
 

 

 

 

 

कोरोना भाइरस: अमे�रका यात्रा र प्रवेशको बारेमा अपडेट 

क्याम्पस समदुाय: 

शकु्रबार िदउँसो, संय�ु राज्य अमे�रकाको संघीय सरकारले हाल चीनमा रहकेा अम�ेरक� नाग�रक र अन्य दशेका नाग�रकह�लाई 
असर गनेर् कोरोना भाइरस सम्बन्धी थप कदमह�को घोषणा गर् यो । चीनमा यात्रा गरेका वा हाल रहकेा िवदशेी नाग�रकह� संय�ु 
राज्य अमे�रकामा पनुः प्रवेश गनर् सक्नेछैनन ्। पनु: प्रवेश गनर् प्रितबिन्धत अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर्ह�ले आफ्नो आप्रवास िस्थित बारे 
छलफल गनर् त�ुन्त अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर् सेवामा (International Student Services) सम्पकर्  गनुर्पदर्छ । 

यी नीितह�ले UW–Madison मा कोरोना भाइरसको बढ्दो जोिखम रहकेो सङ्केत गदैर्न । आज सम्म, UW–Madison क्याम्पस 
वा िवस्किन्सन राज्यमा नयाँ कोरोना भाइरसका (2019-nCoV) कुनै पिु� भएका घटनाह� छैनन ्। 

UW–Madison ले CDC मागर्दशर्नको पालना गदैर्छ र यस कुरा दोहोयार्उँद ैछ िक जो मािनस चीनमा िथए र जसलाई कुन ैपिन ल�ण 
दखेा परेको छैन, उनीह�लाई क�ा वा काममा नजानपुनेर् आवश्यकता छैन । संकाय, प्रिश�क, र कमर्चारीह�ले कुनै िवद्याथीर् वा 
कमर्चारीह�लाई उनीह�को भखर्रको यात्रा वा रािष्ट्रय मलूको आधारमा घरम ैबस्न भन्न सक्दनैन ्। 
 
Department of State र CDC सल्लाहह�को आधारमा यिुनभिसर्टी द्वारा प्रायोिजत िवद्याथीर्ह�को चीन यात्रा िनषेध ग�रएको छ । 
UW–Madison को अन्तरार्िष्ट्रय यात्रा नीित, भनार् भएका िवद्याथीर्ह�को यिुनभिसर्टी द्वारा प्रायोिजत अन्तरार्िष्ट्रय भ्रमणका लािग 
िविश� छ । आगन्तुक यात्रीह�ले प्रस्थान गदार् अध्यागमन र यात्रा नीितह�को साथसाथै संय�ु राज्य अमे�रकामा प्रवेश गदार् CDC को 
स्वास्थ्य मागर्दशर्न र जाँच िनदेर्शनह�को पालना गनुर्पदर्छ । हालको Department of State र CDC सल्लाहह� प्रभावमा रहन े
समय सम्म UW–Madison का कमर्चारी र िवद्याथीर्ह�लाई चीन भ्रमण नगनर् सल्लाह िदइन्छ । 

 

हामी यी किठन प�रिस्थितह�बाट प्रभािवत यहाँ Madison र िवदशेमा रहकेा िवद्याथीर्, संकाय, र कमर्चारीह�को समथर्न व्य� गनर् 
चाहन्छौ ँ। तपाईहँ� हाम्रो समदुायका मह�वपणूर् र मलू्यवान ्सदस्य ह�नहु�न्छ र तपाईलँाई समथर्न गनेर् संसाधनह� उपलब्ध छन ्।  

केही िवद्याथीर्ह�ले यस अवस्थासँग सम्बिन्धत आिथर्क किठनाई सामना गनर् सक्नछेन ्। यी आिथर्क संसाधनह� उपलब्ध छन:् 
 

• िवद्याथीर्ह�को डीनको सङ्कट ऋण (Dean of Students Crisis Loan):  $५०० दिेख $१,००० सम्मको छोटो 
समयको ऋण । िवद्याथीर्ह�ले अन्लाईन आवेदन परूा गनुर्पनेर्छ र िवद्याथीर्ह�को डीनको कायार्लयमा गएर भट्ेन ुपनेर्छ 
(सामान्यतया व्यि�गत �पमा) । 
 

• अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर् सेवाको ऋण (International Student Services Loan): $५,००० सम्मको दीघर्कालीन 
ऋणह� । िवद्याथीर्ह�ले ISS सँग भेटेर (व्यि�गत �पमा वा फोनबाट) यो चयनको बारेमा चलफल गनुर्पनेर्छ । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.nytimes.com/2020/01/31/world/asia/coronavirus-china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://iss.wisc.edu/message-on-coronavirus-2019ncov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/China.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://internationaltravel.wisc.edu/policy-procedure/
https://www.uhs.wisc.edu/coronavirus-2019/
https://doso.students.wisc.edu/services/crisis-loan/


• पढाइ खचर्को स्थिगत भ�ुान (Deferred Tuition Payment): िवद्याथीर्ह� पढाइ खचर्को भ�ुान िमित र िढलो 
शलु्क माफ�को लािग योग्य ह�न सक्दछन ्। िवचारको लािग iss@studentlife.wisc.edu मा ईमेल गनुर्होला वा ISS सँग 
भेट्नहुोला(व्यि�गत �पमा वा फोनबाट) । ISS ले योग्यता िनधार्रण गरेर Bursar को कायार्लयलाई सिूचत गदर्छ । कृपया 
नोट गनुर्होस ्िक स्थिगत भ�ुानी अिप्रल,३, २०२० मा ह�नछे । व्यि�गत मािमला अनसुार पढाइ खचर्को स्थिगत भ�ुान वा 
ऋण सबै भन्दा उपय�ु ह�नेका बारेमा पिन ISS ले सल्लाह िदन्सक्नेछ । 
 

• अन्य आपतकालीन कोष: िवद्यालय, कलेज, िवभाग, र कायर्क्रमह�सँग अन्य आपतकालीन कोषह� ह�न सक्दछन ्जसले 
िवद्याथीर्ह�लाई सहयोग गनर् सक्दछन ्। F-1/J-1 िभसा ह�ने अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर्ह� संघीय आिथर्क सहायता वा FAFSA 
आवश्यक पनेर् कुन ैपिन कोषका लािग योग्य ह�दँनैन ्। 

 

यिुनभिसर्टी स्वास्थ्य सेवा (UHS) ले स्थािनय र राज्यका अिधकृतह�सँग िमलेर यो भाइरसको िनगरानी ग�ररहने छ । थप जानकारीका 
लािग, कृपया uhs.wisc.edu/coronavirus वेबसाईटमा जानहुोला । 

िबमारी फैलनबाट रोक्नका लािग, िवद्याथीर् र कमर्चारीह�लाई राम्रो �ासप्र�ास र हात सरसफाइको अभ्यास गनर् जोड िदइन्छ: 

• पटक पटक साबनु र पानीले हात धनुहुोस ्

• नधोएको हातले आँखा, नाक, र मखु नछुनहुोस ्

• िबरामी मािनसह�को निजक नजानहुोस ्

• िबरामी ह�दँा घरमै बस्नहुोस ्

• खोक� लाग्दा वा हािच्छउँ आउँदा मखु छोप्नहुोस,् र आफ्नो कुिहनोमा खोक्नहुोस ्वा हािच्छउँ गनुर्होस ्
 

यिद तपाई ँUW–Madison मा भतीर् िवद्याथीर् ह�नहु�न्छ र तपाईसँँग आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा प्र�ह� छन ्भन,े 608-265-5600 मा 
सम्पकर्  गनुर्होस ्वा uhs.wisc.edu वेबसाईटमा गएर तपाईकँो MyUHS खाताबाट भेट गनेर् समय बनाउनहुोस ्। UW–Madison का 
संकाय र कमर्चारीह�ले आफ्नो प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकर्  गनर् सक्नहु�नेछ । 

mailto:iss@studentlife.wisc.edu

