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यो जानकारी यौन उत्पीडन, यौनजन्य आक्रमण, डेिटङ/घरेलु िहंसा, 
पछ्याउने वा यौन शोषण अनुभव गरेका कमर्चारीह�को  

आवश्यकतामा केिन्द्रत छ । 
िवद्याथ�ह�का लािग उपलब्ध स्रोतसाधनह�को लािग, िवद्याथ�  

क्याम्पस स्रोतसाधन गाइड (Campus Resource Guide) हेनुर्होला । 
 

नीितको पणूर् जानकारीको लािग, यौन उत्पीडन र यौन िहंसामा UW–
Madison को नीित हेनुर्होला । 

 
UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON 

नेपाली / NEPALI 

https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/#campus-resource-guide
https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/#campus-resource-guide
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प�रभाषाह� 

तल िनषेिधत आचरणको सारांश िववरणह� छन ्। प्रत्येक नीित शब्दावलीको प�रभाषाह�को लािग, कृपया यौन 
उत्पीडन र यौन िहंसामा UW–Madison को नीित हेनुर्होला । 

यौन उत्पीडन 
अिनिच्छत यौनजन्य आशय, यौनजन्य िक्रयाकलापको प्रस्ताव, यौन िटप्पणी वा अन्य यौन आचरण जसले 
तपाईकंो शैि�क वा कायर् वातावरणलाई नकारात्मक �पमा असर गदर्छ । यौन उत्पीडन भएको छ िक छैन िनधार्रण 
गदार् िविभन्न कारकह�लाई िवचार गनर् सिकन्छ जसमा, संलग्न प�ह� बीचको शि� वा हिैसयतमा िभन्नता र 
अन्तरिक्रयाको सन्दभर् (जस्तै, सामािजक संरचना वा कायर्स्थल) समावेश छन ्। यौन उत्पीडन दईु फरक �पमा ह�न 
सक्छन ्। 

 
Quid Pro Quo 
"यो बापत त्यो (This for That)" तब ह�न्छ जब प्रमखु शैि�क वा रोजगारीका िनणर्यह�, अिनिच्छत यौनजन्य 
आशय वा आचरण प्रित कोही झकेुको वा अस्वीकार गरेको आधारमा बनाईन्छ । 
उदाहरणह�मा समावेश छन:् 

• रोजगारी, पदोन्नित, पैसा बढुवा वा ग्रेड िदएको बापत कुनै सपुरभाईजरलाई यौन सेवा आवश्यक ह�ने 
• एक सल्लाहकारले स्नातको�र तहका िवद्याथ�को (graduate student) लािग िसफा�रस पत्र लेख्न 

अस्वीकार गन� िकनभने सो िवद्याथ�ले यौनजन्य आशयह� अस्वीकार गरेका िथए 
• कुनै एक म्यानेजर वा प्रोफेसरले काम वा शैि�क कायर्ह� बदल्ने िकनभने कसैले डेिटङ वा रोमािन्टक 

सम्बन्धको अनरुोध अस्वीकार गरेका िथए 

झगडाल ुवातावरण 
यौन उत्पीडन तब ह�न्छ जब अिनिच्छत यौन आचरणले कसैको कायर्स्थल वा शैि�क वातावरणमा पयार्� गम्भीर 
वा व्यापक �पमा हस्त�ेप गदर्छ । 
उदाहरणह�मा समावेश छन:् 

• कुनै व्यि�लाई उनीह�को �पको बारेमा लगभग िदनह� ँ उनीह�को सहकम�ह�ले अिनिच्छत यौन 
िटप्पणीह� िदन्छन,् जसले सो व्यि�लाई यित असहज र ध्यान िदन गाह्रो बनाउँदछ िक सो व्यि�ले 
आफ्नो काम समयमा परूा नै गनर् सक्दैनन ्। 

• कुनै एक प्रोफेसरले बारम्बार आफ्नो िवद्याथ�लाई कायार्लय समयको बेलामा आफ्नो व्यि�गत यौन 
सम्बन्धको बारेमा बताउँछन ् र यसले िवद्याथ�लाई यित असहज बनाउँदछ िक सो िवद्याथ� अब 
कायार्लय समय वा प्रोफेसरको क�ामा उपिस्थत ह�दँनैन ्।

https://policy.wisc.edu/library/UW-146
https://policy.wisc.edu/library/UW-146
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यौनजन्य आक्रमण 
सहमित िबनाको यौन सम्पकर्  जसमा समुसमु्याउने (शरीरका यौन अङ्गह� छुने) र बलात्कार (शरीरको कुनै 
अङ्गमा घसुाउने) समावेश छन ्। याद गनुर्होस,् यिद कुनै व्यि� रक्सी वा लाग ुपदाथर्को कारण लट्ठ भएमा यौन 
िक्रयाकलापका लािग सहमित िदन अस�म ह�न्छन ्। 

सहमित भनेको शब्दह� वा स्प� कायर्ह� हो जसले खलुा �पमा, सूिचत सहमित िदन स�म कुनै व्यि�, 
यौन सम्पकर् मा स्वतन्त्र �पमा सहमत भएको दखेाउँदछ । 

पछ्याउने 
कुनै एक व्यि� प्रित िनद�िशत व्यवहारको ढाँचा जसले पयार्� भावनात्मक तनाव वा शारी�रक सरु�ाको डर 
िनम्त्याउँछ । यसमा िनगरानी गन�, फोन वा ईमेल माफर् त सम्पकर्  गनर् खोज्ने, अिनिच्छत उपहार वा सामानह� पठाउने 
वा पीिडतको घर, कायर्स्थल वा क�ामा आउने कुराह� समावेश ह�न सक्छन ्। 

डेिटङ र घरेलु िहसंा 
पीिडतसँगको डेिटङ, यौिनक वा रोमािन्टक सम्बन्धमा रहकेो कुनै व्यि�ले गन� िहंसा वा िहसंाको धम्क� । 

यौन शोषण 
अक� व्यि�को सहमित िबनाको यौन फाइदा उठाउने प्रयास गन�, फाइदा उठाउने वा फाइदा उठाउने धम्क� िदने 
जसमा कसैको अनमुित िबना नाङ्गा फोटोह� िखच्ने वा िवतरण गन� कुरा समावेश छन ्। 

बदला 
िव�िवद्यालय नीित, साथै राज्य र संघीय कानुनले यौन उत्पीडन वा यौन िहंसाको उजरुी िदएका वा उजरुीको 
अनसुन्धानमा सहभागी कुनै व्यि� िव�द्धको बदला िनषेध गदर्छ ।
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व्यवस्थापन र सुरा�ात्मक उपायह� 

व्यवस्थापन अनुरोध गन� 
तपाईलंाई काममा ध्यान िदन गाह्रो वा केही ठाउँह�मा असरुि�त महससु भइरहेको र तपाईलंाई आफ्नो वातावरण 
बदल्न इच्छा लागेको ह�न सक्छ । अनुरोध गनुर्भएमा र उिचत �पमा उपलब्ध भएमा UW–Madison ले शैि�क, 
बसोबास, यातायात, काम गन� अवस्थाह� वा सरु�ात्मक उपायह�को व्यवस्थापन गनर् हरेक प्रयास गन�छ । यी 
व्यवस्थापनह� पाउन पीिडतह�ले काननु कायार्न्वयनमा �रपोटर् गनर् वा िव�िवद्यालयको औपचा�रक अनसुन्धानमा 
भाग िलन आवश्यक छैन । 

यौन दरुाचार संसाधन र प्रितिक्रया कायर्क्रम 
(Sexual Misconduct Resource and 
Response Program) 
500 Lincoln Dr., 361 Bascom Hall 
Madison, WI 53706 
TitleIX_Coordinator@wisc.edu 
www.compliance.wisc.edu 

मानव संसाधन कायार्लय 
(Office of Human Resources) 
21 N. Park St., Suite 5101 
Madison, WI 53715 
608-890-3788 
608-265-2257 
wr@ohr.wisc.edu 
www.ohr.wisc.edu

सरु�ात्मक उपायह� 
तपाईकंो सरु�ा कायम राख्न सहयोग गनर् िव�िवद्यालयसँग िविभन्न स्रोतसाधनह� छन ्। कुनै औपचा�रक 
अनसुन्धान भए या नभएपिन यी सुिवधाह� तपाईकंा लािग उपलब्ध ह�नेछन ्। मािथ सचूीबद्ध व्यवस्थापनह�को 
साथसाथै, तपाईलें सम्पकर् लाई प्रितबन्ध गन� यी िविधह� िवचार गनर् सक्नहु�न्छ: 

UW–Madison ले जारी गन� सम्पकर् मा नरहने िनद�शन (No Contact Directive) 
University of Wisconsin–Madison ले सरुि�त, सम्मानजनक र िजम्मेवार शैि�क र कायर् वातावरणलाई 
समथर्न गनर्, या त सिक्रय उपायको �पमा वा थप घटनाह�को प्रितिक्रया र रोकथामको �पमा प्रयोग गन� 
एउटा उपकरण सम्पकर् मा नरहने िनद�शन (No Contact Directive) हो । 
सम्पकर् मा नरहने िनद�शन भनेको िव�िवद्यालयले जारी गरेको िनद�शन हो जसले प्रा�कतार्लाई िनद�शनमा नाम 
रािखएको व्यि� वा व्यि�ह�सँग सम्पकर्  राख्नबाट रोक्दछ । सम्पकर् मा नरहने िनद�शन अदालतले जारी गरेको 
प्रितबन्ध आदशे/नाग�रक अदालत िनषेधा�ा (Restraining Order/Civil Injunction) भन्दा फरक छ र 
क्याम्पस अनसुन्धान/अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह� भन्दा छुट्टै जारी गनर् सिकन्छ । जब िव�िवद्यालयको कुनै 
आिधका�रक कमर्चारीले कुनै एक व्यि�लाई अक� व्यि� वा व्यि�ह�सँग सम्पकर्  गनर् िनषेध गनुर्पछर् भनेर 
िनधार्रण गदर्छन ्भने सम्पकर् मा नरहने िनद�शन जारी ग�रन्छ । UW–Madison ले जारी गरेको कुनै सम्पकर् मा 
नरहने िनद�शन उल्लङ्घन गन�लाई अनशुासनात्मक कारबाहीदेिख कामबाट िनकािलनेसम्म समावेश ह�न्छ । 

mailto:TitleIX_Coordinator@wisc.edu
http://www.compliance.wisc.edu/
mailto:wr@ohr.wisc.edu
http://www.ohr.wisc.edu/
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अदालतल ेजारी गरेको नाग�रक प्रितबन्ध आदशेह� (Civil Restraining Orders) 
प्रितबन्ध आदशे भनेको तपाईलंाई दवु्यर्वहार गन� वा तपाई ंमािथ उत्पीडन गन� व्यि�को प�रभािषत सम्भािवत 
आचरणलाई सीिमत गनर्को लािग, उनीह�लाई दवु्यर्वहार वा सम्पकर्  नगनर् आदशे िदने एउटा अदालतको 
आदशे हो । प्रितबन्ध आदेश न्यायाधीशले जारी गदर्छन ्र पिुलसले लाग ूगदर्छन;् UW–Madison सँग 
सम्बद्ध नभएका व्यि�ह�लाई प्रितबन्ध आदशे जारी गनर् सिकन्छ । अदालतले आदशे िदएको प्रितबन्ध 
आदशे कसरी दतार् गन� भन्ने बारे िनद�शनह�को लािग कृपया डेन काउन्टीको वेबसाईट हनेुर्होला वा घरेल ु
दवु्यर्वहार हस्त�ेप सेवालाई (DAIS) (608-251-4445) सम्पकर्  गनुर्होला । साथै, ROSA Restraining 
Order Clinic (608-263-9574) ले Dane, Jefferson, Rock र Sauk काउन्टीह�मा आत्मीय साथी 
िहसंाबाट पीिडत/बाँचेका व्यि�ह�लाई िन:शलु्क, प्रत्य� कानुनी सेवाह� प्रदान गदर्छ । 
UW–Madison र UWPD ले अदालतले जारी गरेको सम्पकर् मा नरहने र प्रितबन्ध आदशेह� लाग ूगन�छ । यिद 
तपाई ंएक कमर्चारी ह�नुह�न्छ र अदालतले तपाईकंो लािग प्रितबन्ध आदशे जारी गरेको छ भने, कृपया UWPD 
लाई खबर गनुर्होला । 

*सम्पकर् मा नरहने िनद�शन (No Contact Directive) अनुरोध गन� िवद्याथ�ह�को लािग िवशेष जानकारी वािषर्क सरु�ा �रपोटर् 
(Annual Security Report) वा यौन दरुाचार संसाधन र प्रितिक्रया कायर्क्रमको (Sexual Misconduct Resource and 
Response Program) वेबसाईटमा फेला पानर् सिकन्छ ।

https://courts.countyofdane.com/Resources/Forms/temp-restraining-order-forms
https://abuseintervention.org/help/legal-help/#ro
https://abuseintervention.org/help/legal-help/#ro
https://law.wisc.edu/eji/voca/
https://law.wisc.edu/eji/voca/
https://preview.uwpd.wisc.edu/data-policies-resources/clery-act/
https://preview.uwpd.wisc.edu/data-policies-resources/clery-act/
https://preview.uwpd.wisc.edu/data-policies-resources/clery-act/
https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/
https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/
https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/
https://compliance.wisc.edu/titleix/student-information/
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�रपोटर् गन� र प्रितिक्रयाका िवकल्पह� 
िव�िवद्यालयमा ल्याइएका िचन्ताह�लाई औपचा�रक अनसुन्धान र वैकिल्पक समाधानह� सिहत िविभन्न 
त�रकाले सँभाल्न सिकन्छ । जब िव�िवद्यालयमा �रपोटर् ग�रन्छ, त्यो गोपनीय ह�दँैन । 

िव�िवद्यालयमा �रपोटर् गन� 

वैकिल्पक समाधानह� 

वैकिल्पक समाधानमा िव�िवद्यालय अिधकारीले प्रितवादीसँग (दरुाचारको आरोप लागेको व्यि�) 
उनीह�को आचरण र उिचत क्याम्पस नीितको समी�ा गन� कुरा समावेश ह�न सक्छ । यस बैठकको उद्देश्य 
समस्याग्रस्त आचरणलाई िनरन्तरता िदनबाट रोक्न ुह�नेछ । यस प्रकारको समाधान उत्पीडन, पछ्याउने वा 
अन्य चिलरहकेो अिनिच्छत सम्पकर्  अनभुव ग�ररहकेा व्यि�ह�का लािग उपयु� ह�न सक्छ, तर अन्य 
प्रकारका दरुाचारको लािग उपय�ु नह�न सक्छ । यस प�र�श्यमा आरोिपत आचरणको बारेमा कुनै तथ्यात्मक 
िनष्कषर्ह� िनकािलने छैन । यस प्रकारको प्रितिक्रयाले पीिडत पिहचान िबना रहने अनमुित िदन्छ । 

यौन दरुाचार संसाधन र प्रितिक्रया कायर्क्रम 
(Sexual Misconduct Resource and 
Response Program) 
500 Lincoln Dr., 361 Bascom Hall 
Madison, WI 53706 
TitleIX_Coordinator@wisc.edu 
www.compliance.wisc.edu 

कायर्बल सम्बन्धको कायार्लय, मानव 
संसाधन कायार्लय (Office of Workforce 

Relations, Office of Human Resources) 
21 N. Part St., Suite 5101 
Madison, WI 53715 
www.ohr.wisc.edu 
wr@ohr.wisc.edu  

औपचा�रक अनसुन्धान 

यौन उत्पीडन र यौन िहंसामा UW–Madison को नीित उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ भने औपचा�रक 
अनसुन्धान उपलब्ध छ । िव�िवद्यालयले कमर्चारी दरुाचारको अनसुन्धान गनर्को लािग, आरोिपत दरुाचार 
क्याम्पसमा भएको ह�नपुदर्छ वा प्रितवादी कमर्चारी िव�िवद्यालय प्रायोिजत वा समिथर्त गितिविधह�मा 
संलग्न भएको बेला ह�नपुदर्छ । 
औपचा�रक अनसुन्धान तथ्यात्मक िनष्कषर्ह� र प्रितवादीले क्याम्पस नीित उल्लङ्घन गरेको हो िक होइन 
भन्ने िनणर्यको साथ अन्त्य ह�न्छ, जसको नितजा प्रितबन्धह� ह�न सक्छ । प्रितवादी UW कमर्चारी वा अितिथ 
भएको अवस्थाको बारेमा थप जानकारीको लािग, यौन उत्पीडन र यौन िहसंामा UW–Madison को नीित 
भाग IV पढ्नहुोला । यस प्रिक्रयाका सबै चरणह�मा तपाईसँंग समथर्न व्यि� वा सल्लाहकारको (जो तपाईकंो 
आफ्नै खचर्मा खचर्मा ल्याउनभुएको विकल ह�न सक्छन)् अिधकार छ । 
यस नीितको आरोिपत उल्लङ्घन सम्बन्धी अनसुन्धानह� लाग ूिव�िवद्यालय अनसुन्धान वा अनुशासनात्मक 

mailto:TitleIX_Coordinator@wisc.edu
http://www.compliance.wisc.edu/
http://www.ohr.wisc.edu/
mailto:wr@ohr.wisc.edu
https://policy.wisc.edu/library/UW-146
https://policy.wisc.edu/library/UW-146#Pol146_Def_Universitysponsoredactivities
https://policy.wisc.edu/library/UW-146
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प्रिक्रयाह� प्रयोग गरी सञ्चालन ग�रनेछ । प्रयोग ग�रने अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह� िव�िवद्यालयसँगको 
प्रितवादीको सम्बन्धमा आधा�रत ह�नेछ । 

काननु कायार्न्वयनलाई �रपोटर् गन� 

अपराधको आचरण काननु कायार्न्वयनलाई पिन �रपोटर् गनर् सिकन्छ । कुनै पिन अपराधको आचरण पिुलसलाई 
�रपोटर् गनर् सिकन्छ । तपाईलें अपराध भएको ठाउँमा �ेत्रािधकार भएको काननु कायार्न्वयन एजेन्सीलाई �रपोटर् 
गनुर्पदर्छ । 
UWPD एक परूा सेवा, २४ घण्टै खलुा कानुन कायार्न्वयन एजेन्सी हो । अपराधी UW–Madison मा सम्बद्ध भए 
या नभएपिन UWPD अिफसरह�सँग पक्रने अिधकार छ । सम्पकर्  गनुर्होस्: UWPD (608-264-2677) वा यौन 
दरुाचार संसाधन र प्रितिक्रया कायर्क्रम (608-265-6018) । 
अन्य स्थानीय काननु कायार्न्वयन एजेन्सीह�मा म्यािडसन पिुलस िवभाग र डेन काउन्टी Sheriff को कायार्लय 
समावेश छ । 

�रपोटर् गन� बारे अन्य उपयोगी जानकारी 

क्याम्पस र अपराध 

क्याम्पस प्रिक्रया 

• िव�िवद्यालय नीित उल्लङ्घनको सजाय िदइन्छ 
• "प्रमाणको प्रबलता (preponderance of the evidence)" मापदण्डह�मा आधा�रत िजम्मेवारी 
• UW सँग सम्बद्ध नभएकाह�का लािग सजाय िदने वा प्रितबन्ध लगाउने सीिमत �मता 

अपराध प्रिक्रया 

• पक्रने र फौजदारी अपराधको अिभयोग लगाउने अिधकार छ 
• "उिचत शंका भन्दा बढी (beyond a reasonable doubt)" दोषी ठहराउने मापदण्ड 

• फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गन� आचरणमा मात्र कारबाही गनर् स�म

https://www.cityofmadison.com/police/contact/
https://www.danesheriff.com/contact-us
https://www.danesheriff.com/contact-us
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प्रमाण संर�ण 
यिद तपाई ंिव�िवद्यालय वा कानुन कायार्न्वयनलाई �रपोटर् गन� छनौट गनुर्ह�न्छ वा तपाई ंभिवष्यमा त्यसो गन� 
िवचार गनर् सक्नहु�न्छ भने, तपाईलें अनसुन्धानसँग सान्दिभर्क ह�न सक्ने प्रमाणह� सरुि�त राख्ने िवचार गनुर्पछर् । 
प्रमाणमा समावेश ह�न सक्छन:् 

• टेक्स्ट म्यासेज, ईमेल र अन्य िलिखत कुराकानीह� । प�ह� वा सा�ीह� बीचका म्यासेजह� उपयोगी 
ह�न सक्छन ्जसमा तपाईलें साथी वा सहयोगी व्यि�लाई के भयो भनेर बताउनुभएको ह�न सक्छ । 

• यिद तपाईलें िनरन्तर वा बारम्बार दवु्यर्वहार वा उत्पीडनको अनभुव ग�ररहन ुभएको छ भने, क्यालेन्डर वा 
कापीमा िमित, समय र भएको आचरण ट्रयाक गनुर्होला । तपाईलें पिुलसबाट "पछ्याउने पुिस्तका 
(stalking booklet)" पिन पाउन सक्नहु�न्छ वा तपाईलंाई ट्रयाक गनर् सहयोग गनर्का लािग व्यि�गत 
क्यालेन्डर चलाउन सक्नहु�न्छ । यसो गनार्ले याद गनर् पिन सहयोग पगु्न सक्छ । 

• केही प�रिस्थितह�मा, आक्रमणको निजकको अनसुन्धानसँग सम्बिन्धत (forensic) र मेिडकल 
प्रमाणह� सङ्कलन मह�वपणूर् सािबत ह�न सक्छन,् िवशेष गरी कानुन कायार्न्वयन अिभयोजनह�को 
सम्बन्धमा । यो एक अनसुन्धानसँग सम्बिन्धत नसर् परी�कद्वारा सबै भन्दा राम्रो त�रकाले संगिठत र 
दस्तावेज ग�रन्छ । 

• अन्य प्रकारका प्रमाणह�को लािग समय मह�वपणूर् ह�न सक्छ । सकेसम्म चाँडो �रपोटर् गदार् प्रमाण 
उपलब्ध रहने सम्भावना बढ्छ । 

यिद तपाईसँंग मािथ उल्लेख ग�रएका सबै वा कुनै पिन प्रकारका प्रमाणह� छैनन ्भने यसको मतलब यो होइन िक 
तपाईलें दरुाचार �रपोटर् गनर् सक्नहु�दँनै वा प्रितवादीलाई िजम्मेवार ठहराउन सिकँदैन ।
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गोपनीय स्रोतसाधनह� 

गोपनीय क्याम्पस स्रोतसाधनह� 

कमर्चारी सहायता कायार्लय (कमर्चारीह�का लािग मात्र) 
University of Wisconsin–Madison ले व्यि�गत वा काम-सम्बिन्धत समस्या वा सरोकारह�लाई 
सफलतापवूर्क सामना गनर् गाह्रो मािनरहकेा कमर्चारी र उनीह�का निजकका प�रवारका सदस्यह�लाई सहयोग 
गनर् प्रदान गरेको स्रोतसाधन । 

Lowell Center, कोठा 226 
610 Langdon Street, Madison, WI 53703 
608-263-2987 वा टोल-फ्र�: 877-260-0281 
http://eao.wisc.edu 
eao@mailplus.wisc.edu 
 

Life Matters (कमर्चारीह�का लािग मात्र) 
Life Matters, कमर्चारी सहायता कायार्लयको एक सेवाले कमर्चारीह�का लािग िन:शलु्क र गोपनीय 
राज्यव्यापी पह�चँ र चौिबसै घण्टा, सातै िदन टेिलफोन माफर् त कमर्चारीह�को व्यि�गत र काम सम्बन्धी 
िचन्ताह� समथर्न गनर् व्यावसाियक परामशर्दाताह� प्रदान गदर्छ । 
 २४ घण्टा टेिलफोन पह�चँ: 800-634-6433 

https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/lifematters/ 
 

Ombuds (कमर्चारीह�का लािग मात्र) 
Ombuds कायार्लयले कमर्चारीह�का लािग समझदारी, कुराकानी र िववाद समाधानको सुिवधा प्रदान गदर्छ । 
यस कायार्लयले क्याम्पसमा मािनसह�लाई गोपनीय र िनष्प� सहयोग प्रदान गदर्छ तािक उनीह�ले 
एकअकार्सँग अझ प्रभावकारी �पमा कुराकानी गनर् सकुन ्। Ombuds कायार्लयका कुनै व्यि�ले तपाईकंो 
िचन्ता सुन्नेछन,् प्रिक्रयाह� व्याख्या गन�छन ्र तपाईकंा छनौटह�को बारेमा कुरा गन�छन ्। यिद तपाईलें सो 
व्यि�लाई अनरुोध गनुर्भयो भने, तपाईलें िववादह� समाधान गन� प्रयासको क्रममा सो व्यि� मध्यस्थकतार्को 
�पमा सेवा गनर् सक्नेछन ्। Ombuds कायार्लयले पिन तपाईलंाई गोपनीय सल्लाह िदन सक्छ । 

Lowell Hall, कोठा 223-225 
610 Langdon St, Madison, WI 53703 
608-265-9992 
www.ombuds.wisc.edu 
uwombuds@mailplus.wisc.edu 
 

बलात्कार सङ्कट केन्द्र (Rape Crisis Center) 

http://eao.wisc.edu/
mailto:eao@mailplus.wisc.edu
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/lifematters/
http://www.ombuds.wisc.edu/
mailto:uwombuds@mailplus.wisc.edu
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 बाँचेका व्यि�ह�का लािग िन:शलु्क र गोपनीय सेवाह� प्रदान गदर्छ । 
333 E. Campus Mall, कोठा 7901 
608-265-6389 (क्याम्पसको कायार्लय) वा २४ घण्टा टेिलफोन पह�चँ: 608-251-7273 
https://www.thercc.org/, ईमेल: info@theRCC.org  

https://www.thercc.org/
mailto:info@theRCC.org
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गोपनीय सामदुाियक स्रोतसाधनह� 

Rise काननुी केन्द्र (Rise Law Center) 
िनम्न �ेत्रह�मा सांस्कृितक �पमा उिचत काननुी प्रितिनिधत्व प्रदान गन� एक गैर नाफामखुी कानुनी कायार्लय: 
पा�रवा�रक कानुन, अध्यागमन काननु, नाग�रक अदालत िनषेधा�ा/प्रितबन्ध आदेश (Civil 
Injunction/Restraining Order) र अध्यागमन आवश्यकताह� जसमा U-िभसा, T-िभसा र VAWA 
self-petitions समावेश छन ्। 

1245 E. Washington Ave, #262 
Madison, WI 53703 
608-256-1015 

  http://www.riselawcenter.org/ 
  info@riselawcenter.org 

घरेल ुदवु्यर्वहार हस्त�ेप सेवा (DAIS) 
घरेल ुिहसंा पीिडत र उनीह�का प�रवारह�को सुर�ा र भलाई सिुनि�त र िहसंा र शि�को द�ुपयोगलाई 
िनरन्तरता िदने सामािजक मनोविृ�लाई चनुौती िदने काम गदर्छ । 

2102 Fordem Avenue 
Madison, WI 53704 
२४ घण्टा टेिलफोन पह�चँ: 608-251-4445 वा टोल-फ्र�: 800-747-4045 
http://abuseintervention.org/ 

Deaf Unity 
यौनजन्य आक्रमण, आत्मीय साथी िहसंा र पछ्याउनेको पीिडतह�लाई बिहरो (Deaf) र अमे�रक� साङ्केितक 
भाषा (टेक्स्ट हले्पलाईन सिहत) प्रयोग गन� कमर्चारीह�ले पीिडत प�को वकालत र भावनात्मक समथर्न प्रदान 
गदर्छ र िचिकत्सा भेटघाट र अदालत उपिस्थित िमितह�मा साथ िदन्छ । 

टेक्स्ट हले्पलाईन: 608-466-2881, सोमबार – शकु्रबार िबहान 9 बजेदिेख बेलकु� 5 बजेसम्म 
https://www.deafunitywi.org/Home.html 
help@deafunitywi.org 

िवस्किन्सनको UNIDOS 
यौनजन्य आक्रमण र घरेल ुिहसंाबाट ल्यािटना र गैर ल्यािटना बाँचेका व्यि�ह�का लािग पीिडत वकालत सेवाह� 
प्रदान गदर्छ । 

२४ घण्टा टोल फ्र� हले्पलाईन: 1-800-510-9195 
https://www.unidoswi.org/ 

Freedom, Inc. 
भाषा/िलङ्ग/पसु्ता र संस्कृित-िवशेष अिफ्रक� अमे�रक� र दि�णपवू� एिसयाली प�रवारह�का मिहलाह�, 

http://www.riselawcenter.org/
mailto:info@riselawcenter.org
http://abuseintervention.org/
https://www.deafunitywi.org/Home.html
mailto:help@deafunitywi.org
https://www.unidoswi.org/
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लैङ्िगक गैर अनु�पी (gender non-conforming) र यवुा यौनजन्य आक्रमण र आत्मीय साथी िहसंाका 
पीिडतह�का लािग पीिडत वकालत सेवाह� । 

  2110 Luann Lane 
  Madison, WI 53713 

608-716-7324 
https://freedom-inc.org/ 
info@freedom-inc.org  

Room to Be Safe 

यो डेिटङ, दीघर्कालीन वा आत्मीय साथी िहसंा अनुभव ग�ररहेका वा अनुभव गरेका LGBTQ व्यि�ह�का 
लािग सहयोग र स्रोतसाधनह� प्रदान गन� एक सहकायर् िहसंा िवरोधी कायर्क्रम हो । Room to be Safe ले 
डेिटङ, दीघर्कालीन वा आत्मीय साथी िहसंा अनभुव ग�ररहकेा वा अनभुव गरेका LGBTQ व्यि�ह�को 
प�रवारका सदस्यह�लाई पिन सहयोग र स्रोतसाधनह� प्रदान गदर्छ । 
 संसाधनको टेिलफोन पह�चँ: 414-856-5428 (कल वा टेक्स्ट) 
 https://www.roomtobesafe.org/ 
 ipv.diverse@gmail.com 

Meriter को अनसुन्धान सम्बन्धी नसर् परी�क कायर्क्रम 
(Meriter Forensic Nurse Examiner Program) 

उनीह�ले यौनजन्य आक्रमण, घरेल ुिहसंा र डेिटङ िहंसा पीिडतह�को लािग मेिडकल र अनसुन्धान सम्बन्धी 
जाँच प्रदान गदर्छन ्। नसर्ह�ले चोटपटक जाँच गन�छन,् प्रमाण सङ्कलन गन�छन् र यौनजन्य सङ्क्रमणह� 
(STIs) वा गभार्वस्थालाई रोक्न औषिधह�को प्रस्ताव राख्नेछन ्। आक्रमण भएको 5 िदन िभत्र प्रमाण 
सङ्कलन गनर् सिकन्छ । काननु कायार्न्वयक (law enforcement) लाई �रपोटर् गन� कुनै आवश्यकता छैन । 
थप जानकारीको लािग Unity Point Meriter को वेबसाईट हनेुर्होला । 

UnityPoint Health-Meriter अस्पताल 
202 S. Park St., Madison, WI 53715 
608-417-5916 

मानव सेवाको लािग मध्यपि�म केन्द्र, घरेल ुिहसंा स्रोतसाधन केन्द्र 
(Midwest Center for Human Services, Domestic Violence Resource Center) 
उपचार र सामािजक प�रवतर्नको बहृत ्कायर्क्रम जसले बालबािलका र िकशोरिकशोरीह� सिहत घरेल ुिहंसा पीडक 
र पीिडत दवैु प�लाई सेवाह� प्रदान गदर्छ । 

313 Price Place, Suite 10 
Madison, WI 53705 
608-231-3300  
http://mchumanservices.org 

https://freedom-inc.org/
mailto:info@freedom-inc.org
https://www.roomtobesafe.org/
mailto:ipv.diverse@gmail.com
https://www.unitypoint.org/madison/forensic-nurse-examiner-program-.aspx
https://www.unitypoint.org/madison/forensic-nurse-examiner-program-.aspx
https://www.unitypoint.org/madison/forensic-nurse-examiner-program-.aspx
http://mchumanservices.org/
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info@mchumanservices.org  
 

RISE राहत केन्द्र (RISE Respite Center) 
तनावको उच्च स्तर अनुभव ग�ररहेका प�रवारह�लाई िदनको िदनको चौिबसै घण्टा, ह�ाको सातै िदन राहत र 
सङ्कटको अवस्थाको बालबच्चा हरेचाह प्रदान गदर्छ । सेवाह� योजनाबद्ध बालबच्चा हरेचाह र 
आपत्कालीन र सङ्कटको अवस्थाको बालबच्चा हरेचाहको लािग उपलब्ध छन् । बालबच्चाह� एउटा 
भ्रमणमा प्रायजसो ४ दिेख १६ घण्टा बस्छन् । 

2120 Fordem Ave 
Madison, WI 53703 
608-250-6634 
info@RISEwisconsin.org 
RISE Respite Center को वेबसाईट   

mailto:info@mchumanservices.org
mailto:info@RISEwisconsin.org
http://risewisconsin.org/programs/the-respite-center/
http://risewisconsin.org/programs/the-respite-center/
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अन्य स्रोतसाधनह� 

मानिसक स्वास्थ्य स्रोतसाधनह� 

The Rainbow Project 
The Rainbow Project ले आघात अनभुव गरेका साना बालबािलका र उनीह�का प�रवारह�का लािग 
व्यि�गत र प्रितिक्रयाशील सेवाह� र स्रोतह� प्रदान गदर्छ । 

831 East Washington Ave. 
Madison, WI 53703 
608-255-7356 
https://www.therainbowproject.net/  
 info@therainbowproject.net 

कमर्चारी सहायता कायार्लय 
यस गोपनीय स्रोतसाधनको िववरणको लािग पेज १० हनेुर्होला । 

अध्यागमन स्रोतसाधनह� 

अन्तरार्िष्ट्रय संकाय र कमर्चारी सेवाको कायार्लय (क्याम्पसमा) 
मानव संसाधनको कायार्लयमा रहकेो अन्तरार्िष्ट्रय संकाय र कमर्चारी सेवाको कायार्लयले (IFSS) University 
of Wisconsin–Madison लाई गैर िवद्याथ� अध्यागमनका सबै प�ह�मा बहृत ्सहायता प्रदान गदर्छ । यस 
कायार्लयले िव�िवद्यालय र अध्यागमन मािमलामा संलग्न सबै सरकारी एजेन्सीह� बीचको सम्पकर् को �पमा 
काम गदर्छ र संस्था र व्यि� प�लाई अध्यागमन काननु र िनयमह�को पालना गनर् सहयोग गदर्छ । 

21 N. Park St., Suite 5101, 
Madison, WI 53715 
608-265-2257 
https://ifss.wisc.edu/  
 ischolars@ohr.wisc.edu 

िवदशेका अमे�रक� घरेल ुिहसंा सङ्कट केन्द्र (Americans Overseas Domestic Violence Crisis Center) 
घरेल ुिहसंा र बाल दवु्यर्वहारको वकालत र समथर्न आवश्यक ह�ने, िवदशेी देशह�मा रहेका अमे�रक�ह�सँग 
काम गदर्छ र �ेत्रािधकार, काननुी र सामािजक अन्तरार्िष्ट्रय प�र�श्यह�मा चल्न गनर् स्रोतसाधनह� र 
उपकरणह� प्रदान गदर्छ । 

२४ घण्टा टेिलफोन पह�चँ: 1-866-879-6636 
crisis@866uswomen.org 

https://www.therainbowproject.net/
mailto:info@therainbowproject.net
https://ifss.wisc.edu/
mailto:ischolars@ohr.wisc.edu
mailto:crisis@866uswomen.org
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Rise काननुी केन्द्र (Rise Law Center) 
िनम्न �ेत्रह�मा सांस्कृितक �पमा उिचत काननुी प्रितिनिधत्व प्रदान गन� एक गैर नाफामखुी कानुनी कायार्लय: 
पा�रवा�रक कानुन, अध्यागमन काननु, नाग�रक अदालत िनषेधा�ा/प्रितबन्ध आदेश (Civil 
Injunction/Restraining Order) र अध्यागमन आवश्यकताह� जसमा U-िभसा, T-िभसा र VAWA 
self-petitions समावेश छन ्। 

1245 E. Washington Ave, #262 
Madison, WI 53703 
608-256-1015 

  http://www.riselawcenter.org/ 
  info@riselawcenter.org 

काननुी स्रोतसाधनह� 
Restraining Order and Survivor Advocacy (ROSA) िक्लिनक 
Dane, Jefferson, Rock र Sauk काउन्टीह�मा आत्मीय साथी िहसंाबाट पीिडत/बाँचेका व्यि�ह�लाई 
प्रत्य� कानुनी सेवाह� प्रदान गदर्छ । काननुका िवद्याथ�ह�ले िनरोधक आदशे िनवेदनह� परूा गरेर, िनषेधा�ा 
सनुवुाइह�मा (प्रितबन्ध आदशे सनुवुाइह�) प्रितिनिधत्व गरेर र अनभुवी िक्लिनकल संकायको पयर्वे�णमा 
सान्दिभर्क स्रोतसाधनह� उपलब्ध गराएर आत्मीय साथी िहसंाका पीिडतह�/बाँचेका व्यि�ह�लाई सहयोग 
गदर्छन ्। िक्लिनकले सीध ैकाउन्टीह�का सामदुाियक समहूह� र एजेन्सीह�सँग पीिडत/बाँचेका 
व्यि�ह�लाई िन:शलु्क सेवाह� प्रदान गनर् काम गदर्छ । 

608-263-9574 
https://law.wisc.edu/eji/rosa/ 
ROSA@law.wisc.edu 

Rise काननुी केन्द्र (Rise Law Center) 
िनम्न �ेत्रह�मा सांस्कृितक �पमा उिचत काननुी प्रितिनिधत्व प्रदान गन� एक गैर नाफामखुी कानुनी कायार्लय: 
पा�रवा�रक कानुन, अध्यागमन काननु, नाग�रक अदालत िनषेधा�ा/प्रितबन्ध आदेश (Civil 
Injunction/Restraining Order) र अध्यागमन आवश्यकताह� जसमा U-िभसा, T-िभसा र VAWA 
self-petitions समावेश छन ्। 

1245 E. Washington Ave, #262 
Madison, WI 53703 
608-256-1015 

  http://www.riselawcenter.org/ 
  info@riselawcenter.org 

http://www.riselawcenter.org/
mailto:info@riselawcenter.org
https://law.wisc.edu/eji/rosa/
mailto:ROSA@law.wisc.edu
http://www.riselawcenter.org/
mailto:info@riselawcenter.org
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डेन काउन्टी िजल्ला अिधव�ाको कायार्लय, पीिडत सा�ी युिनट 
(Dane County District Attorney’s Office, Victim Witness Unit) 
अपरािधक मदु्दाह�सँग काम गदर्छ जनु अिभयोजनको लािग िजल्ला अिधव�ालाई पठाइन्छ । 

215 S. Hamilton St, #3000 
Madison, WI 53703 
608-266-9003 
https://da.countyofdane.com/DA-Units/Victim-Witness-Unit  
DaneVW@da.wi.gov  

Community Justice, Inc. 
योग्य र समिपर्त विकलह�बाट िकफायती कानुनी सेवाह� प्रदान गरेर मािनसह�लाई न्यायमा पह�चँ प्रदान 
गदर्छ । CJI कम आमदानी भएका प�रवार र व्यि�ह�सँग अदालतमा िनष्प� प्रितिनिधत्व सुरि�त गनर्, 
काननुी अिधकारको र�ा गनर्का लािग काम गदर्छ, जसले नत्र अदालती प्रिक्रया एक्लै सामना गनुर्पन� ह�न्थ्यो । 
अभ्यास �ेत्रह�मा घरेल ुिहसंा समथर्न समावेश छ । 

214 N. Hamilton St., Suite 101 
Madison, WI 53703 
608-204-9642 
https://www.communityjusticeinc.org/  

घरेल ुदवु्यर्वहार हस्त�ेप सेवा (DAIS) 
DAIS काननुी वकालत कायर्क्रमले आत्मीय साथी िहंसा वा पछ्याइएका व्यि�ह�लाई समथर्न, जानकारी, 
वकालत र अदालतमा साथमा उपिस्थत ह�ने सेवाह� प्रदान गदर्छ । DAIS काननुी सेवाह�मा प्रितबन्ध आदेश, 
पा�रवा�रक कानुन, फौजदारी काननु, अध्यागमन र अन्य कानुनी मािमलाह�मा सहायता समावेश छ । 

2102 Fordem Avenue 
Madison, WI 53704 
24-hour line: 608-251-4445 or toll free: 800-747-4045 
https://abuseintervention.org/legal-help/  

िवस्किन्सन राज्यको बार वक�ल रेफरल र सचूना सेवा 
(State Bar of Wisconsin Lawyer Referral and Information Service) 
यो िवस्किन्सन राज्यको बारले प्रदान गदर्छ र काननुी आवश्यकताह�को लािग सबैभन्दा उपय�ु स्रोत पिहचान 
गनर् सहयोग गन� एक सावर्जिनक सेवा हो । 

800-362-9082 
https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/lris.aspx 

https://da.countyofdane.com/DA-Units/Victim-Witness-Unit
mailto:DaneVW@da.wi.gov
https://www.communityjusticeinc.org/
https://abuseintervention.org/legal-help/
https://www.wisbar.org/forpublic/ineedalawyer/pages/lris.aspx
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गोपनीयता 

जब कुनै पीिडत िवद्याथ� वा कमर्चारीले िव�िवद्यालयको कायार्लय वा अिधकारी �रपोटर् गदर्छन,् जसलाई स्प� 
�पमा गोपनीयता तोिकएको छैन, UW–Madison ले वैध शैि�क चासो भएका िव�िवद्यालयका अिधकारीह� 
अथवा संस्थागत प्रितिक्रया प्रदान गन� उद्दशे्यका लािग जानकारी पाउन आवश्यक भएका व्यि�ह�सँग मात्र 
जानकारी साझा गरेर पीिडतको गोपनीयताको सुर�ा गनर् हरेक सावधानी अपनाउँछ । 
पीिडतको सुर�ा र गोपनीयताको सरु�ा गन� प्रयासमा, UW–Madison ले यौन िहसंाको जानकारी सुरि�त 
�पमा राख्छ । यिद िव�िवद्यालयले ले घटनाको खबर पाएको छ भने, UW–Madison ले पिहचान गन� 
जानकारी गोपनीय राख्ने पीिडतको अनरुोधलाई झगडाल ुवातावरण अनसुन्धान गनुर्पन� Title IX को जनादशेसँग 
सन्तलुनमा राख्नेछ । 
काननुले अनमुित िदएसम्म UW–Madison ले पीिडत र आवश्यक प� जानकारी गोपनीय राख्न प्रयास गन�छ । 
त्यहीपिन, एक पटक िव�िवद्यालयमा �रपोटर् ग�रएपिछ वा िव�िवद्यालयले यौनजन्य आक्रमण, यौन उत्पीडन, 
घरेल ुिहसंा, डेिटङ िहसंा वा पछ्याइएको घटनाको सूचना पाएमा, गोपनीयताको कुनै एक सचूीबद्ध स्रोतह�लाई 
प्रत्य� �पमा �रपोटर् नगरेसम्म गोपनीयताको िनि�तता ह�न सक्दैन । 
UW–Madison ले पीिडतलाई प्रदान ग�रएको कुनै पिन व्यवस्थापन वा सरु�ात्मक उपायह� गोपनीय राख्ने 
प्रयास गन�छ तर पीिडत जानकारी गोपनीय राख्नाले UW–Madison को व्यवस्थापन वा सुर�ात्मक उपायह� 
प्रदान गन� �मतालाई सीिमत गनर् सक्दछ । 
गैर गोपनीय स्रोतह�लाई �रपोटर् गन� १८ वषर् र मािथका पीिडतह�का लािग यौनजन्य आक्रमण, घरेल ुिहसंा, 
डेिटङ िहसंा अथवा पछ्याउने �रपोटर्ह� Title IX व्यवस्थापक तफर्  िनद�िशत ग�रन्छ, जसले जानकारी पाउन 
आवश्यक भएका व्यि�ह�सँग जस्तै, उप Title IX व्यवस्थापकह�, उजरुी अनुसन्धानकतार्ह� र अन्य 
व्यि�ह� जो घटनाह� प्रित िवद्यालयको प्रितिक्रया व्यवस्थापन गनर् िजम्मेवार छन ्वा िवस्किन्सन सावर्जिनक 
रेकडर् (Wisconsin Public Records) काननुको, एक अदालतमा गवाही िदन उपिस्थत ह�ने मान्य आदशेह�को 
(valid subpoena), काननुी खोजको अनरुोधको (lawful discovery request) वा सरकारी छानिवन वा 
अनसुन्धानको पालना गनर् आवश्यक भएमा मात्र सान्दिभर्क जानकारी साझा गन�छन ्। UW–Madison ले 
िवद्याथ� जानकारी खुलासा गन� िक नगन� भनेर मलू्याङ्कन गदार् उिचत Title IX मागर्दशर्न र संघीय पा�रवा�रक 
शैि�क अिधकार र गोपनीयता ऐन (Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C. s. 
1232g का आवश्यकताह�को पालना गदर्छ । नाबालकह�को अवस्थामा, UW–Madison का 
कमर्चारीह�ले बाल सुर�ा सेवा (Child Protective Services) वा स्थानीय काननु कायार्न्वयकलाई बाल 
दवु्यर्वहारको �रपोटर् गनुर्पदर्छ । 
काननुी ऐन, Clery Act को �रपोटर् गन� र खलुासाका आवश्यकताका लािग पीिडतको नाम वा पिहचान गन� 
जानकारी अपराध चेतावनीमा, दिैनक अपराध लगमा वा वािषर्क सुर�ा �रपोटर्मा किहल्यै देिखनेछैन । UW–
Madison ले िवस्किन्सन सावर्जिनक रेकडर् (Wisconsin Public Records) काननु बमोिजम जानकारीको 
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अनरुोधह�को जवाफ िददँा पीिडतको पिहचान गन� जानकारीलाई गोप्य (redact) राख्नेछ । िव�िवद्यालयले 
अनसुन्धानका पात्रह�को पिहचान गनर् सक्ने जानकारी पिन खलुासा गद�न यिद NIH द्वारा जारी गोपनीयताको 
प्रमाणपत्र, HIPAA िनयमावलीह� र स्वास्थ्य जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धी राज्यका काननुद्वारा वा संघीय 
आवश्यक सहमित फारम र प्रािधकरण फारम अनसुार अनसुन्धानका पात्रह�लाई िदईएको गोपनीयताको 
वाचाह�ले िनषेध गरेका छन ्भने । UW–Madison ले अन्य लाग ूकानुनद्वारा िनषेध नग�रएका, अदालतमा 
गवाही िदन उपिस्थत ह�ने मान्य आदशेह�को (valid subpoena) जवाफ िदनै पछर् र सो आदशेह�को जवाफ 
िददँा जानकारी गोप्य राख्न UW–Madison अस�म ह�न सक्छ ।
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पीिडतको अिधकार 

• पीिडतह�सँग काननु कायार्न्वयकलाई (law enforcement) �रपोटर् गन� र त्यसो गदार् UW–Madison 
क्याम्पस अिधकारीह�बाट सहयोग पाउने अिधकार छ । 

• पीिडतह�सँग काननु कायार्न्वयकलाई �रपोटर् गनर् अस्वीकार गन� अिधकार छ । 
• पीिडतह�सँग UW–Madison मा �रपोटर् गन� अिधकार छ र उजुरीह� प्रा� गनर् तोिकएका 

कायार्लयह�मा �रपोटर् गनर् प्रोत्सािहत ग�रन्छ: University of Wisconsin–Madison पिुलस िवभाग, 
िवद्याथ�ह�को कायार्लयको डीन, मानव संसाधनको कायार्लय र Title IX व्यवस्थापक । 

• पीिडतह�सँग आफ्नो इच्छा अनसुारको पीिडत विकल चयन गन� अिधकार छ । UHS Violence 
Prevention and Survivor Services, Rape Crisis Center र Domestic Abuse Intervention 
Services (DAIS) सबैले िन:शलु्क र गोप्य पीिडतको वकालत सेवा उपलब्ध गराउँछन ्। थप 
जानकारीको लािग यो वेबसाईट हनेुर्होला: https://www.uhs.wisc.edu/survivor/ 

• पीिडतह�सँग परामशर्, मानिसक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पीिडतको वकालत, कानुनी सहायता, िभसा र 
अध्यागमन सहायता, िवद्याथ� आिथर्क सहायता र क्याम्पस र समदुायमा उपलब्ध अन्य सेवाह�को 
स्रोतसाधनह�को िलिखत �पमा सचूना पाउने अिधकार छ । 

• पीिडतह�लाई िवकल्पह� र उपलब्ध सहायता, शैि�क, बसोबास, यातायात र काम गन� प�रिस्थित 
बदल्ने वा सरु�ात्मक उपायको बारेमा सचूना िदईनेछ, यिद पीिडतले अनरुोध गरेमा र त्यस्ता 
व्यवस्थापनह� उिचत �पमा उपलब्ध छन ्भने, पीिडतले क्याम्पस प्रहरी वा स्थानीय काननु 
कायार्न्वयकलाई �रपोटर् गनर् रोजेको भएतापिन । 

• पीिडतह�सँग अिभय�ुबाट गोपनीयता अनरुोध गन� अिधकार छ । 
• पीिडतह�सँग संस्थागत उजरुी/�रपोटर् फाइल गरे बापत ह�ने बदलाबाट म�ु ह�ने अिधकार छ । 
• पीिडतह�सँग अमे�रक� न्याय िवभाग (U.S. Department of Justice) वा नाग�रक अिधकारका लािग 

अमे�रक� िश�ा िवभागको कायार्लय (U.S. Department of Education Office for Civil Rights) 
उजरुी/�रपोटर् फाइल गन� अिधकार छ । 

पीिडतले िवस्किन्सन काननु कायार्न्वयन एजेन्सीलाई �रपोटर् गदार्का अिधकारह�: 

• िवस्किन्सनका सबै अपराध पीिडतह� जसले काननु कायार्न्वयनलाई �रपोटर् गदर्छन ्उनीह� 
Wisconsin Statute को Chapter 950 मा उिल्लिखत अपराध पीिडत अिधकारह�को हकदार 
छन ्। यी अिधकारह�मा समावेश छन्: जनिधकारी, कमर्चारी वा एजेन्सीह�द्वारा िनष्प�ता, मयार्दा, 
र गोपनीयताको सम्मानको साथ व्यवहार गन� अिधकार; अदालतले मदु्दामा िनरन्तरता िदने वा निदने 
तय गदार् पीिडतको �िचलाई िवचारमा िलनपुन� अिधकार; अदालतमा उपिस्थत ह�ने क्रममा 
कमर्चारीको तलब र सुिवधाह� घट्ने सम्भावना कम गराउन पीिडतह�को रोजगारदाताह�ले 

https://www.uhs.wisc.edu/survivor/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/addresses.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/addresses.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/addresses.html
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/950
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/950
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अपरािधक न्याय प्रिक्रयामा सहयोग गन�छन ्भन्ने सिुनि�त गनर्को लािग उपय�ु मध्यस्थता सेवाह� 
पाउने अिधकार; र फौजदारी �ेत्रािधकारमा ल्याइएको मदु्दाका अिभयोजकह�सँग परामशर् गनर् गन� 
अवसर पाउने अिधकार । 

• िवस्किन्सन राज्यका अपराध पीिडतह�लाई अपराध पीिडत �ितपिूतर्को (Crime Victim 
Compensation) लािग आवेदन गन� अिधकार छ, जसले अपराधको कारणले गदार् ह�ने व्यि�गत 
चोट वा मतृ्य,ु नकमाइएको ज्याला, िलनुपन� परामशर्, व्यहोनुर्पन� मेिडकल खचर्ह� र प्रमाणको �पमा 
रािखएको सम्पि�को �ितपिूतर् सिहतको �ितपूितर् नग�रएको खचर्ह� ितनर् सहयोग गदर्छ । 

अनसुन्धान सम्बन्धी (Forensic) नसर् परी�क सेवा खोज्दाको अिधकारह�: 

• पीिडतह�को काननु कायार्न्वयनलाई �रपोटर् गन� िनणर्यलाई ध्यानमा नराखी पीिडतह�ले आफ्नो खचर् 
िबना यौनजन्य आक्रमणको लािग अनसुन्धान सम्बन्धी परी�ण परूा गनर् सक्छन ्। म्यािडसनमा, यो 
परी�ण Meriter अस्पतालमा अनसुन्धान सम्बन्धी नसर् परी�कबाट प्रा� गनर् सिकन्छ; यिद तपाईलें 
थप मेिडकल रेखदखे खोज्नभुएको छ भने, अन्य अस्पताल शलु्कह� लाग ूह�न सक्छ । 

• अस्पतालमा आपत्कालीन सेवाह� खोज्ने यौनजन्य आक्रमणका पीिडतह�सँग Wisconsin 
Statute 50.375 अनसुार अस्पतालमा आपत्कालीन गभर्िनरोधक साधन पाउने िवकल्पको 
अिधकार छ । 

रक्सी वा लाग ुपदाथर्ह� संलग्न ह�दँाको अिधकारह�: 

• यौन उत्पीडन र यौन िहंसामा UW–Madison को नीित अनसुार: यौन उत्पीडन वा यौन िहसंाका 
घटनाह�को समयमा वा वरपर, िव�िवद्यालयले िव�िवद्यालय नीितको उल्लङ्घनले अ�को 
स्वास्थ्य र सरु�ा गम्भीर जोिखममा परेको छ भनेर िनधार्रण नगरेसम्म, िव�िवद्यालयको रक्सी वा 
लाग ुपदाथर्को व्यि�गत प्रयोग आचरणको लािग घटनाह�को उजरुीकतार् र सा�ीह�लाई 
सामान्यतया चेतावनीह� जारी गन�छैन वा अनशुासनात्मक प्रितबन्धह�को अधीनमा राख्नेछैन । 

अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह�मा अिधकार 

कमर्चारीह�: UW–Madison मा कमर्चारीह�को ३ प्रमखु वगर्ह� छन ्– संकाय, शैि�क कमर्चारी, र 
िव�िवद्यालय कमर्चारी । प्रत्येक वगर्को छुट्टै अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह� छन ्। प्रत्येक प्रिक्रयाको िवस्ततृ 
िववरणको लािग कृपया यो वेबसाईट हनेुर्होला https://kb.wisc.edu/ohr/policies/ 
िवद्याथ�ह�: UW–Madison ले Chapter UWS 17 वा यौनजन्य आक्रमण, डेिटङ िहसंा, घरेल ुिहसंा, र 
पछ्याउने सम्बिन्धत क्याम्पस िवद्याथ� अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह� प्रयोग गदर्छ । 
िवद्याथ� र संकायका सदस्यह�, शैि�क कमर्चारीह� र िव�िवद्यालयका कमर्चारीह�का लािग कुनै पिन यौन 

https://kb.wisc.edu/ohr/policies/
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उत्पीडन वा यौन िहसंा अनुशासनात्मक प्रिक्रयामा िनम्न अिधकारह� सिुनि�त ग�रनेछन:् 

• अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह� जनुले त�ुन्त, िठक र िनष्प� अनसुन्धान र समाधान प्रदान गदर्छन ्। 
अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह�को अविध भरी अिभय�ुलाई जस्तै पीिडतह�लाई अ�ह� साथमा 
उपिस्थत ह�न सक्ने समान अवसर जसमा कुनै पिन सम्बिन्धत बैठक वा प्रिक्रयाह�मा पीिडतको 
चयनको सल्लाहकार साथमा आउन सक्ने अवसर । 

• उजरुीकतार्* र प्रितवादीसँग** अनसुन्धान र त्यसपिछको सनुवुामा भाग िलने समान अवसर छ । 
• घरेल ुिहसंा, डेिटङ िहसंा, यौनजन्य आक्रमण र पछ्याउने र पीिडतह�को सरु�ा र उ�रदाियत्वलाई 

बढुवा िदने र अनसुन्धान र सनुवुाइ प्रिक्रया कसरी सञ्चालन गन� भन्ने िवषयमा वािषर्क तािलम पाउने 
अिधकारीह�द्वारा आयोिजत अनशुासनात्मक कारबाही । 

• दबैु प�ह�लाई कुनै पिन अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह�को नितजाको िलिखत �पमा, एकै पटक 
सचूना िदइनेछ; UW–Madison का अिभय�ु र पीिडतलाई अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह�को नितजा 
अपील गनर्का लािग प्रिक्रयाह�; नितजाह�को अिन्तम िनणर्य ह�ने समय भन्दा पिहले सो 
नाितजाह�मा ह�ने कुनै पिन बदलको; र जब सो नितजाह�को अिन्तम िनणर्य ह�न्छन ्। कुनै पिन 
समयमा पीिडतलाई नितजा गोपनीय राख्न वा मदु्दाको छलफल गनर् िनषेध गनर् पाईनेँछैन । 

• उजरुीकतार्सँग प्रितवादी सरह अपील गन� अिधकार ह�नेछ । 
• यौनजन्य आक्रमण, घरेल ुिहसंा, डेिटङ िहसंा अथवा पछ्याउनेको िजम्मेवार भेिटएका कमर्चारीह� 

िनम्न मध्ये एक वा बढी प्रितिक्रयाह�को अधीनमा रहन सक्छन:् आिधका�रक िनन्दा, तलब िबनाको 
िनलम्बन, कामबाट िनकािलने, कायर्पद घटाउने, िजम्मेवारीह� हटाउने अथवा पुन: िनयिु� । 

• UW–Madison कमर्चारी अनशुासनात्मक प्रिक्रयाह�को लािग िनम्न प्रितबन्धह�, यौन उत्पीडन र 
यौन िहसंामा UW–Madison को नीित अनसुार, यौनजन्य आक्रमण, घरेल ुिहसंा, यौन शोषण, 
डेिटङ िहसंा अथवा पछ्याउनेको िजम्मेवार प�को अिन्तम िनधार्रण भएपिछ लाग ूगनर् सिकन्छ । 

*उजरुीकतार् भनेको दरुाचारको आरोप लगाउने व्यि� हो 
**प्रितवादी भनेको दरुाचारको आरोप लागेको व्यि� हो 
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