड को लागि 

hr.wisc.edu/cls/whatsapp वेबसाईटमा उपलब्ध छन ्।  

• फोनमा WhatsApp राख्ने तररकाको अङ््गरेजीमा YouTube मा गभगडयो उपलब्ध छ । फोनमा WhatsApp राख्ने 

बारेमा प्रश्नहरू छन ्भने, कृपया Jzong Thao लाई jzong.thao@wisc.edu मा ईमेल पठाउनुहोला वा Jzong लाई 

608-263-2217 मा फोन िनुणहोला । 
 

5.  साांस्कृगतक भाषाित सेवा (Cultural Linguistic Services) 

सांस्कृगतक भाषाित सेवा (CLS) कमणचारीहरू र गवभािहरूका लागि उपलब्ध छ । यगद तपाईलंाई भाषा सहायताको 

आवश्यकता छ भने, तपाईलंे CLS लाई सम्पकण  िनण सक्नहुुन्छ । 
 

अङ््गरेजी:  608-265-4691, carmen.romero@wisc.edu 

स्पैगनश:  608-265-0838, solanabel.rodriguez@wisc.edu 

मङ्ग:  608-263-2217, jzong.thao@wisc.edu 

गतब्बती:  608-890-2545, yangbum.gyal@wisc.edu 

गचगनयााँ:  608-890-2628, shuwen.li@wisc.edu 

नेपाली:  608-262-7521, parwat.regmi@wisc.edu 

नेपाली / NEPALI 
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