नेपाली / NEPALI
ePledge चलाएर अन्लाईन योगदान कसरी गने

कदम १: giving.wi.gov वेबसाईटमा गएर Donate Now बटनमा थिच्नुहोला

कदम २: मेनबू ाट UW, State, UW Health वा Retirees छनौट गनुहोस् ।

कदम ३: वेबसाईटमा पग्ु नका लाथग लग-ईन गने थनर्देशनहरूको पालना गनुहोस् ।
कदम ४: Umbrella Groups, Member Charities, छनौट गनुहोस् वा General Contribution थर्दनहु ोस् ।
र्दानको थवथिन्न समहू हरूबाट तपाईलें आफ्नो योगर्दानलाई तोक्न छनौट गनु सक्नहु नु ेछ । प्रत्येक समहू मा धेरै सम्बद्ध सर्दस्य परोपकार संस्िाहरू हुन्छन् ।
थतनीहरू स्िानीय र राज्य समहू हरू र त्यस्पथछ राथरिय र अन्तराुथरिय समहू द्वारा आयोथित छन् । तपाईलें Partners in Giving Campaign मा
सामान्य योगर्दान थर्दन छनौट गनु सक्नहु ुन्छ ।
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एउटा समहू थित्रका सर्दस्य परोपकार संस्िा हेनुको लाथग, तपाईलें :
•

अन्लाईन giving.wi.gov वेबसाईटमा उपलब्धा परोपकार संस्िाहरूको पथु स्तका हेनुहोस् र वेबसाईटमा search चलाएर त्यो संस्िा छनौट
गनुहोस् ।

•

छाताको थचन्ह छे उमा रहेको Search Member Charities बटनमा थिच्नहु ोस् । यसले तपाईलाई
ं त्यो छाता थित्र रहेको सबै सर्दस्य
परोपकार सस्ं िाहरूको सचू ीमा थलएर िान्छ र हेनु र छनौट गनु थर्दन्छ ।

•

मेनमू ा रहेको Search For A Charity मा थिच्नहु ोस् । Search box मा तपाईलें परोपकार संस्िाको नाम, कुनै keyword, वा पथु स्तकामा
रहेको संस्िाको कोड राख्न सक्नु हुन्छ । राख्निु एपथछ, सचू ीले थमल्र्दो नामको वा यथर्द कुनै पथन परोपकार संस्िाहरूको वर्ुनमा फे ला पने
keyword िएको परोपकार संस्िाहरू र्देखाउनेछ । परोपकार संस्िामा र्दान गनुका लाथग, सो संस्िामा थर्दने रकम बाकसमा राख्नुहोस् र Add to
Cart थिच्नहु ोस् ।
कुनै संस्िाको िप िानकारीका लाथग, सो संस्िाको नाममा थिच्नहु ोस् र नयााँ window मा सो संस्िाको वेबसाईट हेनुहोस् ।
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तपाईलें आफूले रोिेको छाता र परोपकार संस्िाहरू छनौट गरे पथछ, cart मा थिचेर र आफ्नो प्रथतज्ञालाई परू ा गनुहोस् ।

र्दानको cart मा तपाईको
ं प्रत्येक रोिाई ि्याक गररनेछ । यथर्द तपाईलाई
ं कुनै सस्ं िाहरू हटाउन मन छ िने, तपाईलें सो सस्ं िाको नामको छे उमाअ िएको
Remove बटन थिच्न सक्नहु ुन्छ, वा सबै हटाउन माथि रहेको Remove बटन थिच्नहु ोस् ।

एउटा अन्लाईन प्रथतज्ञामा तपाईलें रोज्न सक्नहु ुने संस्िाको सङ््ख्यामा सीमा छै न ।
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कदम ५: तपाईको
ु ानी थवथध छनौट गनुहोस्
ं िक्त

तपाईलें संस्िाहरू छनौट गरे को आधारमा चेकआउट प्रथिया िोरै फरक हुनेछ ।
पेरोल कटौती: योगर्दान सन् २०२१ को पथहलो तलब अवथधबाट शरुु हुनेछ। पेरोल कटौती चयन गरे पथछ कटौतीको सङ््ख्या छनौट गनुहोस् ।
यथर्द तपाई ंराज्यको कमुचारी हुनुहुन्छ िने, तलबको अथधकतम अवथध २६ हो यथर्द तपाईलाई
ं हरे क र्दईु हप्तामा तलब आउाँछ िने, र १२ हो यथर्द
तपाईलाई
ं मथहनै थपच्छे तलब आउाँछ िने ।
यथर्द तपाई ंथवश्वथवद्यालय वा UW Health को कमुचारी हुनहु ुन्छ िने, तलबको अथधकतम अवथध २६ हो यथर्द तपाईलाई
ं हरे क र्दईु हप्तामा तलब
आउाँछ िने, र १२ हो यथर्द तपाईलाई
ं मथहनै थपच्छे तलब आउाँछ िने ।
यथर्द तपाईलें तपाईको
ं परू ा प्रथतज्ञा एउटै तलबबाट परू ा गनु मन छ िने, कटौतीको सङ््ख्यालाई १ राख्नुहोस् ।
क्रेडिट वा िेडिट कािडिाट डतने: २ वटा तररका छन:् Credit Card Paid Now वा Credit Card – Paid In Installments. तपाईको
ं थतने
तररका रोज्नहु ोस् र तपाईको
ं प्रथतज्ञा परू ा िएपथछ काडुको िप थववरर्हरू सोथधनेछ ।
कदम ६: तपाईको
ं सम्पकड जानकारी र Release/Acknowledgement अपिेट गनडहन ोस्
अको थस्िनमा तपाईलें आफ्नो सम्पकु िानकारी अपडेट गनुहुनेछ र तपाई ंआफ्नो िानकारी प्रकाशन गनु वा अज्ञात रहन चाहनहु ुन्छ छनौट गनुहुनेछ ।

िबसम्म तपाईलें अथियानलाई तपाईको
ं नाम प्रकाशन नगनु आग्रह गने बाकसमा चेक लगाउनु हुर्दाँ नै , तपाईको
ं योगर्दानको स्वीकृ थतका लाथग तपाईको
ं नाम
र ठे गाना तपाईलें तोक्नु िएको परोपकारी संस्िा र थतनीहरूसाँग सम्बथन्धत छाता समहु हरूलाई प्रर्दान गरीनेछ । यो सम्िव छ थक परोपकारी संस्िा वा
छाताले तपाईको
ं नाम र्दाताको रूपमा प्रकाथशत गनु सक्र्दछ ।
कदम ७: तपाईको
ं योगदानको समीक्षा गनडहन ोस् र िनझाउननहोस्
यहााँ तपाईलाई
ं तपाईको
ं लेनर्देनअको अथन्तम सारांश, तोथकएको परोपकारी सस्ं िा र र्दान रकम सथहत र्देखाईनेछ । यथर्द तपाईलें िे थडट काडुबाट योगर्दान गने
छनौट गनुिएको छ िने, तपाईलाई
ं तपाईको
ं िानकारी प्रर्दान गनु थनर्देशन थर्दईनेछ, बझु ाई सके पथछ तपाईलाई
ं धन्यवार्द पृष्ठमा लथगनेछ यथर्द तपाईलें पेरोल
कटौती छनौट गनुिएको छ िने, submit थिचेपथछ तपाईको
ं प्रथतज्ञा परू ा हुनेछ ।
कदम ८: धन्यवाद!
तपाईको
ं प्रथतज्ञा बझु ाउनु िएपथछ, तपाईलाई
ं धन्यवार्दको पृष्ठमा लथगनेछ । तपाईको
ं कामको ईमेलमा एउटा पष्टु ीकरर्को ईमेल पठाईनेछ, िसमा तपाईको
ं
योगर्दानको थववरर् समावेश हुनेछ ।

