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युिनभिसर्टी हाउिजङ्ग
कमर्चारी पुरस्कार

२०२२ सालको पुरस्कारह�को लािग मनोनयन खुला छन्
अिप्रल १ - २०, २०२२
यसलाई मनाऔ ं । सहकम� वा टोलीलाई मनोनयन गनुर्होस् जसले िभन्नता ल्याएका छन,् तपाईलाई
ं प्रे�रत गरेको छन् वा हाउिजङ्गलाई उत्कृ� स्थान
बनाएको छन् । िवजेताह�लाई मे २०, २०२२ मा हाउिजङ्ग िवभागका ब्रेकफास्टमा सम्मान िदइनेछ ।

कसले मनोनयन गनर् सक्दछन् ? - सबै यिु नभिसर्टी हाउिजङ्ग कमर्चारीह�लाई आफ्ना सहकम�ह� मनोनयन गनर् आमन्त्रण
गरीन्छ । यसमा TE, प�रयोजना, परू ा समय, आिं शक समय र िवद्याथ� कमर्चारीह� पिन समावेश छन् ।

को योग्य छ ? - TE, प�रयोजना, परू ा समय, आिं शक समय, यिु नभिसर्टी हाउिजङ्गका कमर्चारीह� जो राम्रो िस्थितमा छन् र

यिु नभिसर्टी हाउिजङ्गका लािग किम्तमा छ मिहना काम गरे का छन् ।

नयाँ कमर्चारी परु स्कार - तीन वषर् भन्दा कम समयको लािग हाउिजङ्ग कमर्चारीह�का लािग काम गरेको व्यि�लाई पिहचान गनर् । यी
कमर्चारी लागी परे र यस नयाँ कायर्पदमा संलग्न छन् र आफ्ना भिू मकामा असाधारण प्रयास गदर्छन् ।

अनुभवी कमर्चारी पुरस्कार - यिु नभिसर्टी हाउिजङ्गमा तीन वषर् भन्दा बढी काम गरे को व्यि�लाई पिहचान गनर् जसले आफ्नो
काममा िनरन्तर प्रितबद्धता र उत्कृ �ता देखाएर अन्य कमर्चारीह�को लािग उदाहरण वा सल्लाहकारको �पमा सेवा गरे का छन् ।

मुख्य मान्यता पुरस्कारह� - एक वा बढी यिु नभिसर्टी हाउिजङ्गका मुख्य मान्यताह�को उदाहरण बनेका व्यि� वा टोलीलाई

सम्मान गनर् । (स्याहार, सृजनात्मकता, ईमानदारीता, आशावाद, आदर, सेवा र उत्कृ �ता) ।
सबै भाषाह�मा लेिखएका मनोनयनह� स्वागत छन् र कागजी प्रितिलिपह� कमर्चारीह�का ब्रेक कोठाह�मा उपलब्ध ह�नेछन् । यिद
तपाईलाई
ं समथर्न वा सहयोग चािहएमा, कृ पया आफ्नो सपु रभाईजरह�सँग कुरा गनुर्होला ।
आफ्नो जानकारी राख्नहु ोला
मनोनयन गन� व्यि�को नाम:
मनोनयन गन� व्यि�को कायर्पद:
मनोनयन गन� व्यि�को िवभाग:
मनोनयन गन� व्यि�को ईमेल:

तपाईलें मनोनयन गनर्ुह�ने व्यि� वा टोलीको जानकारी राख्नुहोला

एक व्यि�

मैले मनोनयन गद�छु:

एक टोली (टोली मनोनयन खण्डमा जानुहोला)

एक व्यि�को मनोनयन
मनोनयन ह�ने व्यि�को नाम:
मनोनयन ह�ने व्यि�को कायर्पद:
मनोनयन ह�ने व्यि�को िवभाग:
मनोनयन समथर्क बयान ह�ने व्यि�को ईमेल:
काम गरेको वषर्:

0-3 वषर्

4+ वषर्

थाहा छै न

टोली मनोनयन
टोलीको नाम वा प�रयोजना:
प�रयोजना प्रायोजकको नाम:
टोलीको सदस्यको नाम

िवभाग

ईमेल

यिद ८ जना भन्दा बढी टोलीका सदस्यह� छन् भने, थप सदस्यह�का नाम सिहतको कागज यो फारमसँग बुझाउनुहोला । कृ पया वहाँह�को नाम,
िवभाग र ईमेल पिन लेख्नुहोला ।
कमर्चारी परु स्कार मनोनयन फारम पेज 2

मनोनयन - समथर्क बयान
कृपया यो व्यि� वा टोलीले आफ्नो काममा युिनभिसर्टी हाउिजङ्गका मुख्य मान्यता�लाई कसरी उताछर् न बताउनुहोला । एक
दुईवटा उदाहरण पिन िदनुहोला । (750 शब्दसम्म, आवश्यक भएमा थप कागजह�मा लेख्नुहोला):

कृपया तपाईलें मनोनयन गनर्ुभएको व्यि� वा टोलीको बारेमा थप के ही हामीले ध्यानमा राखुपन� कुराह�, िवशेष गरी नयाँ
कमर्चारी र अनुभवी कमर्चारी पुरस्कारह�का बारेमा कुनै पिन थप जानकारी यो ठाउँमा लेख्नुहोला । (750 शब्दसम्म, आवश्यक
भएमा थप कागजह�मा लेख्नहु ोला):

युिनभिसर्टी हाउिजङ्गका मुख्य मान्यता�
स्याहार हाम्रो काम गन� त�रका र अ�
प्रितको व्यवहारको आधार हो, जसमा
िनवािसह�, अितिथह�, अ� कमर्चारीह�
र क्याम्पसका पाटर्नरह� समावेश छन् ।
अ� मान्छे ह� र िवचारह�को मयार्दा र
िविवधता प्रितको आदरले हाम्रो सोचाई,
सम्बन्धह�, र काम गन� त�रकाह�लाई
अगाडी बढाउँदछ ।
उत्कृ�ता हाम्रो ल�य हो। हामी हाम्रो काम
गन� ठाउँह� भेटेको भन्दा राम्रो राख्ने
कोिशश गदर्छौँ । हाम्रो कामको गणु स्तरको
मह�व ह�न्छ ।

आशावादले हाम्रो नीयत र
सोचाईह�लाई िस्थर बनाउँदछ र जहाँ
अवसरह� र सकारात्मक प�रणामह�मा
ध्यान िदन सिकने एउटा वातावरण सृजना
गदर्छ ।
ईमानदारीता हामीले ध्यान राख्ने सम्बन्ध
र सेवाह�को िनमार्ण र कायम राख्नको
िनम्ती आवश्यक ह�न्छ । ईमानदारीता
तपाईको
ँ बोलीचाली र काम गन� त�रका
बाट स्प� ह�न्छ ।

सज
ृ नात्मकता िवभाग भरी प्रोत्सािहत ग�रन्छ
तािक हामी संलग्नता र हाम्रो बाँिडएको �ानमा
िनमार्ण गनर् सकौँ ।
सेवा अ� मान्छे ह�, धनह�, प्राकृ ितक
श्रोतह� जो हाम्रो िनवािसह�ले हामीलाई
सिु म्पनु भएको छ, तीनीह�को स्याहार गन�
हाम्रो प्रितबद्धता बाट देखी ँदछ ।
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सहकम� वा टोलीलाई परु स्कारको लािग मनोनयन गनर् समय िनकाल्नु भएकोमा धन्यवाद । कृ पया आफ्नो सुपरभाईजरलाई पूरा
गनर्भु एको फारम बझु ाउनहु ोला ।
सुपरभाईजर: तपाईलें परू ा गरीएका मनोनयन फारम सङ्कलन गनर्ुभएपिछ कृ पया यहाँ पठाउनहु ोला:
Laurie Teeter, Human Resources Office, Slichter Hall

परु स्कार िवजेताह�लाई मे २०, २०२२ को हाउिजङ्ग िवभाग ब्रेकफास्ट अिघ सचू ना िदइनेछ ।
परु स्कार िवजेताह� कमर्चारी परु स्कार सिमितले चयन गन�छन् । सिक्रय सिमित सदस्यह� सिमितमा सेवा गन� क्रममा
कमर्चारीह� मनोनयन गनर् योग्य छै नन् । यस सिमितमा यिु नभिसर्टी हाउिजङ्ग िवभागका सबै �ेत्रबाट प्रितिनिधत्व छ ।
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