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स्व-पिहचानको (self-identification) प�रचय 

University of Wisconsin–Madison ले संघीय समान रोजगार अवसर (Equal Employment Opportunity) र 
Affirmative Action कानून र िनयमह�को पालना गनर् आवेदकह� र कमर्चारीह�को बारेमा जनसांिख्यक�य जानकारी (िलङ्ग, 
वणर्, जाितयता, अश�ता, र पूवर् सेना िस्थित) सङ्कलन र �रपोटर् गनर् आवश्यक छ । यो जानकारी साराशं �रपोिटर्ङ्ग उदे्दश्यका लािग र 
संस्थागत Affirmative Action प्रयासह�लाई समथर्न गनर् प्रयोग ग�रनेछ । तपाईकंो जानकारी गोपनीय छ र तपाईकंो रोजगार 
फाइलह� वा रेकडर्ह�मा रािखनेछैन । यो जानकारी बुझाउन स्वैिच्छक हो । यिद तपाई ंतपाईकंो जनसांिख्यक�य जानकारी �रपोटर् गनर् 
छनौट गनुर्ह�न्छ भने तपाई ंकुनै पिन प्रितकूल प्रभावको अधीनमा ह�नुह�नेछैन । 

तपाईलंे MyUW self-service पोटर्लमा वा कुनै पिन समयमा कागजी फारम भरेर आफ्नो जाितयता, वणर्, पूवर् सेना िस्थित, र 
अश�ता बार ेस्व-�रपोटर् गनर् सक्नुह�न्छ । यिद तपाई ंआफ्नो यौन जानकारी अपडेट गनर् चाहनुह�न्छ भने, कृपया आफ्नो स्थानीय मानव 
संसाधन कायार्लयमा सम्पकर् गनुर्होला । 

कृपया ध्यान िदनुहोस ्िक आफूलाई अश� व्यि�को �पमा पिहचान गदार् आफँै अश� व्यवस्थाको अनुरोध शु� ह�ँदैन । न नै अश� 

व्यि�को �पमा स्व-पिहचान अश� व्यवस्थाको आधार हो । अश�ता व्यवस्था अनुरोध गनर्, आफ्नो divisional disability 
representative (DDR) लाई सम्पकर्  गनुर्होला । 

Page 2 ले MyUW मा कसरी स्व-पिहचान गन� भन्ने बार ेचरणबद्ध िनद�शनह� प्रदान गदर्छ । 

यिद तपाईलंे कागजी फारम भन� छनौट गनुर्ह�न्छ भने, तपाईलंे यहाँबाट एउटा डाउनलोड गनर् सक्नुह�न्छ । तपाईलंे केवल पिहलो तीन 
पृ�ह� भनर् आवश्यक छ । तपाईलंे आफ्नो स्थानीय मानव संसाधन कायार्लयबाट पिन एउटा अनुरोध गनर् सक्नुह�न्छ । कागज फारम 
भनुर्भएपिछ, कृपया यसलाई 21 N. Park Street, Suite 5101, Madison, WI 53715 मा बुझाउनहुोला । 

MyUW मा भएको स्व-पिहचान र कागजी फाराममा उस्तै प्रशनह� र चयनह� छन् । Page 3 र 4 मा हालमा प्रयोग जाितयता, 
वणर्, अश�ता, र पूवर् सेना िस्थितह� र तीनका प�रभाषाह� सूचीबद्ध छन् ।  

थप जानकारीका लािग, go.wisc.edu/self-id वेबसाईट हेनुर्होला । 

स्व-पिहचानको बारेमा थप सहायताको आवश्यकता भएमा, तपाईलंे Office of Affirmative Action Planning and 
Programming लाई (अङ्ग्रजेीमा) 608-262-2012 मा फोन गनर् वा affirmativeaction@cdo.wisc.edu मा ईमेल 
पठाउन सक्नुह�न्छ । नेपाली भाषा सहायताको आवश्यकता भएमा, तपाईलं ेसासं्कृितक भाषागत सेवा, 608-262-7521 मा सम्पकर् 
गनर् सक्नुह�न्छ । 

नेपाली / NEPALI 

https://hr.wisc.edu/contact/
https://hr.wisc.edu/contact/
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://uwservice.wisconsin.edu/docs/forms/pay-employee-withholding.pdf
https://hr.wisc.edu/contact/
mailto:affirmativeaction@cdo.wisc.edu
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MyUW मा कसरी स्व-पिहचान गन� 

यो भागले कसरी MyUW self-service पोटर्लमा तपाईकंो जाितयता, वणर्, 
अश�ता र पूवर् सेना िस्थित स्व-पिहचान गन� भन्ने बार ेचरणबद्ध िनद�शनह� प्रदान 

गदर्छ ।  

चरण 1: Personal Information in MyUW मा लग ईन गनुर्होस ्। 

• तपाईलंे MyUW को मुख्य लग ईन पेजबाट पिन यो पेज पुग्न सक्नुह�न्छ । 
“Personal Information” मा िथचेर “Update My Personal 

Information” मा िथच्नुहोला । 

चरण 2: तपाईकंो “Personal Details” पेजमा “Ethnic Groups,” 
“Veteran Status,” र “Disability” ट्याबमा रहेको व्यि�गत जानकारीको 
समी�ा गनुर्होस ्(दायाँको िचत्र हेनुर्होला) ।  

• तपाईलंे आफ्नो वणर् जाितयता, पूवर् सेना िस्थित र अश�ता िस्थित, ती 
तीन ट्याबह�मा अपडेट गनर् सक्नुह�न्छ यिद ती रेकडर्ह� पूरा भएका 
छैनन् वा गलत छन् भने । 

• “Ethnic Groups” ट्याबमा, तपाईलं ेएक भन्दा बढी वणर्को वगर् 
छनौट गनर् सक्नुह�न्छ । 

• तपाईकंो जानकारी बदल्नको लािग पेजको तल रहेको “Submit” वा 

“Save” बटन िथच्नुपदर्छ । 
  

https://www.hrs.wisconsin.edu/psp/hrs-fd/EMPLOYEE/HRMS/c/UW_PT_RDR.UW_PT_RDR.GBL?G=PersonalInformation
https://my.wisc.edu/
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चयन र प�रभाषाह� 

यस भागमा हालमा प्रयोग जाितयता, वणर्, अश�ता, र पूवर् सेना िस्थितह� र तीनका प�रभाषाह� सूचीबद्ध छन् । 

जाितयता (Ethnicity): यस प्र�ल ेयिद तपाई ं“Hispanic वा Latino” को �पमा स्व-पिहचान गनुर्ह�न्छ भनेर सोधेको हो । संघीय 
सरकारल े“Hispanic वा Latino” लाई एउटा राष्ट्रीय मूल (जाितयता) वगर्मा राख्दछ, वणर्को वगर्मा होईन । MyUW र कागजी 
फाराममा रहेको दुईवटा चयनह� यी ह�न्: 

• हो 
• होईन 

 “Hispanic वा Latino” लाई यसरी प�रभािषत ग�रएको छ: 
• वणर् ध्यानमा नराखी, क्यबुा, मेिक्सको, पुएत� �रको, दि�ण वा मध्य अमे�रका वा अन्य स्पैिनश संस्कृित वा मूलका व्यि� ।  

वणर् (Race): यस प्र�ल ेतपाईकंो वणर् पिहचान सोधेको हो । तपाईलंे एक भन्दा बढी वगर् चयन गनर् सक्नुह�न्छ । MyUW मा सूचीबद्ध 
पाँच वगर्ह� यी ह�न्: 

• अमे�रक� ईिन्डयन वा अलास्का मूल (American Indian or Alaska Native) 
• एिशयाली (Asian) 
• कालो वा अिफ्रक� अमे�रक� (Black or African American) 
• हवाई मूलका वा अन्य प्रशान्त टापुवासी (Native Hawaiian or Pacific Islander) 
• गोरो (White)  

कागजी फाराममा सूचीबद्ध पाँच वगर्ह� यी ह�न्: 
• कालो वा अिफ्रक� अमे�रक� (Black or African American) 
• एिशयाली (Asian) 
• अमे�रक� ईिन्डयन वा अलास्का मूल (American Indian or Alaska Native) 
• गोरो (White)  
• हवाई मूलका वा अन्य प्रशान्त टापुवासी (Native Hawaiian or Pacific Islander) 

यी संघीय वणर्का वगर्ह� ह�न् । हरेक वणर्का वगर्ह� यसरी प�रभािषत ग�रएको छ: 
• अमे�रक� ईिन्डयन वा अलास्का मूल (American Indian or Alaska Native): उ�र र दि�ण अमे�रकाको (मध्य 

अम�ेरका सिहत) कुनै पिन मौिलक व्यि�ह�को वंशज जसल ेआफ्नो आिदवासी सम्बद्धता वा समुदायको संलग्नता कायम 
राख्ने व्यि� । 

• एिशयाली (Asian): एक सुदूर पूवर्, दि�णपवूर् एिशया, वा भारतीय उपमहाद्वीप, उदाहरणका लािग कम्बोिडया, चीन, भारत, 
जापान, को�रया, मलेिसया, पािकस्तान, िफिलिपन्स टापु, थाईलैंड र िभयतनाम मूलका कुनै व्यि� । 

• कालो वा अिफ्रक� अमे�रक� (Black or African American): अिफ्रकाको कुनै पिन कालो वणर् समूहह�को वंशज।  
• हवाई मूलका वा अन्य प्रशान्त टापुवासी (Native Hawaiian or Pacific Islander): हवाई, गुआम, सामोआ, वा 

अन्य प्रशान्त टापुह�का कुनै पिन मूलका व्यि�ह�को वंशज । 
• गोरो (White): युरोप, मध्य पूवर्, वा उ�र अिफ्रकाको कुनै पिन मूलको व्यि�ह�को वंशज । 
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अश�ता (Disability): यो प्र�ल ेशारी�रक वा मानिसक कमजोरी वा िचिकत्सा िस्थितको कारणल ेतपाईकंो जीवनको मुख्य 
गितिविधलाई धेरै सीिमत गदर्छ, वा यिद तपाईसंँग यस्तो कमजोरी वा िचिकत्सा अवस्थाको ईितहास वा रेकडर् छ सोध्दछ । MyUW र 
कागजी फाराममा रहएको तीन चयनह� ह�न्: 

• हो, मसँग एक अश�ता छ, वा एक अश�ता भएको ईितहास/रेकडर् छ । 
• होईन, मसँग अश�ता छैन, वा कुनै अश�ता भएको ईितहास/रेकडर् छैन । 
• म जवाफ िदन चाहन्न । 

अश�ता स्व-पिहचान फाराममा सन्दभर्को लािग अश�ताह�को सूची समावशे गदर्छ । यी अश�ताह�मा ह�न्: Autism; रोग 
प्रितरोधात्मक प्रणालीको रोग (Autoimmune disorder), उदाहरणका लािग लुपस, fibromyalgia, बाथ रोग (rheumatoid 
arthritis), वा HIV/AIDS; अन्धो वा आँखा कम देख्ने; क्यान्सर; मुटु र रगत सम्बन्धी रोगह�; Celiac रोग; Cerebral 
palsy; बिहरो वा कान सुन्न गाह्रो ह�न;े िडपे्रसन वा िचन्तापना; मधुमेह (Diabetes); छार ेरोग (Epilepsy); पेट र आन्द्रा 
सम्बिन्धत रोगह� (Gastrointestinal disorders), उदाहरणका लािग क्रोन रोग, वा irritable bowel syndrome; 
बौिद्धक अपांगता (Intellectual disability); हातखुट्टा नभएको वा एक दुईवटा हातखुट्टा नभएको; स्नायु प्रणालीको अवस्था, 
उदाहरणका लािग माइग्रने टाउको दुख्न,े Parkinson's रोग, वा Multiple sclerosis (MS); मनोव�ैािनक अवस्था, उदाहरणका 
लािग bipolar disorder, schizophrenia, PTSD, वा प्रमुख िडपे्रसन । ध्यान िदनुहोस् िक यो अश�ताह�को पूरा सूची 
होईन । तपाईलंाई कुनै िवशेष अश�ता खुलासा गनर् सोिधने छैन । 

पूवर् सेना िस्थित (Veteran status): यो प्र�ल ेशु�मा यिद तपाई ंसंरि�त पूवर् सेनाका वगर्ह� मध्य कुनैमा पनुर्ह�न्छ सोध्दछ । 
तपाईलंे तपाई ंकुन संरि�त पूवर् सेनाह� मध्य पनुर्ह�न्छ भनेर थप सङ्केत गनर् सक्नुह�न्छ । हरेक संरि�त पूवर् सेनाका वगर्ह� यसरी 
प�रभािषत ग�रएको छ: 

• "अश� पूवर् सेना (disabled veteran)" यी मध्य एक ह�न्: 
o अमे�रक� सेना, फौज, नौसेना वा वायुसवेाका एक पूवर् सेना जो Secretary of Veterans Affairs अन्तगर्त 

प्रशािसत कानून बमोिजम �ितपूितर् पाउन योग्य छन् (वा जो सनै्य सेवािनवृ� भु�ानीको लािग �ितपूितर्को हकदार 
ह�नेछन्); 

o कुनै व्यि� जो सेवा सम्बिन्धत अश�ताका कारण िडस्चाजर् वा सिक्रय कतर्व्यबाट �रहा भएका छन् । 
• "हालसालै छु�ट्टईएका पूवर् सेना (recently separated veteran)" भनेको तीन वषर्को अविधमा अमे�रक� सेना, फौज, 

नौसेना, वा वायसुेवामा सिक्रय कतर्व्यबाट कुनै पिन पूवर् सेनाको त्यस्तो िडस्चाजर् वा छुटेको िमितबाट शु� भएको हो । 
• "सिक्रय कतर्व्य वा अिभयान ब्याजका पूवर् सेना (active duty wartime or campaign badge veteran)” 

भनेको कुनै पूवर् सेना ह�न् जसले अमे�रक� सेना, फौज, नौसनेा वा वायुसवेामा युद्धको समयमा सिक्रय कतर्व्यमा सेवा गरेका 
िथए, वा एउटा अिभयानमा जसको लािग Department of Defense द्वारा प्रशािसत कानूनह� अन्तगर्त एउटा 
अिभयान ब्याज अिधकृत ग�रएको िथयो । 

• "सश� बल सेवा पदकका पूवर् सेना (Armed Forces service medal veteran)” भनेको कुनै पूवर् सेना ह�न् जसले 
अमे�रक� सेना, फौज, नौसेना वा वायुसवेामा सिक्रय कतर्व्यमा काम ग�ररहकेो बेला अमे�रक� सैन्य प�रचालनमा भाग 
िलएका िथए जसको लािग कायर्कारी आदेश १२९८५ (Executive Order 12985) बमोिजम सश� बल सेवा पदक 
प्रदान ग�रएको िथयो । 

MyUW र कागजी फाराममा भएको बाँक� चयनह� ह�न्: 
 

• म संरि�त पूवर् सेना ह�ँ, तर म कुन वगर्मा पदर्छु स्व-पिहचान गनर् चाहँिदन । 
• म पूवर् सेना ह�ँ, तर संरि�त पूवर् सेना ह�इँन । 
• म पूवर् सेना ह�इँन । 
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