
 
२०२३ सालको हाउजिङ्ग कर्मचारी पुरस्कार चयन फारर् 

 

२०२२ सालको सेवाको झलक! 

 
 

तपाईकंो नाम (चयनकताा):  

व्यक्ति वा टोली (चयन हुने):  

चयन हुन ेक्तवभाग/यकु्तनट:  

चयन कायापद/काया शीर्ाक:  

 

माक्ति नाम लेक्तिएका हाउक्तिङ्गको व्यक्ति वा टोलीले २०२२ सालभरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेको सम्मानमा हाउक्तिङ्ग कमाचारी पुरस्कारका लाक्तग 

चयन भएका छन् । सो व्यक्ति वा टोलीले: 

 

✓ जनरन्तर जिम्रे्वारी जलएर अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो कार् गरेको 

✓ साथीहरू, सुपरभाईिरहरू र ग्राहकहरूको सम्र्ान कर्ाए 

✓ बाधाहरू पार गने क्षर्ता प्रदर्मन गरेको 

✓ सुधार र सफलता प्रजत प्रजतबद्ध 

 

योग्यता: पररयोिना, परू्ा समय र आंक्तशक समय काम गने हाउक्तिङ्ग कमाचारीहरू िसले काम शुरू गरेको ३+ मक्तहना भएको, "राम्रो क्तस्िक्तत" मा 

रहकेो, गएको वर्ामा व्यक्तिगत परुस्कार नपाएको । मानव संसाधनले योग्यता पकु्तष्ट गनेछन् । 
 

 

हाउक्तिङ्गको मखु्य मान्यताको उदाहरर् हुने व्यक्तिहरू वा टोलीहरूलाई दशवटा हाउक्तिङ्ग परुस्कार प्रदान गररनेछ । तपाईलंे चयन गनुाहुने व्यक्ति 

वा टोलीहरूको लाक्तग तपाईलं ेमुख्य मान्यता चयन गनुापदनै । 

 
 

हाउक्तिङ्ग कमाचारी परुस्कार सक्तमक्ततमा हाउक्तिङ्ग संलग्नता र सम्मान टोलीका (HEaRT) सदस्यहरू र अक्तिल्लो वर्ाका परुस्कार क्तविेताहरू 

समावेश छन् । यक्तद हाउक्तिङ्ग कमाचारी परुस्कार सक्तमक्ततमा रहकेा व्यक्तिको चयन भएमा, सो व्यक्तिहरूले सक्तमक्ततमा रहन अयोग्य हुनेछन ्। सबै 

क्तवभागहरूको प्रक्ततक्तनक्तधत्वलाई प्रोत्साहन गररन्छ । आवश्यक भएमा, िप प्रक्ततक्तनक्तधत्वको लाक्तग उि क्तवभागका क्तनदशेकलाई अनुरोध पठाइनेछ ।  

 

समयरेिा: 

• क्तिसेम्बर: चयन गना क्तमल्ने अवसर िलुा भएको सचूना 

• िनवरी ३१, २०२३: चयन गरेर बुझाउने म्याद 

• फेब्रअुरी: HR माफा त योग्यता प्रमार्ीकरर् 

• फेब्रअुरी: चयन भएकाहरूको सुपरभाईिरले िप सन्दभा प्रदान गन े(अक्तनवाया छैन)  

• माचा: सक्तमक्तत समीक्षा र चयन 

• अक्तप्रल: परुस्कारहरूको तयारी 

• मे १९, २०२३: वाक्तर्ाक हाउक्तिङ्ग ब्रेकफास्टमा परुस्कार समारोह 

 

 

 

 

नेपाली / NEPALI 
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२०२२ सालको सेवाको झलक! 

**चयन फारम यहााँबाट िाल्नुहोला** 

चयनका लाक्तग व्यक्तिगत प्रभाव बयान र हाउक्तिङ्गका मखु्य मान्यताहरूको उदाहरर् क्तदने चयन हुने व्यक्तिहरूको दईु कामहरू लेिेर परूा गना 

आवश्यक छ । तल िाली ठाउाँ प्रदान गररएको छ । 

हाउक्तिङ्गको मखु्य मान्यताको पररभार्ाहरू र क्ततनीहरूको कायामा उदाहरर्हरू सन्दभाको लाक्तग राक्तिएको छ । 

चयनकताा (हस्ताक्षर):  

 

 
व्यजिगत प्रभाव बयान 

 
अजनवायम: यस व्यजि वा टोलीले तपाई ंवा तपाईकंो जवभागलाई कसरी सीधै प्रभाव पारेका छन ्बताउनुहोला । 
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२०२२ सालको सेवाको झलक! 

अजनवायम: गएका १२ र्जहना जभत्र यस व्यजि वा टोलीले कसरी UW हाउजिङ्गको र्ुख्य र्ान्यताहरू झल्काएका छन,् २ वटा 

उदाहरणहरू प्रदान गनुमहोला । 

 

 

चयन गने फारर्हरू Slichter हल (तल्लो तह) को लबीर्ा रहेको क्याजसयरको कायामलय बाजहरको बाकसर्ा हालेर, हाउजिङ्ग 

क्याजसयरको कायामलयर्ा रहेको अन्तरकायामलय हुलाक र्ाफम त वा िनवरी ३१ सम्र्र्ा akramper@wisc.edu र्ा ईरे्ल 

पठाउनुभएर बुझाउन सक्नुहुनेछ । 

**चयन फारम यहााँ अन्त्य गनुाहोला** 

 

 

mailto:akramper@wisc.edu
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२०२२ सालको सेवाको झलक! 

FOR HUMAN RESOURCES USE ONLY:   
 

 

Date of Hire: ________    Employed 3+ months: YES/NO       Good Standing: YES/NO            Eligible: YES / NO     

 
 

Nominee Supervisor/Assigned Supervisor:  ________________________________________ 

 

 
Signature (HR Representative)   Date of Verification _______ _________ 

 
   

NOMINEE SUPERVISOR: Provide any additional supporting information about the individual or 

team that you feel is important for committee members to know.  
 

 

 

Signature (Nominee Supervisor)  __ Date   ____ 
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आवश्यक भएर्ा हातले लेजिएको फारर्हरूको लाजग थप लेख्ने ठाउँ । 
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युजनभजसमटी हाउजिङ्ग जवभाग 

र्ुख्य र्ान्यताहरू 

 
स्याहार 

स्याहार हाम्रो काम गर्ने तररका र अरू प्रततको व्यवहारको आधार हो, जसमा तर्नवातसहरू, अतततिहरू, अरू कममचारीहरू र क्याम्पसका पार्मर्नरहरू 

समावेश छर्न् ।  

सृिनात्र्कता 

सिृनात्मकता तवभाग भरी प्रोत्सातहत गररन्छ तातक हामी संलग्र्नता र हाम्रो बााँतिएको ज्ञार्नमा तर्नमामण गर्नम सक ाँ । 

उत्कृष्टता 

उत्कृष्टता हाम्रो लक्ष्य हो । हामी हाम्रो काम गने ठाउाँहरू भेटेको भन्दा राम्रो राख्ने कोक्तशश गदाछ ाँ । हाम्रो कामको गरु्स्तरको महत्त्व हुन्छ । 

ईमानदारीता 

ईमार्नदारीता हामीले ध्यार्न राख्र्ने सम्बन्ध र सेवाहरूको तर्नमामण र कायम राख्र्नको तर्नम्ती आवश्यक हुन्छ । ईमार्नदारीता तपाई ाँको बोलीचाली र 

काम गर्ने तररका बार् स्पष्ट हुन्छ ।  

आशावाद 

आशावादले हाम्रो र्नीयत र सोचाईहरूलाई तस्िर बर्नाउाँदछ र जहााँ अवसरहरू र सकारात्मक पररणामहरूमा ध्यार्न तदर्न सतकर्ने एउर्ा वातावरण 

सजृर्ना गदमछ ।  

आदर  

अरू मान्छेहरू र तवचारहरूको मयामदा र तवतवधता प्रक्ततको आदरले हाम्रो सोचाई, सम्बन्धहरू, र काम गर्ने तररकाहरूलाई अगािी बढाउाँदछ । 

सेवा 

सेवा अरू मान्छेहरू, धर्नहरू, प्राकृततक श्रोतहरू जो हाम्रो तर्नवातसहरूले हामीलाई सतुम्पर्न ुभएको छ, तीर्नीहरूको स्याहार गर्ने हाम्रो 

प्रततबद्धताबार् दके्तिन्छ ।  

प्रशासक्तनक कमाचारी 

अक्तप्रल ९, २०१३  
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हाम्रो व्यवहारर्ा रु्ख्य र्ान्यताहरू! 
 

सेवा | आदर | ईमानदारीता | आशावाद 

• वर्ाभरी कमाचारी कायासम्पादन व्यवस्िापन गरेर बारम्बार प्रक्ततक्तिया प्रदान गदाछन ्। 

• क्तनर्ाय बनाउन र बदलहरूको सझुाव प्रदान गना अरूहरूलाई अक्तधकार क्तदाँदछन ्। 

• द्वन्द्व सम्बोधन गरेर रचनात्मक क्तनष्कर्ामा ल्याउाँदछन् । 

• सकारात्मक काया वातावरर्लाई बढुवा क्तदने तररकामा नेततृ्व गदाछन ्। 
 

ईमानदारीता | स्याहार | सेवा | सजृनात्मकता 

• यकु्तनभक्तसाटी, क्तवभाग र काया यकु्तनटको उद्देश्यसाँग मले िान ेराम्रो क्तनर्ायहरू बनाउाँदछन् । 

• स्रोतसाधनहरू उक्तचत रूपमा प्रयोग गदाछन् (अन्य कमाचारी, केन्रीय क्याम्पस, आक्तद) 

• समस्याहरू समाधान गना र साझा लक्ष्यहरू हाक्तसल गना अरूलाई सहयोग गदाछन् । 

• राम्रोसाँग काम गनाको लाक्तग सीपहरू क्तवकास गदाछन् । 
 

आशावाद | सेवा | सजृनात्मकता | उत्कृष्टता 

• नयााँ क्तवचार र दृक्तष्टकोर्हरूप्रक्तत ग्रहर्शीलता दिेाउाँदछन ्। 

• काम परूा गन ेक्तवक्तधहरूमा लक्तचलो छन् । 

• नयााँ क्तवक्तधहरू प्रयास गना इच्छुकता दिेाउाँदछन्; क्तसक्न ेअवसरको फाइदा उठाउाँदछन ्। 

• प्रभावकारी बदलहरू बनाउन लाक्तग रचनात्मक समाधानहरू प्रदान गदाछन् । 
 

सजृनात्मकता | उत्कृष्टता | स्याहार | सेवा 

• गनुापने काम बुझ्दछन ्। 

• समयताक्तलका र म्यादमा कामहरू परूा गदाछन् । 

• पहल दिेाउाँदछन,् आवश्यकताहरू अनुमान गदाछन् र सामानहरूलाई कुराहरू सधुाना उपयिु कदम चाल्दछन ्। 

• सही छन् र लापरवाही गल्तीहरू बनाउाँदनैन् । 

• काम परूा गना र अरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनामा तत्कालताको उक्तचत भावना दिेाउाँदछन् । 

• भरपदो छन ्। 
 

आदर | ईमानदारीता | उत्कृष्टता | आशावाद 

• कुराकानी गदाा क्तवनम्र, इमानदार र सम्मानिनक छन् । 

• व्यक्तिगत क्तभन्नताहरू (िीवनशैली, व्यवहार, क्षमताहरू, मनोवकृ्ति, मलू्यहरू र क्तवचारहरू) को सम्मान गदाछन ्। 

• मागादशान र क्तसक्न ेतररका प्रदान र स्वीकार गदाछन ्। 

• पहुाँचयोग्य छन;् सहकारी काया सम्बन्ध कायम राख्दछन् । 

• द्वन्द्वलाई रचनात्मक, क्तववेकपरू्ा र प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गदाछन ्। 

• सकारात्मक काया वातावरर्लाई समिान गदाछन् । 
 

स्याहार | सजृनात्मकता | उत्कृष्टता | आदर 

• आन्तररक र बाह्य ग्राहकहरूको लाक्तग उच्च गरु्स्तर सेवा प्रदान गदाछन् । 

• ग्राहकहरूको आवश्यकता िोिी गरेर, बुझेर र प्रक्ततक्तिया क्तदएर ग्राहकप्रक्ततको ध्यान प्रदशान गदाछन ्। 

• सही, प्रभावकारी र समयम।ैग्राहकहरूको आवश्यकता, प्रश्न र सरोकारहरूमा प्रक्ततक्तिया क्तदाँदछन ्। 

• ग्राहकहरूसाँग प्रभावकारी साझेदारी क्तवकास गदाछन् । 

• प्रभावकारी र व्यावसाक्तयक रूपमा ग्राहकहरूसाँग काम गदाछन,् उनीहरूको समस्याहरू समाधान गदाछन् । 

• क्तवक्तधगत आवश्यकताहरू कम गरेर सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रभावकारी तररकाहरू क्तनरन्तर िोज्दछन् । 


