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प्रक्कथन 

म विद्यार्थी, कर्मचारी, अभिभावक, र समुदाय सदस्यहरूलाई धन्यवाद प्रस्ताव गरेर सुरु गर्दछु जसले हामीलाई टाढाको शिक्षाको यस अवधिमा सफल हुन र २०१२-२० 

स्कूलको राम्रोसँग अन्त्य गर्न मद्दत गरे। जबकि निश्चित रूपमा हाम्रो समस्या, निराशा र आँसुबिना नै हो - समग्रमा म हामी सबैले यस स crisis्कटको प्रतिक्रिया 

देखाएकोमा गर्व गर्दछु।

र अब, जब हामी एक क्षणको लागि हाम्रो सास समात्छौं र ग्रीष्म toतुमा हेर्छौं, हामीले यो पनि विचार गर्नुपर्दछ कि पतनमा स्कूल कस्ता देखिन्छ र हामी कसरी केही 

व्यक्तिगत शिक्षालाई पुन: स्थापना गर्न सक्दछौं। यो हामीले चलाउन सक्ने अझै अर्को कठिन कार्य हुनेछ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि गुणस्तरीय र अर्थपूर्ण 

शिक्षाको अनुभव सिर्जना गर्नुपर्दछ - जब कि हामीले सुरक्षित शिक्षा वातावरण कायम राख्यौं र हाम्रो प्रोफेशनल स्टाफले कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा नमूना पेश 

गरून्।

शैक्षिक, सामाजिक-भावनात्मक, र आर्थिक कारणहरूको लागि, हामी एक कामकाजी व्यक्ति शिक्षण मोडेल खडा गर्न बाध्य छौं। तर हामी यो बेवास्ता गर्न सक्दैनौं कि यो 

भाइरसको खतरा रहिरहन्छ, र हामीले हाम्रो स्कूलमा भेक्टर बन्न नदिन सबै विवेकी कदमहरू चाल्नुपर्दछ जुन हाम्रो समुदायमा फैलिन्छ। हामीले यो पनि अनुमान गर्नै 

पर्छ कि त्यहाँ प्रकोपहरू हुनेछन्, चक्रहरू सिर्जना गरेर हामी केही समयका लागि व्यक्तिगत-टाढाबाट र टाढाको शिक्षाबाट सर्छौं।

यो कागजातले हाम्रो सबैभन्दा हालको सोच प्रस्तुत गर्दछ। यसले सयौं घण्टा अनुसन्धान, परिदृश्य मोडलि model, र जेफको समर्पित र प्रतिभाशाली स्टाफबाट काम 

प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामीले हाम्रा सबै कर्मचारी समूहहरूबाट सुझावहरू र समीक्षा पनि गरेका छौं। यो अझै प्रगतिमा रहेको काम हो - र हामी विश्वास गर्दछौं कि हाम्रो 

समुदायबाट निष्पक्ष र रचनात्मक प्रतिक्रियाको माध्यमबाट यो योजना अझ बढी सुधार गर्न सकिन्छ। हामी तपाईंको इनपुट र उत्कृष्ट सोचलाई स्वागत गर्दछौं र म तपाईंलाई 

अनुरोध गर्दछु कि तपाईं हामीलाई यसलाई अझ राम्रो बनाउनमा मद्दत गर्नुहुन्छ, र जेफकोका विद्यार्थीहरूको लागि हामीले सकेसम्म उत्तम, र सुरक्षित, शिक्षा प्रदान गर्न 

हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्।

मलाई थाहा छ कि यो योजना, विशेष गरी पहिलो पटक, एक विवादास्पद अनुभव हुन सक्छ। हामीले अब पछाडि छोड्नुपर्ने शिक्षा प्रणालीलाई शोक गर्नु ठीक छ र हामी 

सामूहिक रूपमा सामना गरिरहेका छौं कि विशालता र जटिलता द्वारा अस्थायी रूपमा अभिभूत हुन। हामी बुझ्छौं कि केहि अवधारणाहरुमा ध्रुवीकरण हुन सक्छ र हाम्रो 

अगाडिको मार्ग बारे कडा राय हुन सक्छ। तर हामी के सम्भव छ भनेर खुला रहनु पर्छ र अगाडि बढ्नको लागि सबै विकल्पहरू विचार गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो समुदाय र 

हाम्रा बच्चाहरूप्रतिको प्रेमले गर्दा हाम्रो हिचकिचावट बन्द गर्न, हाम्रो सबै भन्दा राम्रो सोच प्रस्तुत गर्न, र (अन्ततः) साहसपूर्वक कार्य गर्न बाध्य छौं।

ठूलो संकल्पको साथ, 

जेसन ई। ग्लास Ed.D. 

सुपरिटेन्डेन्ट र चीफ लर्नर जेफको पब्लिक 

स्कूलहरू 
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JEFFCO पब्लिक स्कूलहरू 

सर्वेक्षण लिंक - तपाईंको प्रतिक्रिया प्रदान गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

परिचय 

मार्च २०२० मा, जेफको पब्लिक स्कूलहरू (जेफको) COVID-१ of को प्रकोप र सम्बन्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशको कारण व्यक्तिगत विद्यालय शिक्षाका लागि 

यसको स्कूल भवनहरू बन्द गर्यो। वसन्त सेमेस्टरको बाँकीको लागि, विद्यार्थीहरू जिल्लाभर दुर्गम शिक्षामा संलग्न छन्। जबकि शिक्षा दिशानिर्देशको हाम्रो रुचाइएको 

मोडेल एक परम्परागत शैक्षिक वातावरण हो, हामी पछाडि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबन्धको आशा गर्दछौं जब स्कूल पतनमा सुरू हुन्छ। यस कागजातमा उल्लिखित 

जेफको पब्लिक स्कूलहरू रिस्टार्ट मोडलको उद्देश्य भनेको COVID-१ to को कारणले स्कूल पूर्ण क्षमताले पुनः सुरु गर्न नसक्ने स्थितिमा व्यक्तिगत शिक्षा अवसरहरू 

अधिकतम बनाउनु हो। हाम्रो अभिप्राय सम्भव भएसम्म व्यक्तिशिक्षा प्रदान गर्नु हो, साथै हाम्रा विद्यार्थी, कर्मचारी र समुदायलाई सुरक्षित राख्न र कुनै पनि लागू 

सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशहरूको पालना गर्न विवेकी कदमहरू चाल्नु हो।

यो ड्राफ्ट मोडेल यसको सिर्जनाको समयमा उपलब्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारीमा आधारित छ। योजना नयाँ उपलब्ध डाटा र सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरूको 

मार्गदर्शन आधारमा समायोजित गरिनेछ। हामी सम्पूर्ण जेफको समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो सहयोगी प्रयासहरूको समर्थन गर्न तपाईंको 

प्रतिक्रियाको हामी कदर गर्दछौं।

रिस्टार्ट मोडेल निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य धारणा (परिवर्तनको अधीनमा) मा आधारित छ: 

● सार्वजनिक स्वास्थ्य: 

○ सबै व्यक्तिहरूलाई feet फिट सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक हुनेछ 

○ कर्मचारी र विद्यार्थी अनुहार कभरिंग कडा सिफारिश 

○ लक्षण स्क्रीनिंग अपेक्षाहरू 

○ हात धुने र स्वच्छता प्रोटोकलहरू 

○ समूह भेला सीमितता 

○ छोटो अवधिको स्कूल बन्द हुनेहरू संदिग्ध र पुष्टि गरिएको COVID-19 केसहरू द्वारा आवश्यक हुनेछ 

○ थप सफाई प्रोटोकलहरू आवश्यक हुनेछ 

● विद्यार्थीहरुलाई शिक्षित: 

○ रिमोट सिक्ने روا विकल्पहरू सबै विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ रिमोट सिक्ने روا विकल्पहरू सबै विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ रिमोट सिक्ने روا विकल्पहरू सबै विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ 

○ हाइब्रीड शिक्षण ( व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको मिश्रण) सबै विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक हुनेछ हाइब्रीड शिक्षण ( व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको मिश्रण) सबै विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक हुनेछ हाइब्रीड शिक्षण ( व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको मिश्रण) सबै विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक हुनेछ 

रिस्टार्ट मोडेलमा बाह्र खण्डहरू समावेश छन्: 

१ सार्वजनिक स्वास्थ्य१ सार्वजनिक स्वास्थ्य

२ शिक्षाविद्२ शिक्षाविद्

3 विद्यार्थी सेवाहरू3 विद्यार्थी सेवाहरू

।। अपरेशनहरू।। अपरेशनहरू

।। कार्यबल व्यवस्थापन।। कार्यबल व्यवस्थापन

। टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजी

।। संचार।। संचार

।। विशेष शिक्षा।। विशेष शिक्षा

9 स्कूल व्यवस्थापन9 स्कूल व्यवस्थापन

१० प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली१० प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली

११ विद्यार्थी संलग्नता११ विद्यार्थी संलग्नता

१२ स्वास्थ्य सेवाहरू१२ स्वास्थ्य सेवाहरू
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१. सार्वजनिक स्वास्थ्य 

अवलोकन

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले हाम्रा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित र स्वस्थ शिक्षा वातावरण सुनिश्चित गर्न जेफर्सन काउन्टी पब्लिक हेल्थ (JCPH) सँग 

सहकार्य जारी राख्नेछ। व्यक्तिगत शिक्षण मोडेलको बावजुद, जेफको पब्लिक स्कूल सम्पत्तीमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमहरू पालना 

गर्न आवश्यक छ। तलको सूचनाहरूको आधारमा हामीले आशा गरेका स्वास्थ्य नियमहरूको विवरण तल दिइएका छन:

मुख्य बुँदाहरू

१.१ समूह भेला र सामाजिक दूरी आवश्यकताहरू 

● आज राज्य र स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशहरू छन् जुन समूह भेलाहरूको आकार र feet फिट सामाजिक दूरी अपेक्षाहरू सीमित गर्दछ। हामीलाई 

विश्वास छ कि फलाम सेमेस्टर शुरू हुँदा उस्तै अर्डरहरू अवस्थित हुनेछन्।

● फलस्वरूप, जेफकोले ठूलो समूह भेला हुने क्षेत्रहरूको प्रयोग सीमित गर्दछ 

○ एक क्षेत्र कुनै पनि कोठा मानिन्छ वा जहाँ जहाँ निर्देशन ठाउँ बाट बाहिर ठाउँ लिन्छ। ठूला क्षेत्रहरू - व्यायामशाला, क्याफेरियस, हलवेहरू 

समावेश गर्दछ।

● सामाजिक दूरी आवश्यकताहरू 

■ अन्य व्यक्तिहरूबाट feet फिट (करिब २ हतियार लम्बाइ) राख्नुहोस्। 

■ सम्मेलनहरू, क्याफेरियास, क्षेत्र भ्रमण, स्टाफ मीटिंगहरू जस्ता ठूला समूहहरूमा ठूलो जमघट नगर्नुहोस्। 

■ बसमा सामाजिक दूरी राख्नुहोस्। 

■ बाहिर सामाजिक दूरी राख्नुहोस् - छुट्टी समावेश गर्दछ। खेल मैदान उपकरण र खेल मैदान उपकरण सीमितताको साझेदारी विचार 

गरिनेछ।

१.२ विद्यार्थी र कर्मचारीको आवश्यकता 

● समूह भेलामा सीमितता र सामाजिक दूरीले जेफको पब्लिक स्कूलहरूलाई हाम्रो भवनहरूमा प्रति व्यक्ति पर्याप्त ठाउँको लागि बल गर्दछ। यी आवश्यकताहरू 

पूरा गर्न, हामीले निर्माण क्षमता घटाउन आवश्यक पर्दछ।

● कम निर्माण क्षमता र विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको लागि ठाउँ संरक्षण गर्न, आगन्तुकहरू सीमित हुनेछन्। 

● सम्भव भएसम्म, जेफको पब्लिक स्कूलहरूले समान विद्यार्थी समूहलाई सँगै राख्न चाहेको छ। 

१.3 निर्माण ट्राफिक दिशानिर्देश र लक्षण स्क्रीनिंग 

१.3 क भवन निर्माणमा, एक लक्षण स्क्रीनिंग प्रक्रिया हुनेछ। 

○ विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू, र जेफको भवनमा प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरू एकको साथ तापक्रम जाँच गरिनेछ लक्षण स्क्रीनिंग प्रश्नहरूको श्रृंखला विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू, र जेफको भवनमा प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरू एकको साथ तापक्रम जाँच गरिनेछ लक्षण स्क्रीनिंग प्रश्नहरूको श्रृंखला 

JCPH सँग साझेदारीमा विकसित भयो। 

○ सम्भव भएसम्म, समान कर्मचारीहरूले समान समूहको साथ लक्षण स्क्रीनिंग गर्नेछन् बिद्यार्थीहरु प्रत्येक दिन निर्माण भवन मा। यसले प्रविष्टि सम्भव भएसम्म, समान कर्मचारीहरूले समान समूहको साथ लक्षण स्क्रीनिंग गर्नेछन् बिद्यार्थीहरु प्रत्येक दिन निर्माण भवन मा। यसले प्रविष्टि 

दक्षता बढाउनेछ र कर्मचारीहरूलाई सक्षम पार्दछ निश्चित विद्यार्थीहरू बिरामी प्रस्तुत गर्दै छन् भने जब उनीहरूलाई चिन्नुहोस्। दक्षता बढाउनेछ र कर्मचारीहरूलाई सक्षम पार्दछ निश्चित विद्यार्थीहरू बिरामी प्रस्तुत गर्दै छन् भने जब उनीहरूलाई चिन्नुहोस्। 

○ त्यहाँ बिभिन्न प्रवेश बिन्दुहरू छन् विद्यार्थीहरूलाई भवनमा प्रवेश गर्नका लागि स्थिर समयको साथ। स्कूल कर्मचारीहरुलाई जिल्ला जिल्ला त्यहाँ बिभिन्न प्रवेश बिन्दुहरू छन् विद्यार्थीहरूलाई भवनमा प्रवेश गर्नका लागि स्थिर समयको साथ। स्कूल कर्मचारीहरुलाई जिल्ला जिल्ला 

पंजीकृत नर्सहरु (RNs) द्वारा प्रशिक्षित र मा प्रोटोकल प्रदान गरीन्छ विद्यार्थीहरूलाई कसरी स्क्रिन गर्ने भन्नेमा अगस्त। पंजीकृत नर्सहरु (RNs) द्वारा प्रशिक्षित र मा प्रोटोकल प्रदान गरीन्छ विद्यार्थीहरूलाई कसरी स्क्रिन गर्ने भन्नेमा अगस्त। 

○ स्टाफ अन्तर्राष्ट्रिय वा राज्य यात्रा बाहिरको लागि स्क्रीनिंग गर्न सकिन्छ। १ qu को लागि क्वारेन्टाइन चाहिन सक्छ दिन JCPH बाट स्टाफ अन्तर्राष्ट्रिय वा राज्य यात्रा बाहिरको लागि स्क्रीनिंग गर्न सकिन्छ। १ qu को लागि क्वारेन्टाइन चाहिन सक्छ दिन JCPH बाट 

निर्देशनमा निर्भर गर्दै। 

○ हाई स्कूलहरूले स्कूलहरूमा बहुविध प्रवेश र निषेधलाई सीमित राख्न बन्द क्याम्पसको आवश्यक पर्दछ। 

१.3b प्रत्येक जेफको भवनले एकतर्फी ट्राफिक प्रवाह बनाउनको लागि छुट्टै प्रविष्टि र बाहिरि ढोका खोल्ने प्रयास गर्नेछ। 
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○ भिजुअल संकेतहरू जस्तै फ्लोर डिकेल्स, रंगीन टेप, वा चिन्हहरू विद्यार्थी र कर्मचारीलाई प्रवाहलाई संकेत गर्न र एकतर्फी ट्राफिकको दिशा। भिजुअल संकेतहरू जस्तै फ्लोर डिकेल्स, रंगीन टेप, वा चिन्हहरू विद्यार्थी र कर्मचारीलाई प्रवाहलाई संकेत गर्न र एकतर्फी ट्राफिकको दिशा। 

अतिरिक्त क्वेरी feet फिट अन्तरालहरू संकेत गर्न सक्दछ लाइनमा उभिएर। अतिरिक्त क्वेरी feet फिट अन्तरालहरू संकेत गर्न सक्दछ लाइनमा उभिएर। 

○ फर्नीचर सामाजिक दूरी अभ्यासहरू समर्थन गर्न व्यवस्थित गरिनेछ। 

○ स्कूलहरूले अधिकतम सुनिश्चित गर्न भवन भित्र र बाहिर यातायातको बहाव नियन्त्रण गर्नेछ क्षमता योजनाहरू प्रत्येक प्रविष्टि र प्रस्थान स्कूलहरूले अधिकतम सुनिश्चित गर्न भवन भित्र र बाहिर यातायातको बहाव नियन्त्रण गर्नेछ क्षमता योजनाहरू प्रत्येक प्रविष्टि र प्रस्थान 

पोइन्टमा समायोजित र व्यवस्थित हुन्छन्। 

१.4 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) र स्वच्छता उपायहरू 

● हामी आशा गर्दछौं कि अनुहार कभरिंगहरू (नाक र मुख) कडा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहित हुनेछन् 

○ मार्गदर्शन र सिफारिशहरू अनुहार कभरिंगहरूमा फेला पार्न सकिन्छ روا अनुहार कभरिंग सिफारिस गर्नुहोस् गर्नुहोस् र नगर्नुहोस्।मार्गदर्शन र सिफारिशहरू अनुहार कभरिंगहरूमा फेला पार्न सकिन्छ روا अनुहार कभरिंग सिफारिस गर्नुहोस् गर्नुहोस् र नगर्नुहोस्।मार्गदर्शन र सिफारिशहरू अनुहार कभरिंगहरूमा फेला पार्न सकिन्छ روا अनुहार कभरिंग सिफारिस गर्नुहोस् गर्नुहोस् र नगर्नुहोस्।

● भोजन र पोषण सेवा (एफएनएस) कामदारहरूको लागि ग्लोजहरू आवश्यक पर्दछन् र अन्य स्टाफ जब कुनै वस्तु वा सतह सफा वा स्यानिटाइज गर्दछ। 

● व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण (पीपीई) सहित फेस कभरि ((व्यक्तिगत अनुहार कभरि toको ब्याक-अप), हात सेनिटाइजर, थर्मामिटर, र पञ्जाहरू स्कूलमा 

अगस्तमा स्कूलको निरन्तर आधारमा प्रदान गरिनेछ। 

● थप पीपीई र आवासहरू (उदाहरण: प्लेक्सीग्लास, स्निज गार्डहरू) स्टाफ र विद्यार्थीहरूको लागि प्रदान गरिनेछ जो उच्च स्वास्थ्य जोखिम कोटीमा 

छन्। 

● COVID-१ the को प्रसार लाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे थप संकेत, हातहरू राम्रोसँग धुनुहोस्, दैनिक सुरक्षा उपायहरू बढावा दिनुहोस् जसमा 

अनुहार ढाक्न लगाइन्छ भवनहरूमा प्रदर्शन हुनेछ। 

● लगातार स्वच्छ समय र प्रक्रियाहरू हात स्वच्छताका लागि दिनभर स्थापना हुनेछ, बढावा दिन روا हात धुने روا । लगातार स्वच्छ समय र प्रक्रियाहरू हात स्वच्छताका लागि दिनभर स्थापना हुनेछ, बढावा दिन روا हात धुने روا । लगातार स्वच्छ समय र प्रक्रियाहरू हात स्वच्छताका लागि दिनभर स्थापना हुनेछ, बढावा दिन روا हात धुने روا । लगातार स्वच्छ समय र प्रक्रियाहरू हात स्वच्छताका लागि दिनभर स्थापना हुनेछ, बढावा दिन روا हात धुने روا । लगातार स्वच्छ समय र प्रक्रियाहरू हात स्वच्छताका लागि दिनभर स्थापना हुनेछ, बढावा दिन روا हात धुने روا । 

● सबै कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले COVID-19 लक्षणहरूको अनुभव गर्दा घरमै बस्नु पर्छ। 

१. روا१. روا  स्कूल निर्णय रूख - روا संदिग्ध / पुष्टि COVID-19 केसहरू روا स्कूल निर्णय रूख - روا संदिग्ध / पुष्टि COVID-19 केसहरू روا स्कूल निर्णय रूख - روا संदिग्ध / पुष्टि COVID-19 केसहरू روا स्कूल निर्णय रूख - روا संदिग्ध / पुष्टि COVID-19 केसहरू روا स्कूल निर्णय रूख - روا संदिग्ध / पुष्टि COVID-19 केसहरू روا

● भवनमा प्रतीकात्मक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले एक सुरक्षित पृथक कोठामा जानु पर्छ (स्वास्थ्य कोठा होइन, किनकि यो उपलब्ध हुनुपर्दछ) जबसम्म 

उनीहरू सुरक्षित रूपमा भवन छोड्न सक्दैनन्। 

● संदिग्ध र पुष्टि भएका केसहरूको बारेमा जेफरसन काउन्टी पब्लिक हेल्थ (JCPH) सँग समन्वय। 

○ जेसीपीएचले जेफको पब्लिक स्कूल नेतृत्व टीमलाई केस-द्वारा-केस आधारमा तिनीहरूको व्यक्तिगत स्कूलहरूको लागि कार्यको पाठ्यक्रम 

निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। 

○ JCPH ले यो छोटो अवधिको लागि बिद्यार्थीहरु र धेरै कर्मचारीहरु को बर्खास्त समावेश गर्न को लागी संकेत गरेको छ। 

१.6 प्रसारण शमन र सफाई प्रक्रियाहरू 

● विन्डोज र / वा ढोका खोलेर सम्भव भएसम्म बाहिरी एयरको सर्कुलेशन बढाउने विचार गर्नुहोस् जबसम्म यसले अन्य विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षा वा स्वास्थ्य 

जोखिममा पार्दैन। 

● सम्भव भएसम्म, विद्यार्थी र स्टाफले सबै आपूर्ति, भाँडा, उपकरण, खेलौना, पुस्तकहरू, र शिक्षा सहायकहरूको साझेदारी सीमित गर्नुपर्दछ।

● कस्टोडियल सेवाहरू सफा गर्ने अभ्यासहरू روا स्वास्थ्यको लागि सफाईमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ ब्याक्टेरिया वा भाइरस संक्रमित हुन सक्ने सम्भावित कस्टोडियल सेवाहरू सफा गर्ने अभ्यासहरू روا स्वास्थ्यको लागि सफाईमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ ब्याक्टेरिया वा भाइरस संक्रमित हुन सक्ने सम्भावित कस्टोडियल सेवाहरू सफा गर्ने अभ्यासहरू روا स्वास्थ्यको लागि सफाईमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ ब्याक्टेरिया वा भाइरस संक्रमित हुन सक्ने सम्भावित 

सतहहरूको कीटाणुशोधनमा जोड दिइन्छ। 

● अनुकुल सेवा विभागले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा विभाग, जेफको पब्लिक हेल्थ (JCPH), र कोलोराडो जनस्वास्थ्य र वातावरण विभाग (CDPHE) सँग परामर्श 

लिनेछ हाम्रा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि उचित र समयमै उपायहरू सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी, र समुदाय। 

सन्दर्भ र स्रोतहरू:

विद्यालयहरूको लागि CDC मार्गदर्शन JCPH 

अपडेटहरू र संसाधनहरू CDPHE अपडेटहरू र 

संसाधनहरू
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https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mf5EgaZemdywcSETX7sPgXRn_2Zhe-8ejz_9NgJw5wg/edit?ouid=108894613739682185637&usp=docs_home&ths=true
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://covid19.colorado.gov/


 

 

२. शिक्षाविज्ञान 

अवलोकन 

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गहन शिक्षामा केन्द्रित शैक्षिक मोडेललाई अँगालेका छन् ( روا जेफको डीपर लर्निंग मोडेल।) روا हामी विश्वास गर्छौं कि यो मोडेलले जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गहन शिक्षामा केन्द्रित शैक्षिक मोडेललाई अँगालेका छन् ( روا जेफको डीपर लर्निंग मोडेल।) روا हामी विश्वास गर्छौं कि यो मोडेलले जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गहन शिक्षामा केन्द्रित शैक्षिक मोडेललाई अँगालेका छन् ( روا जेफको डीपर लर्निंग मोडेल।) روا हामी विश्वास गर्छौं कि यो मोडेलले जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गहन शिक्षामा केन्द्रित शैक्षिक मोडेललाई अँगालेका छन् ( روا जेफको डीपर लर्निंग मोडेल।) روا हामी विश्वास गर्छौं कि यो मोडेलले जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गहन शिक्षामा केन्द्रित शैक्षिक मोडेललाई अँगालेका छन् ( روا जेफको डीपर लर्निंग मोडेल।) روا हामी विश्वास गर्छौं कि यो मोडेलले 

विद्यार्थीहरूको निपुणतालाई सजिलो बनाउँछ رواविद्यार्थीहरूको निपुणतालाई सजिलो बनाउँछ روا जेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक رواजेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक رواजेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक رواजेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक رواजेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक رواजेफको روا र روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا

उत्पादन कौशल روا । روا हाम्रो जन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरूबाट हाम्रा निर्देशनहरूमा के सीमितताहरू लगाउन सकिन्छ, यो मोडल २०२०-२१ विद्यालय वर्षको समयमा उत्पादन कौशल روا । روا हाम्रो जन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरूबाट हाम्रा निर्देशनहरूमा के सीमितताहरू लगाउन सकिन्छ, यो मोडल २०२०-२१ विद्यालय वर्षको समयमा उत्पादन कौशल روا । روا हाम्रो जन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरूबाट हाम्रा निर्देशनहरूमा के सीमितताहरू लगाउन सकिन्छ, यो मोडल २०२०-२१ विद्यालय वर्षको समयमा उत्पादन कौशल روا । روا हाम्रो जन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरूबाट हाम्रा निर्देशनहरूमा के सीमितताहरू लगाउन सकिन्छ, यो मोडल २०२०-२१ विद्यालय वर्षको समयमा उत्पादन कौशल روا । روا हाम्रो जन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरूबाट हाम्रा निर्देशनहरूमा के सीमितताहरू लगाउन सकिन्छ, यो मोडल २०२०-२१ विद्यालय वर्षको समयमा 

सिकाउने र सिकाउने क्रममा रहनेछ। स्कूल कर्मचारीहरूले सकेसम्म धेरै हदसम्म व्यक्ति-शिक्षालाई समर्थन गर्ने र आवश्यक पर्दा टाढाको शिक्षालाई समर्थन गर्ने 

अपेक्षा गरिन्छ।

हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि व्यक्तिगत र दूर शिक्षाको प्रस्ताव राखेर, जेफको पब्लिक स्कूलहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि कडा सम्बन्ध र निर्देशनहरूमा ध्यान 

केन्द्रित गरिरहेछन् - समुदायमा हाम्रो प्राथमिक भूमिका। روا हाइब्रीड लर्निंग, व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको संयोजन, روا परम्परागत कक्षाकोठा अनुभव पुन: केन्द्रित गरिरहेछन् - समुदायमा हाम्रो प्राथमिक भूमिका। روا हाइब्रीड लर्निंग, व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको संयोजन, روا परम्परागत कक्षाकोठा अनुभव पुन: केन्द्रित गरिरहेछन् - समुदायमा हाम्रो प्राथमिक भूमिका। روا हाइब्रीड लर्निंग, व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको संयोजन, روا परम्परागत कक्षाकोठा अनुभव पुन: केन्द्रित गरिरहेछन् - समुदायमा हाम्रो प्राथमिक भूमिका। روا हाइब्रीड लर्निंग, व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको संयोजन, روا परम्परागत कक्षाकोठा अनुभव पुन: केन्द्रित गरिरहेछन् - समुदायमा हाम्रो प्राथमिक भूमिका। روا हाइब्रीड लर्निंग, व्यक्तिगत र टाढाको शिक्षाको संयोजन, روا परम्परागत कक्षाकोठा अनुभव पुन: 

निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको निर्माण गर्दैन र सम्भावित एकदम भिन्न देखिनेछ। तसर्थ, روا उपकरण र प्रणाली ठाउँ मा हुनेछ روا समर्थन روا जिल्लाभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीको 

आवश्यकताहरू पूरा गर्न। 

रिमोट सिक्ने एसिन्क्रोनोस र सिnch्क्रोनिस हुन सक्छ। एसिन्क्रोनस सिकाई भनेको जब शिक्षा र सिकाई सबै प्रशिक्षार्थीहरूको लागि एकै समयमा हुँदैन। शिक्षकले 

गुगल क्लासरूम, स्कुलोगी, र / वा सीसाउमा सिकाई संसाधनहरू र कार्यहरू प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीहरू एक पटकमा उनीहरूको र उनीहरूको परिवारको लागि पढ्ने सिक्ने 

पहुँच राख्छन्। सिnch्क्रोनस सिक्ने एक दृष्टिकोण हो जहाँ शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरू एकै समयमा अनलाइन सिक्नमा संलग्न छन्। शिक्षकले गुगल क्लासरूम, स्कुलोगी, 

र / वा सिसाव माध्यमबाट सक्षम गरिएको भिडियो कन्फरेन्सिंगको माध्यमबाट शिक्षाको स्रोत र कार्यहरू प्रदान गर्दछ।

हाइब्रिड सिक्ने क्रममा, ब्यक्तिगत अध्ययन رواहाइब्रिड सिक्ने क्रममा, ब्यक्तिगत अध्ययन روا अवसरहरू देखिने छन् र फरक हुनेछन्। जब विद्यार्थीहरू आउँछन् رواअवसरहरू देखिने छन् र फरक हुनेछन्। जब विद्यार्थीहरू आउँछन् روا

स्कूल, तिनीहरूले निर्देशन प्राप्त गर्दछन् जुन व्यक्ति-वातावरणमा अझ प्रभावकारी ढ delivered्गले डेलिभर हुन्छ जबकि अझै पनि Google Classroom, 

Schoology, र / वा Seesaw मार्फत अनलाइन संसाधनहरू पहुँच गर्दा। विद्यार्थीको साथ व्यक्तिगत समयमा ध्यान केन्द्रित निर्देशन समावेश हुन्छ जुन विद्यार्थी 

आवश्यकताहरू र पेशेवर शिक्षकहरूको विशेषज्ञतासँग प्रत्यक्ष जडित छ। केहि उदाहरणहरूमा समावेश छ: सानो समूह शिक्षा (साक्षरता, गणित, भाषा विकास), 

सिकाईको आवेदनमा हात (क्यारियर प्राविधिक शिक्षा अनुभवहरू), र शिक्षक-नेतृत्व मूल्या assess्कन।

कुञ्जी १ - روا गिरावटमा स्कूलमा फर्कंदा जिल्ला र स्कूलहरूले हाम्रा विद्यार्थी र परिवारहरूको साथ साझेदार गर्नेछन् विद्यार्थीहरूको हाइब्रिड (व्यक्तिगत र कुञ्जी १ - روا गिरावटमा स्कूलमा फर्कंदा जिल्ला र स्कूलहरूले हाम्रा विद्यार्थी र परिवारहरूको साथ साझेदार गर्नेछन् विद्यार्थीहरूको हाइब्रिड (व्यक्तिगत र कुञ्जी १ - روا गिरावटमा स्कूलमा फर्कंदा जिल्ला र स्कूलहरूले हाम्रा विद्यार्थी र परिवारहरूको साथ साझेदार गर्नेछन् विद्यार्थीहरूको हाइब्रिड (व्यक्तिगत र 

रिमोट) सिक्नको लागि। 

● जेफको पब्लिक स्कूलहरूले जिल्ला पाठ्यक्रमको लागि मासिक सिकाई शीर्षकहरूको रोडमैप प्रदान गर्दछ जसले विद्यार्थी र परिवारहरूलाई शैक्षिक 

अपेक्षाहरू र विद्यार्थीहरूको सफलतालाई समर्थन गर्ने तरिकाहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्। 

● घरबाट विद्यार्थीहरूको लागि हाइब्रिड लर्निंगलाई सफल बनाउनका लागि थप शिक्षामूलक संसाधन सहित शिक्षा प्रक्रियामा परिवारलाई सहयोग पुर्याउने 

संचार प्रदान गरिनेछ। 
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● टेक्नोलोजी सल्लाह र समस्या निवारण गाईडहरू विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनलाइन निर्देशिक उपकरणहरू, जस्तै गुगल कक्षाकोठा, स्कुलोगी, र 

सीसव नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न उपलब्ध हुनेछ। 

● हामी कक्षा कोठा र विद्यालयहरू भरिका एकरूप शिक्षाको मोडेलहरू प्रदान गर्दछौं, जस्तै शिक्षक निर्देशनमा बिताएको समय र स्वतन्त्र विद्यार्थी 

कार्य समय। 

कुञ्जी बिन्दु २ - روا हामी शिक्षार्थीहरूको पतन योजना र पेशेवर शिक्षा, संसाधन र समर्थनको लागि निर्देशात्मक आवश्यकताहरूको समर्थन गर्दछौं: कुञ्जी बिन्दु २ - روا हामी शिक्षार्थीहरूको पतन योजना र पेशेवर शिक्षा, संसाधन र समर्थनको लागि निर्देशात्मक आवश्यकताहरूको समर्थन गर्दछौं: कुञ्जी बिन्दु २ - روا हामी शिक्षार्थीहरूको पतन योजना र पेशेवर शिक्षा, संसाधन र समर्थनको लागि निर्देशात्मक आवश्यकताहरूको समर्थन गर्दछौं: 

● विद्यार्थीहरूलाई कडा सम्बन्धहरू, दिनचर्याहरू, र हाइब्रिड सिक्ने वातावरणमा सफलताको लागि आवश्यक आशाहरूको साथ स्कूल वर्ष सुरू गर्न मद्दत गर्ने 

योजनाहरू विकास गर्ने र ती सम्बन्धहरू र स्कूल वर्षभरि सिक्ने सम्बन्धमा। 

● असाधारण, कार्यहरू, र प्रोजेक्टहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सिकाई साझा गर्नको लागि धेरै तरिकाहरू प्रयोग गर्न लचिलो सिकाई अपेक्षाहरू र 

टाइमलाइनहरू सिर्जना गर्नुहोस्। 

● प्राथमिकता २०२० मा केन्द्रितको साथ ग्रेड स्तरको पाठ्यक्रम र संसाधनहरूको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहोस् روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا गहन प्राथमिकता २०२० मा केन्द्रितको साथ ग्रेड स्तरको पाठ्यक्रम र संसाधनहरूको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहोस् روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا गहन प्राथमिकता २०२० मा केन्द्रितको साथ ग्रेड स्तरको पाठ्यक्रम र संसाधनहरूको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहोस् روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا गहन प्राथमिकता २०२० मा केन्द्रितको साथ ग्रेड स्तरको पाठ्यक्रम र संसाधनहरूको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहोस् روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا गहन प्राथमिकता २०२० मा केन्द्रितको साथ ग्रेड स्तरको पाठ्यक्रम र संसाधनहरूको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहोस् روا कोलोराडो शैक्षिक मानक روا गहन 

सिक्न हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न। 

● समीक्षा गर्नुहोस् र विद्यार्थी समायोजन गर्न विद्यार्थी कार्यमा अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहोस् र विद्यार्थीहरूको साथ सिक्ने लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्। 

● प्राथमिकतामा केन्द्रित फरक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् روا २०२० कोलोराडो एकेडेमिक मानक र روا जेफको प्राथमिकतामा केन्द्रित फरक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् روا २०२० कोलोराडो एकेडेमिक मानक र روا जेफको प्राथमिकतामा केन्द्रित फरक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् روا २०२० कोलोराडो एकेडेमिक मानक र روا जेफको प्राथमिकतामा केन्द्रित फरक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् روا २०२० कोलोराडो एकेडेमिक मानक र روا जेफको प्राथमिकतामा केन्द्रित फरक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् روا २०२० कोलोराडो एकेडेमिक मानक र روا जेफको 

जेनेरेशन स्किल्स روا । जेनेरेशन स्किल्स روا । जेनेरेशन स्किल्स روا । 

● सन्तुलित निर्धारण अभ्यासहरूमा अनुदेशात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुहोस् जसले हाइब्रिड सीखनाको सुविधा पुर्याउँछ र सिकाईमा अर्को चरणहरू सूचित 

गर्न डेटा प्रदान गर्दछ। 

● भागको रूपमा शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन, र विद्यार्थी प्रतिबिम्ब को वितरण वितरण روا जेफको गहिरो अध्ययन मोडेल روا विभिन्न प्रकारको भागको रूपमा शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन, र विद्यार्थी प्रतिबिम्ब को वितरण वितरण روا जेफको गहिरो अध्ययन मोडेल روا विभिन्न प्रकारको भागको रूपमा शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन, र विद्यार्थी प्रतिबिम्ब को वितरण वितरण روا जेफको गहिरो अध्ययन मोडेल روا विभिन्न प्रकारको भागको रूपमा शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन, र विद्यार्थी प्रतिबिम्ब को वितरण वितरण روا जेफको गहिरो अध्ययन मोडेल روا विभिन्न प्रकारको भागको रूपमा शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन, र विद्यार्थी प्रतिबिम्ब को वितरण वितरण روا जेफको गहिरो अध्ययन मोडेल روا विभिन्न प्रकारको 

अनुदेशात्मकको उचित र लचिलो प्रयोगको माध्यमबाट روا डिजिटल उपकरणहरू روا , जस्तै अनलाइन अनुप्रयोगहरू, विद्यार्थी शिक्षा समर्थन गर्न। अनुदेशात्मकको उचित र लचिलो प्रयोगको माध्यमबाट روا डिजिटल उपकरणहरू روا , जस्तै अनलाइन अनुप्रयोगहरू, विद्यार्थी शिक्षा समर्थन गर्न। अनुदेशात्मकको उचित र लचिलो प्रयोगको माध्यमबाट روا डिजिटल उपकरणहरू روا , जस्तै अनलाइन अनुप्रयोगहरू, विद्यार्थी शिक्षा समर्थन गर्न। अनुदेशात्मकको उचित र लचिलो प्रयोगको माध्यमबाट روا डिजिटल उपकरणहरू روا , जस्तै अनलाइन अनुप्रयोगहरू, विद्यार्थी शिक्षा समर्थन गर्न। अनुदेशात्मकको उचित र लचिलो प्रयोगको माध्यमबाट روا डिजिटल उपकरणहरू روا , जस्तै अनलाइन अनुप्रयोगहरू, विद्यार्थी शिक्षा समर्थन गर्न। 

● पूर्वानुमानित विद्यार्थीको सिकाई खाली ठाउँ र रणनीतिहरू जारी राख्नका लागि उनीहरूलाई जारी कर्मचारी प्रशिक्षण र संसाधनहरूको माध्यमबाट पहिचान गर्नुहोस्। 

● फाउन्डेन्टल साक्षरता र गणित सीपहरू प्राथमिकता दिनुहोस्, कोलोराडो READ ऐन संघर्षरत पाठकहरूलाई समाहित गर्दछ, र एलिमेन्ट्री ग्रेड 5th औं 

कक्षा देखि पूर्व किंडरगार्टनको लागि एक संकर शिक्षण वातावरणमा सबै भन्दा राम्रो विकासात्मक अनुदेशात्मक अभ्यासहरू। 

● मध्यम र उच्च माध्यमिक स्कूल कोलोराडो स्नातक आवश्यकताहरु लाई पigned्क्तिबद्ध गर्न क्यारियर र कलेज तत्परता सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी सिक्ने 

चासो र आवश्यकताहरूको समर्थन गर्नुहोस्। 

● अधिक विस्तृत जानकारी प्राथमिक, मध्यम, र उच्च विद्यालय हाइब्रिड योजना आगामीको लागि निर्दिष्ट। 

कुञ्जी 3 - روا हामी हाइब्रिड (व्यक्तिगत र टाढाको) शिक्षा वातावरणमा विद्यार्थीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हाम्रा शिक्षकहरूलाई समर्थन गर्ने छौं। व्यावसायिक कुञ्जी 3 - روا हामी हाइब्रिड (व्यक्तिगत र टाढाको) शिक्षा वातावरणमा विद्यार्थीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हाम्रा शिक्षकहरूलाई समर्थन गर्ने छौं। व्यावसायिक कुञ्जी 3 - روا हामी हाइब्रिड (व्यक्तिगत र टाढाको) शिक्षा वातावरणमा विद्यार्थीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हाम्रा शिक्षकहरूलाई समर्थन गर्ने छौं। व्यावसायिक 

शिक्षा अवसरहरूले शिक्षकहरू सम्बन्ध र योजना बनाउनको लागि समय र संसाधनहरू प्रदान गर्दछ, योजना, र एक संकर वातावरणमा सिकाउन। روا यस सेटि Inमा, शिक्षा अवसरहरूले शिक्षकहरू सम्बन्ध र योजना बनाउनको लागि समय र संसाधनहरू प्रदान गर्दछ, योजना, र एक संकर वातावरणमा सिकाउन। روا यस सेटि Inमा, शिक्षा अवसरहरूले शिक्षकहरू सम्बन्ध र योजना बनाउनको लागि समय र संसाधनहरू प्रदान गर्दछ, योजना, र एक संकर वातावरणमा सिकाउन। روا यस सेटि Inमा, 

शिक्षकहरू प्रदान गरिनेछ: 

● एक संकर वातावरणमा विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न उपकरणहरूमा व्यावसायिक शिक्षाको जारी। 

● रिमोट टोली बैठकहरूको लागि समर्थन जहाँ शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरू शैक्षिक मापदण्डहरू पूरा गर्दै छन् र विद्यार्थी आवश्यकताहरू पूरा गर्न योजनाहरू समायोजन 

गर्दै छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्न सहयोग गर्दछन्। 

● हाईब्रीड शिक्षामा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउन उच्च गुणस्तर निर्देशनका उदाहरणहरू। 

● हाम्रो नयाँ शिक्षकहरूका लागि थप समर्थन उनीहरूले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न। 

● शिक्षकहरूको लागि व्यक्तिगत समर्थन। 

सन्दर्भ र स्रोतहर ू:सन्दर्भ र स्रोतहर ू:

जेफको روا रिमोट लर्निंग योजना जेफको डीपर लर्निंग जेफको روا रिमोट लर्निंग योजना जेफको डीपर लर्निंग जेफको روا रिमोट लर्निंग योजना जेफको डीपर लर्निंग 

मोडेल روا (JDLM) मोडेल روا (JDLM) मोडेल روا (JDLM) 

जेफको जेनेरेशन कौशल कोलोराडो शैक्षिक 

मानक

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० । 

बाह्य कागजात 

https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.jeffcopublicschools.org/about/generations/skills
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-May2020.pdf
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation


 

 

Student. विद्यार्थी सेवाहरू 

अवलोकन 

विद्यार्थी सेवा विभाग एक डिजाइन رواविद्यार्थी सेवा विभाग एक डिजाइन روا  र जारी स्रोतहरु प्रदान गरेको छ روا मानसिक स्वास्थ्य वेबसाइट روا र जारी स्रोतहरु प्रदान गरेको छ روا मानसिक स्वास्थ्य वेबसाइट روا र जारी स्रोतहरु प्रदान गरेको छ روا मानसिक स्वास्थ्य वेबसाइट روا र जारी स्रोतहरु प्रदान गरेको छ روا मानसिक स्वास्थ्य वेबसाइट روا

परिवार र समुदायका सदस्यहरू त्यो वेबसाइट मार्फत। या त संकर वा दुर्गम वातावरणमा विद्यार्थी सेवाहरूले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सहयोग 

पुर्याउन आवश्यक पर्ने प्रोटोकोल र प्रशिक्षण स्कूलहरू उपलब्ध गराउँनेछ।

मुख्य बुँदाहरू 

1.१ संकट र आत्महत्या रोकथाम

● स्कूलको निर्माणका क्रममा भाषा र व्यवहारको बारेमा व्यक्त गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि, एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरले एक व्यक्तिगत आत्महत्या जोखिम 

मूल्या assessment्कन गर्नेछ र व्यक्तिगत अन्तर्क्रियाको लागि स्थापित प्रोटोकल अनुसरण गर्दछ। 

● रिमोटको समयमा भाषा र व्यवहारको बारेमा व्यक्त गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि, कर्मचारीहरूले टाढाको आत्महत्या जोखिम निर्धारण प्रोटोकल (सबै 

स्कूल प्रशासकहरू र मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूलाई प्रदान गरिएको) अनुसरण गर्नेछन्। 

● सबै संकट घटना प्रतिक्रियाहरू स्कूल सुरक्षा विभाग र भवन स्तर प्रशासनको साथ सहयोगमा भवन वा रिमोट प्रोटोकलको आवश्यकता अनुसार 

प्रयोग गरिनेछ। 

● डिप्रेसन र चिन्ताका लक्षणहरू पहिचान गर्न सबै स्टाफलाई प्रशिक्षण दिन एक जोड दिइनेछ। 

● स्टाफले अनिवार्य रिपोर्टिंग र टाढाको शिक्षा वातावरणमा समस्याको चिन्ताको पहिचानको लागि प्रशिक्षण प्राप्त गर्नेछ। 

● विद्यार्थी सेवाहरू प्रश्न, अनुनय, कर्मचारी र समुदाय सदस्यहरूको लागि प्रशिक्षण तालिम पुन: सुरू गर्नेछन्, सबै रिमोट सेटि inमा। 

2.२ 4०4 समर्थन र अनुपालन 

● हामी बुझ्दछौं कि सीख्ने वातावरणमा कुनै परिवर्तनले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि बाधा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। फलस्वरूप हामी ती 

विद्यार्थीहरूलाई पहिचान गर्न र समायोजन गर्न स्टाफलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छौं जुन हाइब्रिड र टाढाको वातावरणमा 4०4 योजनाबाट लाभान्वित 

हुनेछन्।

● सबै 4०4 समर्थन र बैठक प्रोटोकल दुबै अनसाइट र रिमोट विकल्पहरूको लागि विकसित गरिएको छ। बैठकमा सहभागिता र सञ्चार वरपरका निर्णयहरू 

व्यक्तिगत आधारमा हुनेछन्। 4०4 टोलीलाई दुवै शिक्षा वातावरणमा व्यक्तिगत र टाढाकोमा विद्यार्थीहरूको लागि आवास आवश्यकताहरू छलफल गर्न 

प्रोत्साहित गरिन्छ।

3.3 सामाजिक भावनात्मक शिक्षा 

विद्यार्थी सेवाहरूले ब्यक्तिगत र दूर शिक्षाको समर्थनका लागि एक विस्तृत योजना विकसित गरेको छ जसमा निम्न समावेश छन्: स्टाफलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने 

(आघात जानकारी कक्षाकोठा व्यवस्थापन - व्यक्तिगत र रिमोट, सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप र समर्थनहरू (PBIS) कक्षाकोठामा र घरमा, आदि) ।), र 

परिवार-स्कूल साझेदारी समर्थन र वातावरण निर्माण र स emphas्गठन बृद्धि गर्न सम्बन्ध निर्माणमा जोड दिईन्छ। 

● सामाजिक भावनात्मक शिक्षण विशेषज्ञ (SELS) روا दुबै व्यक्ति-र दुबै सीख्नेहरूलाई उनीहरूको सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गरी र सामाजिक भावनात्मक शिक्षण विशेषज्ञ (SELS) روا दुबै व्यक्ति-र दुबै सीख्नेहरूलाई उनीहरूको सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गरी र सामाजिक भावनात्मक शिक्षण विशेषज्ञ (SELS) روا दुबै व्यक्ति-र दुबै सीख्नेहरूलाई उनीहरूको सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गरी र 

सामाजिक-भावनात्मक सिकाई पाठ्यक्रम वितरण गरी समर्थन गर्दछ। 

4.4 परामर्श सेवाहरू 

● परामर्शदाताहरु तिनीहरुको टोली र प्रशासक संग काम गर्न को लागी निर्धारित गर्न को लागी जब तिनीहरुका सेवाहरु ब्यक्तिगत वा दूर बाट प्रदान गरिन्छ। 

केसलोडहरू विचार गर्दा (वर्णमाला द्वारा, ग्रेड द्वारा, आदि) यी निर्णयहरू लिने बेला।
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Culture.। संस्कृति र मौसम 

● विद्यार्थी सेवाहरू सबै स्कूलहरूको साथ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आघात जानकारी गराउने अभ्यासहरूको वरिपरि उत्तम अभ्यास समर्थन गर्दछ। सकारात्मक 

वातावरण र संस्कृतिलाई समर्थन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ जुन विद्यार्थीहरूको लागि विश्वव्यापी आघात हेरचाह रणनीतिहरूलाई स्वीकार गर्दछ। 

उत्तम अभ्यास दिशानिर्देशहरू विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्नको लागि उपलब्ध हुनेछन् जसलाई थप समर्थन आवश्यक पर्दछ। विद्यार्थी सेवाहरू स्टाफलाई 

जारी परामर्श प्रदान गर्दछ।

● विद्यार्थीहरू स्कूलमा फर्कने क्रममा उनीहरूको सामाजिक भावनात्मक स्वास्थ्यको स्थितिलाई मूल्या .्कन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझ्दै, विद्यार्थी सेवाहरूले 

विद्यार्थीहरूको लागि समर्थनको स्तरको जानकारी दिन प्रयोग गर्न सकिने सबै स्कूलहरूमा एक शक्ति-आधारित स्क्रिनरको प्रबन्ध गर्न प्रोटोकोलमा काम गरिरहेको 

छ। 

सन्दर्भ र स्रोतहरू:

मानसिक स्वास्थ्य संसाधन COVID-१ 

50 र 4०4 योजनाहरू

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० 9 

बाह्य कागजात 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://docs.google.com/document/d/1q3iJDR3HwAwn7cslODDZ9PGN-huVbQIGa29Ybv8qtB8/edit


 

 

Ope. अपरेशनहरू

अवलोकन 

जेफको पब्लिक स्कूल परिचालन सेवाहरूले लचिलो हुन र शैक्षिक मोडेललाई प्रतिक्रिया दिन आवश्यकता बुझ्दछ जुन अधिकतम व्यक्ति-निर्देशन र स्थानीय स्वास्थ्य 

आदेशहरूको पालना गर्दछ। यातायात, खाना सेवा, र परिचालन प्रकार्यहरूले विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछन्। روا अपरेशन र समर्थन समूहहरूले निम्न आदेशहरूको पालना गर्दछ। यातायात, खाना सेवा, र परिचालन प्रकार्यहरूले विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछन्। روا अपरेशन र समर्थन समूहहरूले निम्न आदेशहरूको पालना गर्दछ। यातायात, खाना सेवा, र परिचालन प्रकार्यहरूले विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछन्। روا अपरेशन र समर्थन समूहहरूले निम्न 

समावेश गर्दछ: 

१. एथलेटिक्स / गतिविधिहरू 

२. व्यापार समर्थन सेवाहरू 

Fac. सुविधाहरु 

Food. खाना र पोषण 

School. स्कूल र जिल्ला साइट सुरक्षा 

Student. विद्यार्थी यातायात 

मुख्य बुँदाहरू 

एक सेवा मोडेलको कार्यान्वयन जिल्ला सुविधा र सेवाहरूको पहुँचको लागि विद्यार्थीहरूको आवश्यकतामा समायोजन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अनुसरण गरिएका 

दिशानिर्देशहरू जेफको पब्लिक स्कूलका कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू, र समुदायका सदस्यहरूको लागि सुरक्षित वातावरण र स्वास्थ्य अभ्यासहरू कायम गर्न डिजाइन 

गरिएको छ।

1.१ एथलेटिक्स / गतिविधिहरू: 

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले गिरावटमा अनुमति दिइएको हदसम्म एथलेटिक र गतिविधि कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीको सहभागिताको प्रचार र समर्थन गर्न 

जारी राख्नेछ। जेफको पब्लिक स्कूलहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने अतिरिक्त पाठ्यक्रमहरूमा उत्कृष्टता कायम राखेका छन् र जारी राख्नको लागि 

आवश्यक पर्ने सबैलाई सहयोग पुर्याउँछन्।

● कोलोराडो हाई स्कूल एथलेटिक संघ (CHSAA) खेल र गतिविधि कार्यक्रमहरूका लागि प्यारामिटरको पालना। (CHSAA अझै पतन २०२० को लागि मार्गदर्शन 

प्रदान गरेको छैन)।

3.3 सुविधा व्यवस्थापन: 

सुविधा विभागले शैक्षिक शिक्षा समर्थन गर्न आन्तरिक र बाह्य दुबै आवश्यक विद्यार्थी आवास प्रदान गर्दछ। आवश्यक सीमा सम्म, जिल्ला साइटहरू विद्यार्थी 

अनुभवहरूको लागि "न्यानो, सुरक्षित र सुख्खा" वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध हुनेछ। सुविधा समूह आफ्नो सबै कार्य प्रभागहरु कायम गर्नेछ:

● निर्माण व्यवस्थापन 

● आन्तरिक र बाहिरी साइटहरू 

● कस्टोडियल 

● वातावरणीय 

● ऊर्जा व्यवस्थापन 

● स्टेडियम स्थलहरू 
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चाहे टाढा वा संकर शिक्षण वातावरण, यी सुविधा प्रभागहरूले निम्न प्रदान गर्दछ: 

● २०१२-२25२ Cap राजधानी सुधार योजना तालिकाबद्ध रूपमा जारी रहनेछ। 

● चलिरहेको साइट मर्मत, पुन: निर्माण, नवीकरण, र पुनर्निर्माण परियोजनाहरू जारी रहनेछन्। 

● सुविधा सफाई र कीटाणुनाशक निम्न प्रयोग पूरा हुनेछ र अनुगमन गरिनेछ। 

● कर्मचारीको विनियोजन शैक्षिक मोडेलको आवश्यकता पूरा गर्न सही आकारको हुनेछ। 

● कार्य तालिका भवन र साइट प्रयोगको आधारमा परिमार्जित गरियो। 

● आउटडोर हावाको सर्कुलेशन अधिकतम गर्न वायुवीजन प्रणालीहरूको मूल्या .्कन गर्नुहोस्। 

4.4 खाद्य र पोषण सेवाहरू: 

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले विद्यार्थीहरूलाई साइटमा र टाढाका सिकाई वातावरणमा सकेसम्म भोजन सेवा प्रदान गर्न जारी राख्नेछ। त्यसकारण, खाना सेवा कार्यक्रम 

स्कूलमा सेवारत र "ग्रिप एन्ड गो" कार्यक्रमको संयोजन हुन सक्छ जुन २०२० को वसन्तमा लागू गरिएको जस्तो हो।

● रिमोट र साइट उपस्थिति प्रयोग गरिएको सर्विंग मोडेल (हरू) लाई आदेश दिन्छ 

● कर्मचारी र सेवा समर्थन द्वारा स्वास्थ्य र सुरक्षा मानक प्रोटोकल 

● प्रस्तुत गरिएको भोजनको लागि संघीय आवश्यकताहरूको निरन्तर अनुपालन 

● सफाई र सफा कीटाणुशोधन संग प with्क्तिबद्ध روا CDC सफाई / कीटाणुशूलित स्कूल मार्गदर्शनसफाई र सफा कीटाणुशोधन संग प with्क्तिबद्ध روا CDC सफाई / कीटाणुशूलित स्कूल मार्गदर्शनसफाई र सफा कीटाणुशोधन संग प with्क्तिबद्ध روا CDC सफाई / कीटाणुशूलित स्कूल मार्गदर्शन

School. School स्कूल सुरक्षा: 

विद्यालय सुरक्षा विभागले विद्यार्थी, स्टाफ र हाम्रो समुदायको लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै साइटहरूको दैनिक दैनिक कभरेज प्रदान गर्न 

जारी राख्नेछ। सेवाले समावेश गर्दछ:

● २//7 प्रेषण र गस्ती टोली 

● आपतकालीन व्यवस्थापन 

● धम्की मूल्यांकन र न्यायिक टोली 

● क्याम्पस सुरक्षा 

● सबै स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूसँग साझेदारी गर्दै 

6.6 यातायात: 

यातायात विभागले शिक्षा मोडेल परम्परागत वा संकरित छ कि साइट मा कार्यक्रमहरूमा भाग लिन योग्य राइडरहरूको लागि सुरक्षित र समयमै यातायात सेवाहरू प्रदान 

गरेर विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दछ। जिल्लाले विशेष शिक्षा र जिल्ला विद्यार्थी आवश्यकता बाहिर सेवा प्रदान गर्दछ।

● यातायात सेवा को क्षमताहरु सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरु को अनुसरण गर्नेछ: 

○ कुनै पनि समयमा सवारी गर्न अनुमति प्राप्त विद्यार्थीहरूको संख्या 

○ सबै बस सवारहरूको लागि लक्षण स्क्रिनिंग प्रोटोकल लागू गरियो 

○ सफाइ र कीटाणुनाशक प्रोटोकल निम्न विद्यार्थी लिन्छ र छोड्छ 

● रिडरशिप र क्षमताहरूमा निर्भर तालिका 

○ टियर १ - एकल शुरुवात र रिलीज समय 

○ टियर २ - दुई सुरू र रिलीज समय 
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Work. कार्यबल व्यवस्थापन

अवलोकन 

जेफको पब्लिक स्कूलहरूको कार्यशक्ति ठूलो र विविध छ, शिक्षाको महत्वपूर्ण घटकहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै। कार्यबल व्यवस्थापन पहलहरूको 

योजना र कार्यान्वयनको क्रममा, दुई प्राथमिक आवश्यकताहरूमा ध्यान दिइनेछ: १) शिक्षा र सञ्चालन सम्बन्धी सबै सेवाहरू पुर्याउने २) हाम्रो कामदारहरूलाई 

उनीहरूको काम र सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको साथ समर्थन गर्ने। शैक्षिक वितरणको प्रत्येक मोडेल - पारम्परिक, 

हाइब्रिड (व्यक्तिगत र टाढाको संयोजन) ले चुनौतीहरू खडा गर्नेछ, र कार्यबल व्यवस्थापन योजना र कार्यान्वयन तलको संरचनाहरूको अनुसरण गर्दछ।

मुख्य बुँदाहरू

.1.१ शिक्षक कार्य तालिका

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले शिक्षकहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताको सन्तुलनमा लचिलोपन प्रदान गर्दछ, र ख) हाम्रा प्रत्येक विद्यार्थीलाई शिक्षा पुर्याउने 

आवश्यकताहरू। यो व्यक्तिगत / हाइब्रिड वातावरणमा एक पूर्ण-समय तालिका जस्तै देखिन सक्छ (व्यक्तिगत + रिमोट / विद्यार्थी रोटेशनल लर्निंग) वा रिमोट मात्र 

वातावरणमा पूर्ण-समय तालिका। केन्द्रमा कार्यक्रमको स्कूल-स्तर योजनाको साथ, मानव संसाधनहरूले स्कूल र शिक्षाविद्हरूका आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्दछ 

कार्यक्रम समावेश गर्दै तालिका शैलीहरू: हाइब्रिड (व्यक्तिगत / रिमोट), पूर्ण-रिमोट, र अन्य आवश्यकता अनुसार। थप रूपमा, जिल्ला आवश्यक भएमा, स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा एउटा संकरबाट पूर्ण-दुर्गम वातावरणमा रूपान्तरण गर्न जिल्ला तयार हुनेछ। सबै मार्फत,

शिक्षक कार्यक्रम नियमित रूपमा मानक स्कूल दिन भित्र निर्मित हुनेछ, तर विद्यार्थी / परिवार र शिक्षकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्कूल प्रशासकहरूको 

सहयोगमा परिमार्जन गरियो। 

अस्थायी स्थानान्तरण (स्कूल भरि) र पुन: नियुक्ति (सामग्री वा कार्यहरूमा) नियम र प्रक्रियाहरू स्कूल प्रशासन र शिक्षकहरूबाट पूर्ण समझका लागि सकेसम्म चाँडो 

डिजाइन र संचार गरिनेछ। थप रूपमा, जिल्लाले सामग्री योग्यता आवश्यकताहरूमा कुनै पनि समायोजन वा माफी निगरानी गर्दछ र विद्यार्थी लचिलो वातावरणमा 

उपयुक्त हुने कुनै लचकता लागू गर्दछ।

स्कूल वा जिल्ला तालिका परिवर्तन भएको खण्डमा, हाम्रा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा बाधा पुर्याउन शीघ्र र सोचपूर्वक अनुसूचीहरू र स्थानहरूमा आवश्यक परिवर्तन 

हुनेछ। 

.2.२ शिक्षक स्टाफ र पातहरू 

जिल्लाले विद्यार्थीको आवश्यकता पूर्ति गर्न स्टाफिंग स्तरका विचारहरू प्रदान गर्दछ, विशेष गरी हामी अस्थायी रूपमा गैर-कक्षाकोठाको इजाजतपत्र प्राप्त शिक्षक 

(शिक्षक र कर्मचारी जो शिक्षण लाइसेन्स राख्छन तर हाल कक्षामा छैनन्) लाई स्वतन्त्र कक्षाकोठामा राख्ने वा कक्षा कोठा समर्थन स्थिति। उचित रूपमा योग्य र 

योग्य इजाजतपत्र / प्रमाणित कर्मचारी शिक्षक-देखि-विद्यार्थी अनुपात सुरक्षित राख्न र सम्भव र अधिकतम संभव रूपमा हाइब्रिड र रिमोट सिक्ने वातावरणमा 

सामग्री वितरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

एक जिल्ला जोडीले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट र परिवर्तन गरिएको वातावरण वातावरणको समयमा शिक्षकहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक 

आवश्यकताहरूलाई सहयोग पुर्याउँदा शिक्षाको खोजी र प्रोत्साहित गर्दैछ। 

जिल्लाले २०ators२-२११ स्कूल वर्षको बखत कार्यस्थल / विद्यालयबाट टाढा रहन अनुरोध गर्ने कुनै पनि शिक्षकका लागि विशेष गरी पूर्ण-वर्षको बेतलबी 

शब्बाटिकलले पनि शिक्षकहरूको अनुपस्थिति विकल्पहरूको बिदामा विचार गरिरहेको छ। 
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जब विद्यार्थीको उपस्थिति छनौट गर्ने र शिक्षकको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू (जस्तै स्वास्थ्य सर्तहरू, पृथक आवश्यकताहरू) को आधारमा स्टाफिंग योजनाहरू विकास 

हुँदै जाँदा, जिल्लाले शिक्षकको आवश्यकता पूर्ति गर्न कर्मचारी संयन्त्रहरूको विकास गर्दछ, जब सम्भव भएमा, शिक्षा कार्य स्थान प्राथमिकताका लागि अनुमति 

दिने उद्देश्यले (अनसाइट विरूद्ध अफसाइट) सकेसम्म धेरै परिस्थितिमा सम्मान गर्न। 

सबै कानुनी रूपमा आवश्यक पातहरू र पातहरू छलफल गरिएको सम्झौताको माध्यमबाट उपलब्ध, संचार, र सम्मानित हुनेछ। मानव संसाधन कर्मचारी अनुपस्थिति र 

पातहरूको बारेमा प्रश्नहरूको साथ शिक्षकहरूलाई समर्थन गर्न उपलब्ध छ।

.3..3 अपरेशन र प्रशासन स्टाफिंग लचिलोपन र पातहरू 

प्रशासकहरूले स्टाफ र विद्यार्थीहरूको लागि समर्थन नेटवर्कहरू निर्माण गर्ने लक्ष्यको साथ कर्मचारीहरूको समर्थनको लागि उनीहरूको आफ्नै काममा लचिलोपन कायम 

गर्नेछ। जिल्लाले गैर-स्कूल प्रशासकहरूको प्रयोगलाई स्कूलहरूको समर्थन गर्न र आवश्यक कार्यहरूको महत्वपूर्ण समयको आधारमा विभिन्न तरिकामा सिकाउनको लागि 

विचार गर्नेछ।

कर्मचारीका लागि पूर्ण रोजगारी कायम गर्नु जिल्लाको लागि महत्वपूर्ण मूल्य हो। जिल्लाले कार्यात्मक "संयोजन कार्यहरू" सिर्जना गर्न प्रयास गर्नेछ - जुन हाम्रो 

पूर्ण-समय कर्मचारीहरूलाई परिमार्जन गरिएको शिक्षण र कार्य अवधिको अवधिमा पूर्ण-समय काम जारी राख्न अनुमति दिनेछ। यसको मतलब एक प्राथमिक कामको 

बाहिरका कार्यहरू प्रदर्शन गर्नु - जस्तै बस चालकले क्याम्पसमा गतिविधिहरू जस्तै खाना डेलिभरी वा सानो मर्मतसम्बन्धमा मद्दत पुर्याउँछ, वा खाना सेवा वा अन्य 

आवश्यक कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउने परामर्श। कर्मचारीलाई केवल त्यस्ता कार्यहरूमा काम गर्न भनिएको छ जसको लागि तिनीहरू सक्षम छन् र सामान्य रूपमा पूरा 

गर्न योग्य छन् र उच्च वर्गीकरणमा कुनै पनि कामका लागि क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

प्रशासक र अपरेसन / समर्थन स्थिति मानव संसाधन र विभाग नेताहरु संग दुबै काम सम्भावनाहरु, र कुनै पनि टाढाको काम व्यवस्था भित्र आवश्यकताहरु पहिचान गर्न 

समीक्षा हुनेछ। सन्तुलन र निष्पक्षता अनसाइट बनाम अफसाइट कार्य व्यवस्था निर्धारणमा सर्वोपरि हुन्छ, जस्तो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको सुरक्षा हो।

सबै कानुनी रूपमा आवश्यक पातहरू र पातहरू छलफल गरिएको सम्झौताको माध्यमबाट उपलब्ध, संचार, र सम्मानित हुनेछ। मानव संसाधन कर्मचारी अनुपस्थिति 

र पातहरूको बारेमा प्रश्नहरूको साथ स्टाफलाई समर्थन गर्न उपलब्ध छन्।

.4. Staff स्टाफ सुरक्षा, विकल्प, र अनुपस्थिति 

एजुकेटर स्टाफिंग र पातहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार: 

"जब विद्यार्थीको उपस्थिति छनौट गर्ने र शिक्षकको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू (जस्तै स्वास्थ्य सर्त, पृथक प्राथमिकताहरू) को साथसाथै स्टाफिंग योजनाहरू विकास हुँदै 

जान्छ, जिल्लाले शिक्षकको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्रहरूको विकास गर्दछ, सम्भव भएसम्म, शिक्षाको कामको स्थानलाई अनुमति दिने उद्देश्यले। 

प्राथमिकता (अनसाइट विरूद्ध अफसाइट) सकेसम्म धेरै परिस्थितिमा सम्मानित हुनेछ। " 

यस समान लचिलोपनलाई कर्मचारीहरूका सबै समूहमा विचार गरिनेछ, र जिल्लाले कर्मचारीहरूको अनुरोधहरू र आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न तालिका लचिलोपन, कार्य 

स्थान लचिलोपन, वा अनुपस्थितिको छुट्टी मार्फत प्रत्येक व्यावहारिक प्रयास गर्नेछ। 

.5. Guest अतिथि शिक्षकहरू 

जिल्लाले अतिथि शिक्षकहरूको आवश्यकता पूर्वानुमान गर्दछ - दीर्घ-अवधि असाइनमेन्ट (गैर करार, 20+ दिन प्रति असाइनमेन्ट), र दैनिक असाइनमेन्ट। 

यी सम्भावित दुबै संकर र रिमोट मोडेलहरूमा देखा पर्दछ।

त्यसकारण, जिल्लाले टाढाको मोडेल समर्थन, र जुलाईको अन्तमा र अगस्तको शुरुमा वेबिनार र अन्य दुर्गम अनुभवहरूको लागि लक्षित प्रस्तावहरूको लागि अतिथि 

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गर्दछ। यी प्रशिक्षणहरूमा नयाँ जिम्मेवारी र दृष्टिकोण, टेक्नोलोजी, अनसाइट सुरक्षा, र अन्य उपयुक्त शीर्षकहरू सामेल छन्।
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.6. Staff स्टाफ सुरक्षा, रिपोर्टि Report, र समस्या समाधान 

जिल्ला हाम्रो स्टाफको सुरक्षाको रक्षा गर्न समर्पित छ, र कामका सर्तहरू र सुरक्षाका सम्बन्धमा स्टाफले गरेको कुनै पनि अनुरोध वा सरोकारको प्रतिक्रिया दिनेछ। 

व्यवस्थापन / नेतृत्व टोलीको प्रत्येक तहले यो समर्पण साझा गर्दछ। कामका सर्तहरू र सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न अनुरोधहरू प्रत्यक्ष पर्यवेक्षकहरूलाई 

गर्नुपर्नेछ। यद्यपि रिपोर्टहरू मानव संसाधनमा अज्ञात रूपमा प्रतिवेदनको लागि कुनै चिन्ता बिना बनाउन सकिन्छ। यस रिपोर्टि Inमा, साझेदार समस्या समाधान 

पहिलो प्रस्ताव गरिएको समाधान हुनेछ, त्यसपछि मानव संसाधन हस्तक्षेप पछि, यदि आवश्यक भएमा, कामका सर्तहरूको अनुसन्धान वा सुरक्षा चिन्ताहरू।

7.7 मूल्या ,्कनहरू, काम पूरा गर्न सम्झौताहरू, चेक-ईनहरू 

सबै जिल्ला कर्मचारीहरू पेशेवर हुन्, र उनीहरूको असाइनमेन्ट कार्य र विद्यार्थीहरूको शिक्षा र विद्यार्थी शिक्षाको समर्थनको लागि उत्तरदायीता 

सक्रियताका साथ स्वीकार गर्दछन्। 

जिल्लाले कोलोराडो शिक्षा विभागबाट २०२०-२१ स्कूल वर्षको अवधिमा शिक्षक / शिक्षक मूल्यांकन आवश्यकताहरूमा कुनै समायोजनको बारेमा जानकारीको प्रतिक्षा 

गर्नेछ। जबकि कुनै समायोजन वा माफी वर्तमान अपेक्षित छैन, हामी स्कूलको वर्षमा सम्पन्न हुने अनौपचारिक र औपचारिक अवलोकनको अपेक्षा गर्नेछौं (व्यक्तिगत 

तवरले वा टाढा) जुन वसन्त culतुमा एक निष्कर्ष सारपूर्ण व्यावसायिक अभ्यास रुब्रिक मूल्यांकनको साथ

२०२१। साथै थप, शिक्षक-विशेष विद्यार्थी सीख्ने नतिजा (विद्यार्थी उपाय वा व्यक्तिगत शिक्षक लक्ष्य) २०२०-२१ मा सिर्जना गरी पूर्ण गरिनेछ। यो लचिलोपनका 

लागि अनुगमन गरिएको छ, कोलोराडो शिक्षा विभागले माफी दिनुपर्दछ।

मानव संसाधन र अन्य प्रशासकहरूले व्यावसायिक अभ्यास मापन र स्कूल र व्यक्तिगत लक्ष्यहरूको विकासमा उत्तम अभ्यास कागजातहरू सिर्जना गर्दछ, 

जुन आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ, र वसन्तमा समयमै पूर्ण हुन्छ। 

प्रशासकहरू र सहयोगी कर्मचारीहरूका लागि मूल्यांकनहरू स्कूल / कार्य वर्षको अन्त्यसम्म २०२१ को वसन्त completedतुमा सम्पन्न हुनेछन्। 

दुबै वातावरणमा काम गर्दा र आवश्यक काम पूरा गर्दा कर्मचारीहरू उपलब्ध हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कार्य सम्झौता फ्रेमवर्कको विकास गरिनेछ, यद्यपि 

यी सम्झौताहरू केवल अतिरिक्त प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण वा जवाफदेहीताको प्रत्याभूति हुने अवस्थाहरूमा मात्र लागू हुनेछन्। 

सन्दर्भ र स्रोतहरू: 

कोलोराडो शिक्षा विभाग COVID-19 जानकारी Jeffco सार्वजनिक स्कूल - 

JCEA सम्झौता सम्झौता

जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - अनलाइन शिक्षा २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - अनलाइन शिक्षा २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - अनलाइन शिक्षा २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) 

जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - शिक्षक मूल्यांकन २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - शिक्षक मूल्यांकन २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JCEA वार्ता सम्झौता समझौता - शिक्षक मूल्यांकन २०१२-२० روا (केवल सन्दर्भ) 

जेफको पब्लिक स्कूलहरू - JESPA सम्झौता सम्झौता
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Technology. टेक्नोलोजी 

अवलोकन

२०२० को पतनको बेला, आईटी विभागले प्राथमिकता दिनेछ: 

● यो सुनिश्चित गर्दै कि सबै विद्यार्थी र स्टाफको काम गर्ने उपकरण (क्रोमबुक, आईप्याड, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, वा अन्य) मा पहुँच छ; 

● आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागहरू, समुदाय साझेदारहरू, व्यवसायहरू, र अन्यसँग सहकार्य गर्दै, समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा सबै विद्यार्थीहरू र 

स्टाफहरूको विश्वासयोग्य ईन्टरनेट पहुँच छ कि उनीहरूको काम टाढैबाट पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न; 

● जेफको विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारहरू, र हाम्रो स्टाफलाई समर्थन गर्दै उनीहरूले हाम्रो मूल डिजिटल शिक्षण उपकरणहरू र अवस्थित प्रणाली अनुप्रयोगहरू 

प्रयोग गर्छन् (यसको लागि थप संसाधन सेक्सन हेर्नुहोस्); 

● टाढा र संकर वातावरणको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अवस्थित उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरू परिमार्जन गर्दै; 

● कार्यकुशलता अनुकूलन र परिवर्तनहरू लाई न्यूनतम गर्नुहोस् जसले हाम्रो अवस्थित उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरूलाई प्रभाव पार्छ सबै अन्त प्रयोगकर्ताहरूका लागि हाम्रो 

प्रणाली भर स्थिरता प्रदान गर्न; 

● नयाँ उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा लचिलोपन प्रदान गर्न जारी राख्छ, तर सुरक्षित, स्थिर, र प्रभावकारी प्रणालीहरूको समग्र 

पोर्टफोलियोको लागि अधिक मजबूत समर्थन प्रदान गर्न मानकीकरणको मोडल तर्फ बढ्छ।

मुख्य बुँदाहरू

काम रिमोट वातावरण हाइब्रिड वातावरण 

.1.१ व्यवसाय 

सage्लग्नता:

प्रोजेक्ट 

आवश्यकताहरू र scoping

परियोजना आवश्यकताहरू पछिल्लो मितिमा संकर वा 

व्यक्ति-वातावरणमा संक्रमणका लागि योजनासहितको 

मुख्य रूपमा टाढाको वातावरणमा फोकस गर्दछ।

बहु-आवश्यकताहरू र निर्भरताहरू व्यक्ति-र टाढाका वातावरण समन्वय 

गर्न। 

.2.२ व्यवसाय टेक समर्थन:

विद्यार्थी शुल्कसँग सम्बन्धित 

परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्दै

शुल्क अपेक्षित स्तर र टाढाको मौसममा गतिविधि को 

संलग्नताको आधारमा पूर्व निर्धारित गर्न सकिन्छ। 

शुल्कलाई एक हाइब्रिड वातावरणमा समायोजन वा प्रोरेसनको 

आवश्यक पर्दछ। 

.3..3 ECTS / TSC: 

को लागी समर्थन गर्नुहोस् 

विद्यार्थी उपकरणहरूमा 

प्राविधिक मुद्दाहरू

विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक / अभिभावकहरूको 

साथ समर्थन रेखा मार्फत समस्याग्रस्त गर्नका 

लागि कार्य गर्दै। 

स्कूलका कर्मचारीहरूमा सहयोगका अतिरिक्त तहहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, Ex। डिजिटल 

शिक्षक लाइब्रेरियन (डीटीएल)।

.4.। डाटा 

व्यवस्थापन: روا डाटा व्यवस्थापन: روا डाटा व्यवस्थापन: روا डाटा 

स्कोरकार्ड रिजोलुसनहरू 

डाटा स्रोतले जिल्ला कर्मचारीहरुलाई उपस्थिति, 

रोस्टरि,, नामांकन, र विद्यार्थी स्वास्थ्य सम्बन्धित 

डेटा अनुगमन गर्न सक्षम गर्दछ। 

जटिल उपस्थिति र ग्रेडिंग अवस्थालाई समर्थन गर्न डाटा प्रयोग 

हाइब्रिड वातावरणमा गति लिन सक्दछ। 
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.5. Inf पूर्वाधार:

नियोजित अपग्रेडहरू र 

प्रतिस्थापनहरूको लागि काम 

गर्नुहोस्

भवनहरूमा पहुँच गर्न सजिलो छ र सामाजिक दूरी 

आवश्यकताहरू कायम गर्न।

सुविधाका लागि भवनहरूमा पहुँच बढी जटिल हुनेछ। गैर-सम्पर्क दिन, 

साँझ, इत्यादिका लागि गतिविधिहरू तालिका गर्न आवश्यक पर्दछ।

.6..6 एकीकरण, डाटा र 

इन्टरप्राइज अनुप्रयोग 

सेवाहरू: روا पासवर्ड रिसेट सेवाहरू: روا पासवर्ड रिसेट सेवाहरू: روا पासवर्ड रिसेट 

गर्दछ 

पासवर्डहरू रिसेट गर्न थप चरणहरू आवश्यक पर्दछन् 

जस्तै स्टाफ र विद्यार्थीहरूले तिनीहरूका उपकरणलाई 

Jeffco सुविधा पार्कि lotमा लगेर उनीहरूको कम्प्युटरलाई 

Jeffco WiFi नेटवर्कमा जडान गर्न। 

पासवर्ड रिसेटहरू गर्न सकिन्छ जबकि कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरू 

तिनीहरूको तोकिएको समयमा भवनहरूमा हुन्छन्।

7.7 प्रक्रिया र 

अनुप्रयोग 

व्यवस्थापन: 

क्याम्पसमा अनुसूची 

प्रक्रिया 

ब्यक्तिगत सिक्नेको लागि विकास गरिएको तालिकाको उपयोग 

गर्न सक्दछ। 

प्रत्येक स्कूलको लागि नयाँ क्यालेन्डरहरू र तालिका विकास गर्नु पर्छ।

सन्दर्भका लागि थप जानकारी 

कोर जेफको उपकरण र अनुप्रयोगहरू: 

पाठ्यक्रममा पुल प्रमाणित गर्नुहोस् चलाख डिस्कवरी एड 

योग्यता समृद्ध EnrolJeffco इक्वाटिओ 

Follett गुगल पढ्नुहोस् + लेख्नुहोस् उपकरणको गुगल सूट हिटाची पासवर्ड रीसेट 

अनन्त क्याम्पस जेफको जडान Jeffco SOARS O365 

पीपल्ससफ्ट PrimeroEdge Securly Seesaw 

स्कूल मेसेन्जर स्कूलोगी साउन्डट्र्याप ट्रान्सफाइन्डर 

हामी भिडियो 
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Commun. संचार

अवलोकन 

सञ्चार सेवाहर ूروا सबै सरोकारवालाहरू र समुदायलाई सूचित गर्न, स engage्लग्न गर्न र प्रेरित गर्नको उद्देश्य हो, वातावरण कुनै फरक पर्दैन। परम्परागत विद्यालयको सञ्चार सेवाहर ूروا सबै सरोकारवालाहरू र समुदायलाई सूचित गर्न, स engage्लग्न गर्न र प्रेरित गर्नको उद्देश्य हो, वातावरण कुनै फरक पर्दैन। परम्परागत विद्यालयको सञ्चार सेवाहर ूروا सबै सरोकारवालाहरू र समुदायलाई सूचित गर्न, स engage्लग्न गर्न र प्रेरित गर्नको उद्देश्य हो, वातावरण कुनै फरक पर्दैन। परम्परागत विद्यालयको 

मोडेलमा काम गर्ने, टाढाको शिक्षा वा संकर योजना लागू गर्ने, जिल्लाको सञ्चार सेवा टोलीले जेफको १ 14,००० कर्मचारीहरू, यसको परिवार र विद्यार्थीहरूलाई जारी 

राख्नेछ, र विस्तारित जेफको समुदायले जिल्लाको कामका बारे जानकारी गराउनेछ। सिकाउने मोडेलको बावजुद, हामी सबै दर्शकहरूको लागि आलोचनात्मक र आवश्यक जानकारी 

रिले, संकटको परिस्थितिलाई समर्थन गर्दछ, जिल्लाको ब्रान्ड सुदृढ पार्छ, सामुदायिक सम्बन्ध र परिवारको सment्गठनको नेतृत्व गर्छौं, मिडियालाई प्रतिक्रिया दिन्छौं र 

अन्य धेरै "सामान्य व्यवसाय" लाई संचार रणनीतिहरू निर्देशित गर्दछौं।

२०२०-२१ शैक्षणिक वर्षको परिवर्तित गतिशीलता र एक साथ सम्भाव्य रूपमा वैकल्पिक शिक्षा मोडहरू प्रदान गर्ने जिल्लाको अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राख्दै हामी 

हाम्रा सञ्चार प्रयासहरूमा बढ्दो जटिलताको अपेक्षा गर्दछौं। यी जटिलताहरू स्कूलहरूको स्थितिमा सम्भावित उतार चढाव (भाइरसको प्रकोपको जवाफमा खुला वा बन्द), 

स्वास्थ्य सल्लाहकारहरू, परिचालन वा केन्द्रीय प्रणाली संशोधनहरू, थप स्रोतहरू उत्पन्न गर्न आवश्यक आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय वा स्थानीय सरकारको कार्यवाही, र बहु- 

स्तरित संकट अवस्था। सफल हुन हामी चपल, लचिलो, रचनात्मक, र उत्तरदायी रहनु पर्छ।

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले एकै साथ धेरै दर्शकहरू र अस्थिर परिस्थितिको लागि अद्वितीय संचार रणनीतिहरू लगाउनु पर्ने आवश्यकताको पूर्वानुमान गर्दछ। जहाँ स्कूलहरू 

तालिका, वर्ग, वा रसदमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको साथ खोल्दछ, सहज ट्रान्जिसनहरूको लागि स्पष्ट र लगातार संचारको आवश्यक हुन्छ। एकै साथ दुई शिक्षण मोडेललाई 

समर्थन गरेर सिर्जना गरिएको कार्यात्मक भिन्नताहरू समावेश गर्दछ, तर यसमा सीमित छैन:

● संकर राज्यमा, विद्यार्थी, परिवार र स्टाफका साथसाथै टाढाको वातावरणमा बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई सान्दर्भिक जानकारीको डेलिभरी हुन्छ। 

● रिमोट बनाम संकर संकट संचार - कब्जा भवनहरू मानक संकट प्रतिक्रिया प्रोटोकल र COVID-19 स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धित अतिरिक्त समर्थन 

आवश्यक छ। 

● स्कूल स्थिति (खुला-बन्द) चेतावनी संयन्त्र वा ड्यासबोर्डको कार्यान्वयन। 

● अनलाइन र अन्य समर्थन र स्कूल स्थिति वा शिक्षा मोड द्वारा संचालित संसाधनहरू। 

● समुदायको विश्वास जगाउनको लागि सन्देश कि बलियो शिक्षा र कठोरता सीख्ने मोडको परवाह नगरी जारी छ। 

● भर्ना भएका विद्यार्थी र परिवारका लागि स्कूल स्तरमा वास्तविक-समय संचार वृद्धि भयो। 

सबै सरोकारवालाहरुलाई समयसापेक्ष संचारको महत्वलाई महत्व दिन मिल्दैन। जटिलताको बावजुद, जेफको सम्पूर्ण समुदायको जानकारी आवश्यकताहरू पुर्याउन, सञ्चार 

सेवाहरूले विभिन्न प्रकारको प्रयोग गर्दछ

वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने वास्तविक समय बहुभाषी वितरण संयन्त्र روا महत्वपूर्ण जानकारी को लागी । روا जिल्ला अनुवाद संसाधनहरूले आन्तरिक स्टाफ र अनलाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ भन्ने 

कुरा सुनिश्चित गर्न कि सबै गैर-अ speaking्ग्रेजी भाषी परिवारहरूले छनौट गरिएको भाषा (हरू) मा जिल्लाको प्रत्येक परिवारको साथ एकै पटक जानकारी प्राप्त गर्दछन्।

मुख्य बुँदाहरू 

.0.० बाह्य संचार: 

बाह्य संचार परिस्थितिगत उत्तरदायी हुनेछ। प्रमुख घोषणाहरू र दिन-दिन-मि روا समुदायको लागि लेख (परिवार, विद्यार्थी, कर्मचारी, समुदाय सदस्यहरू, मिडिया, निर्वाचित बाह्य संचार परिस्थितिगत उत्तरदायी हुनेछ। प्रमुख घोषणाहरू र दिन-दिन-मि روا समुदायको लागि लेख (परिवार, विद्यार्थी, कर्मचारी, समुदाय सदस्यहरू, मिडिया, निर्वाचित बाह्य संचार परिस्थितिगत उत्तरदायी हुनेछ। प्रमुख घोषणाहरू र दिन-दिन-मि روا समुदायको लागि लेख (परिवार, विद्यार्थी, कर्मचारी, समुदाय सदस्यहरू, मिडिया, निर्वाचित 

अधिकारीहरू, र अन्य) ईमेल, न्यूजलेटरहरू, फोन र पाठ सन्देश, वेबसाइटहरू, मिडिया संलग्नता र समाचार कभरेज, सामाजिक मिडिया, र भिडियो सामेल हुनेछन्। रिस्टार्ट 

मोडेललाई समर्थन गर्नका लागि कुञ्जी संचार उपकरणको हाइलाइटहरू:

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० १ 

बाह्य कागजात 
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● बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र बाह्य वेबसाइट روا - روا नयाँ सार्वजनिक-फेसिंग वेबसाइट روا जेफको पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् روا दुर्गम र संकर शिक्षण योजना, कार्यान्वयन, र परिवार र 

विद्यार्थीहरूको लागि समर्थन व्यक्त गर्न विकसित गरिनेछ। सामग्रीले उच्च मूल्यका विषयहरू समावेश गर्दछ: स्कूल समय तालिका, पाठ्यक्रम संसाधन, 

विद्यार्थी अपेक्षाहरू, टेक सहायता, खाना वितरण, मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, FAQs, र समुदाय संसाधनहरू।

● روا समुदाय अपडेटروا समुदाय अपडेटروا “روا “  नियमित रूपमा तालिकाबद्ध ई-न्यूजलेटर जसले महत्वपूर्ण अपडेटहरू प्रदान गर्दछ र روا - روا " नियमित रूपमा तालिकाबद्ध ई-न्यूजलेटर जसले महत्वपूर्ण अपडेटहरू प्रदान गर्दछ र روا - روا " नियमित रूपमा तालिकाबद्ध ई-न्यूजलेटर जसले महत्वपूर्ण अपडेटहरू प्रदान गर्दछ र روا - روا " नियमित रूपमा तालिकाबद्ध ई-न्यूजलेटर जसले महत्वपूर्ण अपडेटहरू प्रदान गर्दछ र روا - روا " नियमित रूपमा तालिकाबद्ध ई-न्यूजलेटर जसले महत्वपूर्ण अपडेटहरू प्रदान गर्दछ र روا - روا "

सबै सरोकारवालाहरु को लागी जानकारी। प्रत्येक सिकाई मोडको लागि विशिष्ट जानकारी आवश्यकताको रूपमा हाइलाइट गरिनेछ।

● मिडिया प्रतिक्रिया روا - روا स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको साथ प्रतिक्रियाशील र सक्रिय गतिविधि मिडिया सोधपुछको लागि समय र सही मिडिया प्रतिक्रिया روا - روا स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको साथ प्रतिक्रियाशील र सक्रिय गतिविधि मिडिया सोधपुछको लागि समय र सही मिडिया प्रतिक्रिया روا - روا स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको साथ प्रतिक्रियाशील र सक्रिय गतिविधि मिडिया सोधपुछको लागि समय र सही मिडिया प्रतिक्रिया روا - روا स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको साथ प्रतिक्रियाशील र सक्रिय गतिविधि मिडिया सोधपुछको लागि समय र सही मिडिया प्रतिक्रिया روا - روا स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको साथ प्रतिक्रियाशील र सक्रिय गतिविधि मिडिया सोधपुछको लागि समय र सही 

प्रतिक्रिया प्रदान गर्न। स्कूलहरू, विद्यार्थी उपलब्धिहरू, र जिल्ला गतिविधिहरूको बारेमा जेफको कथाहरू उत्पादन र प्रमोट गर्नुहोस्। हाम्रो उद्देश्य 

जिल्ला शिक्षा र विशेषज्ञ संसाधन मा एक नेता को रूप मा स्थिति छ।

● भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ भिडियोग्राफी روا - सबै दर्शकहरूको लागि उच्च गुणवत्ता भिजुअल कथा कथन उत्पादन गर्नुहोस्। روا JPS-TV (युट्यूब) روا ) , इंस्टाग्राम टिभी, र सम्भावित नयाँ 

प्रसारण आउटलेटहरू सामग्री वितरण प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दछ। 

● सामाजिक संजाल - روا बाह्य दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया र सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने सामग्री प्रदान गर्न हाम्रो तीन जिल्ला सामाजिक मिडिया सामाजिक संजाल - روا बाह्य दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया र सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने सामग्री प्रदान गर्न हाम्रो तीन जिल्ला सामाजिक मिडिया सामाजिक संजाल - روا बाह्य दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया र सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने सामग्री प्रदान गर्न हाम्रो तीन जिल्ला सामाजिक मिडिया 

च्यानलहरूको अधिकतम प्रयोग गर्नुहोस्। एक विस्तृत उपकरण विद्यार्थी र कर्मचारीलाई संलग्न गर्न फराकिलो श्रोताको साथ सिक्ने अनुभवहरू साझेदारी 

गर्न।

● आवाज र पाठ روا - जिल्ला र सबै स्कूलहरूले स्कूल-मेसेन्जर प्रसारण प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर बहु भाषाहरूमा महत्वपूर्ण अपडेट र स aler्कट सतर्कताहरू प्रदान आवाज र पाठ روا - जिल्ला र सबै स्कूलहरूले स्कूल-मेसेन्जर प्रसारण प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर बहु भाषाहरूमा महत्वपूर्ण अपडेट र स aler्कट सतर्कताहरू प्रदान आवाज र पाठ روا - जिल्ला र सबै स्कूलहरूले स्कूल-मेसेन्जर प्रसारण प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर बहु भाषाहरूमा महत्वपूर्ण अपडेट र स aler्कट सतर्कताहरू प्रदान आवाज र पाठ روا - जिल्ला र सबै स्कूलहरूले स्कूल-मेसेन्जर प्रसारण प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर बहु भाषाहरूमा महत्वपूर्ण अपडेट र स aler्कट सतर्कताहरू प्रदान 

गर्दछ। हाइब्रिड मोडलमा कार्यक्रमहरूको अस्थिरता र योजनाहरूका लागि सम्भावितताको साथ, यी तत्काल सम्पर्क उपकरणहरू बढ्दो महत्त्वका हुन्छन्।

.1.१ संकट संचार - روا समुदाय र स्कूल समर्थन.1.१ संकट संचार - روا समुदाय र स्कूल समर्थन.1.१ संकट संचार - روا समुदाय र स्कूल समर्थन

जेफको पब्लिक स्कूलका विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको सफलता र सुरक्षा, चाहे त्यो व्यक्तिमा, संकर, वा टाढाको सिकाई वातावरण हो, हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ। स 

commun्कट संचार सी روا सर्वव्यापी सन्देश र घटना घटनाहरू र लकआउटहरू, लकडाउनहरू, धम्कीहरू जस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धी स्कूल समर्थन, सबै सिकाइ मोडहरूको लागि, commun्कट संचार सी روا सर्वव्यापी सन्देश र घटना घटनाहरू र लकआउटहरू, लकडाउनहरू, धम्कीहरू जस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धी स्कूल समर्थन, सबै सिकाइ मोडहरूको लागि, commun्कट संचार सी روا सर्वव्यापी सन्देश र घटना घटनाहरू र लकआउटहरू, लकडाउनहरू, धम्कीहरू जस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धी स्कूल समर्थन, सबै सिकाइ मोडहरूको लागि, 

स्कूलहरू स्वास्थ्य सेवाहरूको निर्देशनमा भवन स्तरको आपतकालीन सन्देश निर्धारण गर्ने र वितरण गर्ने प्राथमिक स्रोत हुनेछ, जेफको स्कूल विभाग। सुरक्षा, र संचार 

सेवाहरू।

चलिरहेको महामारीको बखत व्यक्तिमा सिकाई फर्कदा भाइरसको प्रकोपको प्रतिक्रियामा स्कूलको स्थिति (खुला-बन्द) मा उतार चढावको सम्भावना पैदा गर्दछ। यो 

वास्तविकता, द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिएको स्वास्थ्य सल्लाहको साथ प्रणाली-व्यापी स्कूल स्थिति (खुला-बन्द) सतर्कता संयन्त्रको विकासको आवश्यकतालाई ड्राइभ 

गर्दछ। अवधारणाको रूपमा, यो ड्यासबोर्ड हुन सक्दछ (एयरपोर्ट आगमन / प्रस्थान प्रणाली वा स्की ट्रेल अपडेटहरू जस्तै) वास्तविक समय अपडेटहरू प्रदान गर्न। प्रणाली 

सजिलैसँग प्रत्येक स्कूलको नजिकका स्रोतहरूद्वारा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ र परिवारलाई सजिलैसँग बुझ्नको लागि प्रदर्शन गर्नका लागि तालिकामा वा उतार चढाव वा 

भाइरस प्रकोप देखापर्यो।

.3. Community सामुदायिक आउटरीच र सगाई 

जिल्ला رواजिल्ला روا  ,समुदाय संगठनहरूसँग साझेदारी र सम्बन्ध विकास गर्न र हुर्काउन जारी गर्नुपर्दछ روا ,समुदाय संगठनहरूसँग साझेदारी र सम्बन्ध विकास गर्न र हुर्काउन जारी गर्नुपर्दछ روا

रुचि समूहहरू, र पहलहरू जुन सँगै मिल्छ र जेफको मिसन र रणनीतिक आवश्यकताहरूको समर्थन गर्दछ। सञ्चार सेवाहरूले नेतृत्व, समन्वय, र जानकारी प्रचार र 

सment्लग्नता पहलहरूको लागि, वा अन्य जिल्ला विभागहरूको सहयोगमा सञ्चालनको लागि प्रदान गर्दछ। उदाहरणहरूमा महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू र खाद्य असुरक्षाहरू, 

मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, र परिवार र विद्यार्थीहरूको लागि सस्तो इन्टरनेट पहुँच समाधान गर्न कोष वा अन्य स्रोतहरू सुरक्षित गर्दछ।

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० १ 

बाह्य कागजात 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications/media_relations
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092


 

.4. Family परिवार सage्लग्नता 

परिवार संलग्नता पहल परिवारहरु को लागी अवसरहरु, कार्यक्रमहरु, र श्रोतहरु सृजना गर्दछ परिवारको लागि तिनीहरुका विद्यार्थीको स्कूलको साथ साझेदारी गर्न, 

शैक्षिक प्रगतिमा जोड्नको लागि, र उनीहरूको विद्यार्थीको साथ शिक्षाको पक्षहरूमा संलग्न गर्न। संलग्न परिवारहरूको सीखने परिणाममा प्रत्यक्ष प्रभाव छ, र विशेष 

गरी टाढाको शिक्षाको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ।

तीनै सीखने ढाँचामा (परम्परागत, रिमोट, हाइब्रिड) संचार सेवाहरूले विशिष्ट उपकरणहरू विकास गर्दछन् र जिल्ला वेबसाइट र अन्य सञ्चार मिडिया मार्फत 

परिवारहरूलाई सिकाउने समर्थन सामग्री र "महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू" स्रोतहरूको वितरणको सुविधा दिन्छ। हामी दुवै कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको लागि र व्यक्तिगत 

दुबै पारिवारिक संलग्नता प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछौं।

COVID-१ to को प्रतिक्रियामा र यो पुनःसुरुवा मोडेललाई समर्थन गर्न, दुई विशिष्ट अनलाइन उत्पादनहरू परिवार स family्लग्नता बढाउनको लागि विकसित गरिएको छ: 

● जेफको बनाउँछ روا - एक अन्तर्क्रियात्मक वेब प्लेटफर्मले परिवारहरूलाई रमाईलो, रचनात्मक शिक्षा-आधारित गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ जुन घरमा सँगै गर्नका जेफको बनाउँछ روا - एक अन्तर्क्रियात्मक वेब प्लेटफर्मले परिवारहरूलाई रमाईलो, रचनात्मक शिक्षा-आधारित गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ जुन घरमा सँगै गर्नका जेफको बनाउँछ روا - एक अन्तर्क्रियात्मक वेब प्लेटफर्मले परिवारहरूलाई रमाईलो, रचनात्मक शिक्षा-आधारित गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ जुन घरमा सँगै गर्नका जेफको बनाउँछ روا - एक अन्तर्क्रियात्मक वेब प्लेटफर्मले परिवारहरूलाई रमाईलो, रचनात्मक शिक्षा-आधारित गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ जुन घरमा सँगै गर्नका 

लागि छन्। दूर वा संकर मोडहरूको पूरक, साप्ताहिक गतिविधिहरू सिकाई उद्देश्यहरू, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण, वा क्यालेन्डर घटनाहरू जस्ता विषयवस्तुहरू, र 

जेनरेशन स्किल्सको विकाससँग जडान गर्दछ।

● Jeffco ग्रीष्मकालीन संसाधन روا - नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ परिवारहरूले समृद्धि गतिविधिहरू पाउन सक्छन्, गर्मी स्लाइड, स्वास्थ्य र कल्याण जानकारी, र Jeffco ग्रीष्मकालीन संसाधन روا - नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ परिवारहरूले समृद्धि गतिविधिहरू पाउन सक्छन्, गर्मी स्लाइड, स्वास्थ्य र कल्याण जानकारी, र Jeffco ग्रीष्मकालीन संसाधन روا - नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ परिवारहरूले समृद्धि गतिविधिहरू पाउन सक्छन्, गर्मी स्लाइड, स्वास्थ्य र कल्याण जानकारी, र Jeffco ग्रीष्मकालीन संसाधन روا - नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ परिवारहरूले समृद्धि गतिविधिहरू पाउन सक्छन्, गर्मी स्लाइड, स्वास्थ्य र कल्याण जानकारी, र 

मौखिक परिवार गतिविधिहरू वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबन्धहरू अनुरुप रोक्नको लागि शिक्षा समर्थन गर्दछ। यस प्लेटफर्मको अभिप्राय 

परिवारहरूलाई यस गर्मी भरमा शिक्षामा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्नु हो जब परम्परागत गर्मी स्कूल र शैक्षिक शिविर कार्यक्रमहरू उपलब्ध हुँदैनन्।

.5.। आन्तरिक संचार 

सञ्चार सेवाहरूले आन्तरिक वेबसाइट, ईमेल, न्यूजलेटरहरू, समर्पित सामाजिक मिडिया च्यानलहरू, भिडियो, आमने सामने, वा भर्चुअल मीटिंगहरू सहित बहुविध 

च्यानलहरू मार्फत #TeamJeffco (कर्मचारीहरू) लाई संकट र नियमित अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। 

● कर्मचारी न्यूजलेटर्स - # روا टीमजेफ्को ब्रीफ (एक तत्काल मुद्दाहरूको न्यूजलेटर COVID-१ during को बखत प्रक्षेपण हुन्छ जुन पुनःसुरु हुन जारी रहन्छ), कर्मचारी न्यूजलेटर्स - # روا टीमजेफ्को ब्रीफ (एक तत्काल मुद्दाहरूको न्यूजलेटर COVID-१ during को बखत प्रक्षेपण हुन्छ जुन पुनःसुरु हुन जारी रहन्छ), कर्मचारी न्यूजलेटर्स - # روا टीमजेफ्को ब्रीफ (एक तत्काल मुद्दाहरूको न्यूजलेटर COVID-१ during को बखत प्रक्षेपण हुन्छ जुन पुनःसुरु हुन जारी रहन्छ), 

सोमबार मिनेट, र नेतृत्व मेमो साप्ताहिक रूपमा वितरण गरिन्छ।

● MyJeffco (कर्मचारी वेबसाइट) روا - सबै आन्तरिक विभागहरू र अपरेशनहरूको लागि सञ्चार सेवाहरू द्वारा निर्मित र आन्तरिक कर्मचारी वेबसाईट। MyJeffco (कर्मचारी वेबसाइट) روا - सबै आन्तरिक विभागहरू र अपरेशनहरूको लागि सञ्चार सेवाहरू द्वारा निर्मित र आन्तरिक कर्मचारी वेबसाईट। MyJeffco (कर्मचारी वेबसाइट) روا - सबै आन्तरिक विभागहरू र अपरेशनहरूको लागि सञ्चार सेवाहरू द्वारा निर्मित र आन्तरिक कर्मचारी वेबसाईट। MyJeffco (कर्मचारी वेबसाइट) روا - सबै आन्तरिक विभागहरू र अपरेशनहरूको लागि सञ्चार सेवाहरू द्वारा निर्मित र आन्तरिक कर्मचारी वेबसाईट। 

● विकसित गर्नका लागि: #TeamRestart वेबसाइट روا जिल्ला योजनाहरू, शिक्षक र स्कूल मार्गदर्शन, र केन्द्रीय कार्यालय डेलिभर समर्थन र टाढाको वा विकसित गर्नका लागि: #TeamRestart वेबसाइट روا जिल्ला योजनाहरू, शिक्षक र स्कूल मार्गदर्शन, र केन्द्रीय कार्यालय डेलिभर समर्थन र टाढाको वा विकसित गर्नका लागि: #TeamRestart वेबसाइट روا जिल्ला योजनाहरू, शिक्षक र स्कूल मार्गदर्शन, र केन्द्रीय कार्यालय डेलिभर समर्थन र टाढाको वा 

हाइब्रिड शिक्षाको आवश्यकताहरू द्वारा संचालित सेवाहरूको पहुँच प्रदान गर्न। 

.6. School विद्यालय र केन्द्रीय विभाग मार्केटिंग र संचार समर्थन 

रिमोट र हाइब्रिड लर्निंग द्वारा संचालित गतिविधिहरूको साथसाथै, व्यवसायको रूपमा सामान्य पहलहरूले जेफको पब्लिक स्कूलहरूको रणनीतिक सञ्चार आवश्यकताहरूलाई 

समर्थन गर्न जारी राख्नेछ। हामी आजको आवश्यकताको लागि स्थिर तरलता र प्राथमिकता परिवर्तनहरूको आशा गर्दछौं, जबकि एकसाथ स्कूलहरूको भविष्यको अवस्थाको 

लागि कार्यान्वयन गर्दै।

सन्दर्भ र स्रोतहरू:

जेफको पब्लिक स्कूल रिमोट लर्निंग र वर्क योजना

सामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्रामसामाजिक मिडिया च्यानलहरू: روا ट्विटर روا - روا इन्स्टाग्राम روا - روا फेसबुक روا - روا TeamJeffco ट्विटर روا - روا TeamJeffco इन्स्टाग्राम
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Special. विशेष शिक्षा

अवलोकन 

विशेष शिक्षा विभाग सम्भव भएसम्म असक्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क र उचित शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ روا सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष शिक्षा विभाग सम्भव भएसम्म असक्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क र उचित शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ روا सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष शिक्षा विभाग सम्भव भएसम्म असक्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क र उचित शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ روا सार्वजनिक स्वास्थ्य 

दिशानिर्देशहरूको साथ प al्क्तिबद्धमा। روا परिवारहरूसँगको सहयोग सँधै विशेष शिक्षा प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा भएको छ र यस समयमा आवश्यक रहन्छ। अशक्त दिशानिर्देशहरूको साथ प al्क्तिबद्धमा। روا परिवारहरूसँगको सहयोग सँधै विशेष शिक्षा प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा भएको छ र यस समयमा आवश्यक रहन्छ। अशक्त दिशानिर्देशहरूको साथ प al्क्तिबद्धमा। روا परिवारहरूसँगको सहयोग सँधै विशेष शिक्षा प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा भएको छ र यस समयमा आवश्यक रहन्छ। अशक्त 

विद्यार्थीहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न, विशेष शिक्षा प्रदायकहरूले परिवारहरूको साथ काम जारी राख्नेछन् روا सहकार्य गरेर प्रत्येक विद्यार्थीको लागि विद्यार्थीहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न, विशेष शिक्षा प्रदायकहरूले परिवारहरूको साथ काम जारी राख्नेछन् روا सहकार्य गरेर प्रत्येक विद्यार्थीको लागि विद्यार्थीहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न, विशेष शिक्षा प्रदायकहरूले परिवारहरूको साथ काम जारी राख्नेछन् روا सहकार्य गरेर प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 

अत्यावश्यक सेवाहरू पहिचान गर्नुहोस् जुन दुबै र टाढाको र दुबै व्यक्तिगत शिक्षा वातावरणमा प्रदान गर्न सकिन्छ। सेवा योजनाहरू सिक्न वातावरणको परिस्थितिको लागि 

आवश्यकता अनुसार समायोजन गरिनेछ روا ent हामी बुझ्छौं कि प्रत्येक विद्यार्थीको जिल्लाबाट छनौट गरिएको सिकाई मोडेलमा आधारित एक व्यक्तिगत योजना हुनेछ। जब यो आवश्यकता अनुसार समायोजन गरिनेछ روا ent हामी बुझ्छौं कि प्रत्येक विद्यार्थीको जिल्लाबाट छनौट गरिएको सिकाई मोडेलमा आधारित एक व्यक्तिगत योजना हुनेछ। जब यो आवश्यकता अनुसार समायोजन गरिनेछ روا ent हामी बुझ्छौं कि प्रत्येक विद्यार्थीको जिल्लाबाट छनौट गरिएको सिकाई मोडेलमा आधारित एक व्यक्तिगत योजना हुनेछ। जब यो 

हुन्छ, हामी विशेष शिक्षा सेवाहरूको वितरणको लागि विस्तृत योजनाहरू तय गर्न लगनशील भई काम गर्नेछौं।

मुख्य बुँदाहरू

.1.१ समुदाय संलग्नता र समर्थन 

जेफको पब्लिक स्कूलहरू विश्वास गर्दछन कि विद्यार्थीहरूको सफलता अझ राम्रो हुन्छ जब स्कूल, परिवार, र समुदायले सँगै मिलेर सिकाई समर्थन गर्दछ। यस कारणले गर्दा, 

विशेष शिक्षा नेतृत्व टीमले सामुदायिक इनपुट र सहयोग खोज्न बिभिन्न तरीका प्रदान गर्दछ जस्तै सामुदायिक फोरम घटनाहरू, सल्लाहकार समितिहरू, र एक नयाँ विशेष 

शिक्षा हेल्पलाइन विद्यार्थी र परिवारहरूलाई हाइब्रिड र दूर शिक्षाको बारेमा प्रश्नहरूको सहयोग गर्न।

.2.२ शिक्षक समर्थन र प्याराड्यूकेटर / प्याराप्रुफेशनल समर्थन 

COVID-१ and महामारीको आधारमा, शिक्षाविद्हरू र प्याराड्यूकेटरहरू / प्यारा प्रोफेशिएन्टलहरूलाई कसरी सिकाइन्छ भनेर पुन: परिभाषित गर्न खटाइएको छ, र 

तिनीहरू अनुग्रह र नवीनताका साथ चुनौतीमा खडा भएका छन्। यस गतिलाई निरन्तरता दिन, विशेष शिक्षा विभागले नयाँ दृष्टिकोणहरू सिक्न र साझेदारीको लागि अवसरहरू 

सिर्जना गर्ने कार्य गर्दछ। यसमा प्रोफेशनल लर्निंग सेसनहरू, अनलाइन संसाधनहरू, पूरक पाठ्यक्रम संसाधनहरूको लागि हालका विक्रेताहरूसँग काम गर्ने, र भर्चुअल 

सहकार्य प्लेटफर्महरू समावेश छन् जसले भविष्यको शिक्षाको लागि चरण सेट गर्न शिक्षक र प्याराड्युकेटरहरू / प्यारा प्रोफाइलहरू समर्थन गर्दछ।

.3. Child बच्चा खोज्नुहोस् र मूल्यांकन 

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले एक अपा having्गता भएको र विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवाहरूको आवाश्यक विद्यार्थीहरूको पहिचान, पत्ता लगाउन र मूल्याate्कन गर्न जारी 

राख्दछ। उही समयमा, जेफकोले ध्यान दिनेछ कि विद्यार्थीहरू रेफरल प्रक्रिया शुरू गर्दा उनीहरूको विशिष्ट शिक्षण वातावरणबाट विस्थापित भएका छन्। केहि मूल्या 

procedures्कन प्रक्रियाहरू टाढाको सिकाई अवस्थाहरूमा पूरा गर्न सकिन्छ। केही मूल्या्कनहरूलाई विद्यार्थीको साथ व्यक्तिगत सम्पर्क आवश्यक हुन्छ वा स्कूल सेटि 

settingsहरूमा विद्यार्थीहरूको अवलोकन। जेफको पब्लिक स्कूलहरूले विद्यार्थी र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दा टाढा र 

व्यक्तिगत रूपमा मूल्या person्कन गर्नेछ।

.4..4 व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) बैठकहरू 

जेफको पब्लिक स्कूल परिवारहरूलाई विशेष शिक्षा प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। चाहे व्यक्ति हो वा वैकल्पिक ढाँचा, जस्तै भिडियो 

कन्फरेन्सिंग वा फोनबाट, विशेष शिक्षा टोलीले परिवारहरूसँग साझेदार गर्नेछ सबै भन्दा व्यावहारिक ढाँचा निर्धारण गर्न आईईपी बैठकहरू सञ्चालन गर्न र आवश्यक 

भएमा दोभाषेको व्यवस्था गर्ने।

.5. Special विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवाहरूको डेलिभरी 

सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरू र परिवारहरूले विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्नेछन् र पाठ्यक्रममा पहुँच प्रदान 

गर्ने र आईईपी लक्ष्यहरूतर्फ प्रगति सक्षम पार्ने सेवाहरूको प्राथमिकता सेटमा सहमत हुनेछन्। मा
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एक हाइब्रिड सेटिंग, परिवार र स्टाफ छलफल हुनेछ र प्राथमिकता सेवाहरूको एक सेट मा सहमत हुनेछ व्यक्तिगत रूपमा प्रदान हुन, जब सम्भव हुन्छ। रिमोट आईईपी सेवा 

योजनामा तोकिए बमोजिम अन्य सेवाहरू टाढाबाट जारी हुनेछन्। विशेष स्वास्थ्य वा समर्थन आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूको लागि सेवाहरू व्यक्तिगत आधारमा 

परिवारहरूको सहयोगमा सम्बोधन गरिनेछ। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् روا विशेष शिक्षा पुनः सुरु योजना सेवाहरू روا । परिवारहरूको सहयोगमा सम्बोधन गरिनेछ। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् روا विशेष शिक्षा पुनः सुरु योजना सेवाहरू روا । परिवारहरूको सहयोगमा सम्बोधन गरिनेछ। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् روا विशेष शिक्षा पुनः सुरु योजना सेवाहरू روا । परिवारहरूको सहयोगमा सम्बोधन गरिनेछ। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् روا विशेष शिक्षा पुनः सुरु योजना सेवाहरू روا । परिवारहरूको सहयोगमा सम्बोधन गरिनेछ। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् روا विशेष शिक्षा पुनः सुरु योजना सेवाहरू روا । 

.6..6 प्रगति अनुगमन र रिपोर्टि। 

विशेष शिक्षा टोलीहरूसँग संगत डेटा र संकलन र सेवा लग प्रक्रियाहरू हाइब्रिड र रिमोट सिक्ने वातावरणको वरिपरि प्रयोगको लागि हुनेछ। डाटा स Collect्कलन र 

सेवाहरूको प्रावधानको ट्र्याक गर्दा शिक्षा र प्रभावकारी परिवारहरूलाई प्रदान गरिएको निर्देशनको प्रभावकारिता, आईईपी लक्ष्य / उद्देश्यहरूमा विद्यार्थीको 

प्रदर्शन, र आईईपी टोलीहरूलाई निर्देशनमा आवश्यक समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ। बच्चाले वार्षिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा गरिरहेको प्रगतिको बारेमा आवधिक 

रिपोर्टहरू उपलब्ध गराइनेछ।

7.7 आवास र संशोधनहरू 

आवास सेटिंग्स र संशोधन शैक्षिक सेटि ofको पर्वाह नगरी प्रदान गर्न सकिन्छ। सामान्य र विशेष शिक्षा शिक्षकहरूले विद्यार्थीको अनौंठो आवास र कागजातमा 

परिमार्जन गरिएको उपयुक्तता र सफलता निर्धारणमा सहयोग गर्न जारी राख्नेछन्। आईईपी टीम, (सामान्य शिक्षा शिक्षकहरू, विशेष शिक्षा, सम्बन्धित सेवा 

प्रदायकहरू, र परिवारहरू), वैकल्पिक समाधानहरू पहिचान गर्न सहयोगी रूपमा काम गर्दछ यदि यो विश्वास गर्दछ कि आवास वा परिमार्जन एक विशेष सेटिंगमा उपयुक्त 

वा सफल छैन भने।

8.8 गोपनीयता र विद्यार्थी गोपनीयता 

विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले सुरक्षित पहुँचका लागि जिल्लाबाट अनुमोदित डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन्; कृपया भ्रमण गर्नुहोस् روا प्राविधिक विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले सुरक्षित पहुँचका लागि जिल्लाबाट अनुमोदित डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन्; कृपया भ्रमण गर्नुहोस् روا प्राविधिक विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले सुरक्षित पहुँचका लागि जिल्लाबाट अनुमोदित डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन्; कृपया भ्रमण गर्नुहोस् روا प्राविधिक 

रिमाइन्डरहरू र संसाधन पृष्ठ روا । परिवारहरूले टेलिथेरपी सत्रहरूमा भाग लिन सहमति प्रदान गर्न सक्दछ जब प्रदायकहरू टाढाका सेवाहरू आवश्यक छन्। परिवार वा अन्य रिमाइन्डरहरू र संसाधन पृष्ठ روا । परिवारहरूले टेलिथेरपी सत्रहरूमा भाग लिन सहमति प्रदान गर्न सक्दछ जब प्रदायकहरू टाढाका सेवाहरू आवश्यक छन्। परिवार वा अन्य रिमाइन्डरहरू र संसाधन पृष्ठ روا । परिवारहरूले टेलिथेरपी सत्रहरूमा भाग लिन सहमति प्रदान गर्न सक्दछ जब प्रदायकहरू टाढाका सेवाहरू आवश्यक छन्। परिवार वा अन्य 

घरका सदस्यहरूले अवलोकन गर्न सक्छन् वा अन्यथा दुर शिक्षा अवसरहरूमा भाग लिन सक्छन्। कक्षाकोठामा व्यक्तिगत अवलोकनको रूपमा, शिक्षकहरूले भर्चुअल 

निर्देशनको बखत गैर-विद्यार्थीहरूको उपस्थितिको बारेमा आधारभूत नियमहरू सेट गर्न सक्छन्।

9.9 हाइब्रिड र रिमोट वातावरण बीचको प्रमुख भिन्नता 

एक हाइब्रिड वातावरणमा सबै रिमोट सिक्ने अनुदेशको साथै व्यक्तिगत वातावरणमा निर्देशनका लागि अनुमति दिईनेछ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू (पीपीई) कर्मचारी र 

विद्यार्थीहरूको जोखिम कम गर्न प्रयोग गरिनेछ। निर्देशनहरू टाढाको वातावरणमा डेलिभर र प्रबलित हुन्छन्, यदि परिवारहरूले छनौट गरे भने। लक्ष्य वातावरण र सेटिंग्स 

वातावरण को आधार मा प्राथमिकता दिइनेछ। व्यक्तिगत शिक्षा एक पारिवारिक विकल्प हो, आवश्यक छैन।

सन्दर्भ र स्रोतहर ूروا :सन्दर्भ र स्रोतहर ूروا :सन्दर्भ र स्रोतहर ूروا :

Jeffco विशेष शिक्षा वेबसाइट CDE: IEP फाराम र 

प्रक्रियात्मक Safeguards CDE: COVID-19 र विशेष 

शिक्षा

CDE: COVID-१ Pres र प्रिस्कूल विशेष शिक्षा र बच्चा खोज्ने संसाधन CDE: COVID-१ CD को समयमा 

माध्यमिक संक्रमण सेवाहरू प्रदान गर्दै CDE: सुविधा स्कूलहरू COVID-१ ates अपडेटहरू
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School। विद्यालय व्यवस्थापन

अवलोकन

स्कूल प्रशासनले सबै स्कूल सञ्चालनहरूको व्यवस्थापन समावेश गर्दछ, एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण सिर्जना गर्नदेखि स्कूलको बजेट व्यवस्थापन गर्न। روا यदि सामाजिक स्कूल प्रशासनले सबै स्कूल सञ्चालनहरूको व्यवस्थापन समावेश गर्दछ, एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण सिर्जना गर्नदेखि स्कूलको बजेट व्यवस्थापन गर्न। روا यदि सामाजिक स्कूल प्रशासनले सबै स्कूल सञ्चालनहरूको व्यवस्थापन समावेश गर्दछ, एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण सिर्जना गर्नदेखि स्कूलको बजेट व्यवस्थापन गर्न। روا यदि सामाजिक 

दूरी सीमितताका कारण अगस्टसम्म स्कूलमा परम्परागत फिर्ती सम्भव छैन भने, सबैभन्दा भर्खरको सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरूले निर्धारण गर्दछ कि स्कूलहरूले 

स्कूलको शिक्षा एक टाढा वा संकर शिक्षण वातावरणमा शुरू गर्दछ वा गर्दैन। परम्परागत शिक्षा वातावरण, रिमोट लर्निंग वातावरण, र हाइब्रिड अध्ययन वातावरण: तलको 

जानकारी स्कूल पुन: सुरूका लागि तीन सम्भावित परिदृश्यहरूको वरिपरि व्यवस्थित गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू

शिक्षण र सिकाउनको लागि अपेक्षाहरू टाढा र संकर शिक्षण वातावरणमा फरक देखिन्छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न अपेक्षाहरू अनुकूल गर्दछन् र 

थप विद्यार्थी स्वतन्त्र शिक्षा अनुभवहरू प्रदान गर्न सक्छन् विद्यार्थी आवेदन र सीप वा अवधारणाको हस्तान्तरण समर्थन गर्न।

रिमोट अध्ययनले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई उनीहरूको घरबाट काम गर्ने बित्तिकै सामग्रीको साथ जोडिएको र व्यस्त रहनको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। रिमोट लर्नि्गमा 

ट्रान्जिसनले विद्यार्थीहरूलाई ट्र्याकमा राख्न सक्दछ जब सम्म उनीहरू व्यक्तिगत-शिक्षण वातावरणमा फर्कदैनन्। रिमोट सिक्ने भर्चुअल स्कूल वा भर्चुअल लर्निंग 

प्रोग्रामहरू भन्दा फरक छ, जस्तै जेफको वर्चुअल एकेडेमी, जसले सामान्यतया स्कूल स्थापना गर्ने, अनलाइन पाठ्यक्रम अपनाउने, र स्कूलमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको 

समर्थन गर्न समर्पित संरचना सिर्जना गर्ने आधिकारिक प्रक्रिया पार गरेको छ। टाढाको शिक्षाका लागि अवसरहरू आपतकालिन परिस्थितिहरूमा सामान्य रूपमा जोडिएको 

हुन्छ जुन विद्यार्थी र कर्मचारीको सुरक्षालाई खतरामा पार्छ।

एक संकर मा رواएक संकर मा روا  शिक्षण वातावरण, विद्यार्थी स्कूलमा व्यक्तिगत रूपमा जान्छन् र टाढाबाट संलग्न हुन्छन्। स्कूलमा, डेस्कहरू वा बस्नको लागि व्यवस्थाروا

छुट्याइएको छ र विद्यार्थीको अनुपातमा सानो अनुपात सामाजिक दूरीको सीमितताका लागि लागू गरिएको छ।

लक्षण स्क्रीनिंग चेक स्कूल भवनमा प्रत्येक व्यक्तिको प्रवेश खाली गर्दछ। कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित सिक्ने वातावरणको संरक्षण गर्न स्कूलको 

दिनमा पर्यटकहरू सीमित छन्। जबकि एक हाइब्रिड मोडलले चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ, विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक र सामाजिक-भावनात्मक कल्याणको लागि व्यक्तिगत 

अन्तर्क्रियाको लागि अवसरहरू प्राथमिकतामा छन्।

.1 .१ स्कूल दिन संरचना र साप्ताहिक बैठक ढाँचाहरू

दिशानिर्देश र सामाजिक दूरीको सीमितता र COVID-१ of को प्रसार लाई कम गर्न सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू दिईएको छ, स्कूलहरूले विद्यार्थी स्कूल दिनको संरचनाको नयाँ 

अभ्यास र मोडेलहरू विकास गर्नेछन्। हालको मोडेलहरू विशिष्ट अनुमानहरू अन्तर्गत विकसित हुन्छन्, प्राथमिक रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दा 

सम्भव भएसम्म व्यक्तिशिक्षा अवसरहरू प्रदान गर्ने इच्छा। स्कूल संरचनाहरूले शिक्षकहरूलाई योजना बनाउन र एकै समयमा टाढा टाढा र व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूलाई 

निर्देशन दिन समय प्रदान गर्दछ। यसले नेताहरू, शिक्षकहरू, सहयोगी स्टाफ, र परिवारहरूको लागि अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। प्रशिक्षण र समर्थन कर्मचारी र 

परिवारहरूको प्रकारको लागि विचार गरी धेरै मोडेलहरू विकासमा छन् र सफल हुनु आवश्यक छ। सम्भव भएसम्म, विद्यार्थीहरूको लागि व्यक्तिगत शिक्षण अधिकतम गरिनेछ। 

यद्यपि स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशमा आधारित सीमितताहरू पनि हाम्रो स्कूलहरूमा लागू हुनेछ र व्यक्तिगत बनाम दूरस्थ शिक्षाको मोडेल निर्धारण गर्दछ। 

हेर्नुहोस् روا हाइब्रिड लर्निंग मोडेल तुलना روا उदाहरणका लागि लिंक।हेर्नुहोस् روا हाइब्रिड लर्निंग मोडेल तुलना روا उदाहरणका लागि लिंक।हेर्नुहोस् روا हाइब्रिड लर्निंग मोडेल तुलना روا उदाहरणका लागि लिंक।हेर्नुहोस् روا हाइब्रिड लर्निंग मोडेल तुलना روا उदाहरणका लागि लिंक।हेर्नुहोस् روا हाइब्रिड लर्निंग मोडेल तुलना روا उदाहरणका लागि लिंक।

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० २२ 

बाह्य कागजात 

https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit


 

.2 .२ बाल हेरचाह 

एक स्कूल जिल्ला को रूप मा, हामी बुझ्छौं कि धेरै समुदायका सदस्यहरू हामी काममा हुँदा उनीहरूलाई शिक्षा र पर्यवेक्षण गर्न भरोसा गर्दछन्। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य र 

सामाजिक-दूरी दिशानिर्देशहरूले हाल हाम्रो कार्यक्षेत्रको उपयोगलाई सीमित गर्दछ, संरचनाहरू अन्वेषण भइरहेका छन् हाम्रो परिवारको लागि यो आवश्यकतालाई समर्थन 

गर्न। हामी हाम्रो ट्राइड अर्ली चाइल्डहुड काउन्सिल, अर्ली चाइल्डहुडको राज्य कार्यालय, र कोलोराडो स्वास्थ्य सेवा विभागको साथ परिवार र स्थानीय प्रदायकहरूबाट 

जानकारी जम्मा गर्ने हेरचाह आवश्यक परिवारहरूको संख्या मूल्यांकन गर्न, र साथै उपलब्धता छ।

बच्चा हेरचाह प्रदायकहरू अघि र पछाडि (in-जिल्ला, साथै समुदाय साझेदारहरू) जेफको पब्लिक स्कूलहरूमा परिवारहरूको सेवाको लागि तयार छन्। स्थानहरूको निर्धारण र 

उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरूको आधारमा गरिनेछ। यी दिशानिर्देशहरूमा स्कूल भवनहरूको सीमित क्षमता, कम अनुपात, र स्कूल सत्रहरू अघि र पछाडि 

ठाउँहरू सफा र कीटाणुरहित गर्नुपर्ने क्षमता समावेश गर्दछ। उपलब्धताको सम्बन्धमा परिवारहरूसँग सञ्चार जतिसक्दो चाँडो हुने छ।

.3 ..3 अनसाइट प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन: विद्यार्थी आन्दोलन (आइपुग्नुहोस्, सत्रको बखत, प्रस्थान) 

आगमन, बर्खास्त, र छुट्टी staggered कार्यक्रम मा र सामाजिक ढोका प्रचार गर्न को लागी विशिष्ट ढोका को माध्यम बाट हुनेछ। मध्यम र हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूको 

कक्षाको बीचमा संक्रमण हुन सक्ने सम्भाव्यता छ, जबकि सीमित समूहका साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा। शिक्षकहरूले कक्षाकोठा पनि घुमाउन सक्दछ कोचोटहरूको साथ 

सम्पर्कहरूको संख्या सीमित गर्न। बच्चाहरूको विकास स्तरहरूलाई नयाँ दिनचर्या र प्रक्रियाहरूका लागि योजना बनाउँदा विचार गरिन्छ। यी प्रोटोकोलहरूको साथ 

विद्यार्थीहरूलाई परिचित गर्न अवसर स्कूल सुरु हुनु अघि प्रस्ताव गरिने छ।

.4 ..4 चार्टर स्कूलहरू 

चार्टर विद्यालयहरू स्थानीय, राज्य र राष्ट्रिय घोषणाहरूको पालना गर्नुपर्दछ आपतकालिन र सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशहरू, जस्तै अन्य सबै सार्वजनिक स्कूलहरू। 

चार्टर्ससँग आफ्नै संचालन र शैक्षिक अवसरहरूको डेलिभरी डिजाइन गर्न स्वायत्तता छ जबसम्म तिनीहरू स्वास्थ्य, सुरक्षा, र कर्मचारी र विद्यार्थीको कल्याण सम्बन्धी 

सबै भन्दा राम्रो अभ्यासको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सम्बन्धमा राज्यको दिशानिर्देशनहरूको अनुसरण गर्छन् र सामाजिक दूरी र टाढाको सन्दर्भमा। / हाइब्रिड शिक्षण 

वातावरण।

माथिका मापदण्डहरू भित्र व्यक्तिगत स्वायत्तता चार्टर्सलाई उनीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरू वितरण गर्न जारी राख्नको लागि सक्षम गर्दछ। 

.5 ..5 वित्तीय र स्कूल उत्तरदायित्व अनुपालन 

कोलोराडो शिक्षा विभागबाट निर्देशन (CDE) २०२०-२१ स्कूल वर्षको लागि, अझै उपलब्ध छैन। सीडीईले मान्यता दिन्छ कि कोविड १ situation अवस्था निरन्तर 

विकसित भइरहेको छ, र तदनुसार, संदर्भ परिवर्तन भएमा मार्गदर्शन परिवर्तन हुन सक्दछ (उदाहरणका लागि राज्य वा छनौट समुदायहरू बढी वा कम कडा सार्वजनिक 

स्वास्थ्य आदेश अन्तर्गत छन् भने)।

.5 ..5.१ दर्ता / नामांकन / स्थानान्तरण 

दर्ता, नामांकन, र प्रशासनिक स्थानान्तरणको लागि हालको जिल्ला नीतिहरू दुबै रिमोट र हाइब्रिड शिक्षण वातावरणमा लागू हुन्छन्।

.5 ..5.२ उपस्थिति 

विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्टि CD CDE अनुपालन रिपोर्टि,, Jeffco सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सत्य, उत्तरदायित्व, र मिडिया अनुरोधको लागि प्रयोग हुनेछ। 

● यसले COVID-19 लक्षणहरू वा क्वारेन्टाइनको कारण अनुपस्थित रहेका विद्यार्थीहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्ने समावेश गर्दछ। 

● उपस्थिति परम्परागत सुरुवात, रिमोट लर्निंग, र हाइब्रिड अध्ययन मोडेलहरूको लागि रिपोर्ट गरिनेछ। 

जेफको पब्लिक स्कूलहरू मोडल - ड्राफ्ट 3.0.० २ 

बाह्य कागजात 



 

 

१० प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली

अवलोकन

प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली (जीटी) विभागले स्कूलहरू, प्रतिभाशाली शिक्षार्थीहरू, र उनीहरूका परिवारहरूलाई या त एक हाइब्रिड वा टाढाको वातावरणमा सहयोग 

गर्न जारी गर्नेछ। प्रत्येक स्कूलको जीटी रिसोर्स टीचर (आरटी) परिवार, स्टाफ र विद्यार्थी दुबै संकर र दुर्गम वातावरणमा सहयोग गर्न उपलब्ध हुनेछ। जेफको 

प्रतिभाशाली शिक्षा विभागले सबै सान्दर्भिक सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नेछ प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न 

सुनिश्चित गर्न।

मुख्य बुँदाहरू 

शिक्षकहरूको साथ अनुहार समयमा विद्यार्थीहरूको अनुहार समय अधिकतम बनाउन, GT सेवाहरू टाढाको रूपमा सम्भव भएसम्म अत्यधिक हदसम्म प्रदान गरिनेछ या त 

एक हाइब्रिड वा पूर्ण रिमोट वातावरणमा।

१०.१ روا१०.१ رواروا प्रतिभाशाली परिचयروا प्रतिभाशाली परिचय

हामी जी.टी. पहिचान रेफरलहरू स्वीकार्न जारी राख्नेछौं र उनीहरूको अनुसार समीक्षा गर्नेछौं روا कोलोराडो शिक्षा विभाग (CDE) दिशानिर्देशन روا यद्यपि हामीसँग हामी जी.टी. पहिचान रेफरलहरू स्वीकार्न जारी राख्नेछौं र उनीहरूको अनुसार समीक्षा गर्नेछौं روا कोलोराडो शिक्षा विभाग (CDE) दिशानिर्देशन روا यद्यपि हामीसँग हामी जी.टी. पहिचान रेफरलहरू स्वीकार्न जारी राख्नेछौं र उनीहरूको अनुसार समीक्षा गर्नेछौं روا कोलोराडो शिक्षा विभाग (CDE) दिशानिर्देशन روا यद्यपि हामीसँग हामी जी.टी. पहिचान रेफरलहरू स्वीकार्न जारी राख्नेछौं र उनीहरूको अनुसार समीक्षा गर्नेछौं روا कोलोराडो शिक्षा विभाग (CDE) दिशानिर्देशन روا यद्यपि हामीसँग हामी जी.टी. पहिचान रेफरलहरू स्वीकार्न जारी राख्नेछौं र उनीहरूको अनुसार समीक्षा गर्नेछौं روا कोलोराडो शिक्षा विभाग (CDE) दिशानिर्देशन روا यद्यपि हामीसँग 

प्रमाणहरूको पूर्ण शरीर नभएसम्म हामी निर्धारण गर्न सक्षम हुँदैनौं। प्रमाणको यस शरीरको भेला हुन ढिलाइ हुन सक्छ यदि हामी हाइब्रिड वा टाढाको शिक्षा वातावरणमा 

छौं। सबै दोस्रो ग्रेडरहरू र अन्य परीक्षण परिदृश्यहरूको युनिभर्सल स्क्रिनिंग ढिलाइ हुन सक्छ सीडीई र वैकल्पिक परीक्षण विकल्पहरूको मूल्या are्कन नभएसम्म थप 

मार्गदर्शन प्रदान नगरेसम्म।

१०.२ روا१०.२ رواروا उन्नत शिक्षा योजनाहरू (ALPs)روا उन्नत शिक्षा योजनाहरू (ALPs)

उन्नत लर्निंग योजनाहरू लक्ष्य सेटिंग, प्रगति अनुगमन र पहिचान भएका प्रतिभाशाली शिक्षार्थीहरूको लागि क्लोज-आउटको साथ कार्यान्वयन हुन जारी रहनेछ। हामी 

जी.टी. विद्यार्थीहरू, एएलपी गोल सेटिंग र प्रगति अनुगमनलाई सबै बर्ष समर्थन दिनेछौं।

१०..3 روا१०..3 رواروا प्रतिभाशाली प्रोग्रामिंगروا प्रतिभाशाली प्रोग्रामिंग

जीटीले सबै स्कूलहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि उत्तम अभ्यासहरूको रूपरेखा बनाउँदछ र प्रतिभाशाली र उन्नत विद्यार्थीहरूको विकासको बढ्ता गर्दछ। हामी 

एक्स्लेरेसन, किन्डरगार्टन र पहिलो कक्षामा प्रारम्भिक पहुँच र अन्य विभेदित निर्देशन रणनीतिहरूको सुविधा जारी राख्नेछौं, जबकि माथि उल्लेख गरिए अनुसार 

अतिरिक्त परीक्षण र प्रमाणको निकाय जम्मा गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। हामी जिल्लाभरि प्रतिभाशाली शिक्षार्थीहरूको शैक्षिक र स्नेही प्रोग्रामिंग आवश्यकताहरू पूरा 

गर्न जीटी सेन्टर स्कूलहरू र सबै स्कूलहरूलाई समर्थन गर्दछौं।

१०..4 روا१०..4 رواروا सामाजिक भावनात्मक समर्थनروا सामाजिक भावनात्मक समर्थन

जेफको पब्लिक स्कूलहरूले संसाधनहरू प्रदान गर्दछ र प्रतिभाशाली शिक्षार्थीहरूको सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्तम अभ्यासहरू समर्थन गर्दछ, जसमा 

निम्न روا दुई पटक अपवादात्मक (2e) روا शिक्षार्थीहरू, जसलाई परिभाषित रूपमा गिफ्ट गरिएको छ र कि त आईईपी वा 4०4 मा परिभाषित गरिएको छ। जीटी, विशेष शिक्षा, र निम्न روا दुई पटक अपवादात्मक (2e) روا शिक्षार्थीहरू, जसलाई परिभाषित रूपमा गिफ्ट गरिएको छ र कि त आईईपी वा 4०4 मा परिभाषित गरिएको छ। जीटी, विशेष शिक्षा, र निम्न روا दुई पटक अपवादात्मक (2e) روا शिक्षार्थीहरू, जसलाई परिभाषित रूपमा गिफ्ट गरिएको छ र कि त आईईपी वा 4०4 मा परिभाषित गरिएको छ। जीटी, विशेष शिक्षा, र निम्न روا दुई पटक अपवादात्मक (2e) روا शिक्षार्थीहरू, जसलाई परिभाषित रूपमा गिफ्ट गरिएको छ र कि त आईईपी वा 4०4 मा परिभाषित गरिएको छ। जीटी, विशेष शिक्षा, र निम्न روا दुई पटक अपवादात्मक (2e) روا शिक्षार्थीहरू, जसलाई परिभाषित रूपमा गिफ्ट गरिएको छ र कि त आईईपी वा 4०4 मा परिभाषित गरिएको छ। जीटी, विशेष शिक्षा, र 

विद्यार्थी सेवाहरूले २e विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गर्न उचित समर्थन प्रदान गर्न सँगै कार्य गर्न जारी राख्नेछन्। जीटी सेन्टर 

स्कूलका विद्यार्थीहरू, परिवार र स्टाफलाई उनीहरूको जीटी सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा परामर्शदाता द्वारा समर्थन गर्न जारी रहनेछ رواस्कूलका विद्यार्थीहरू, परिवार र स्टाफलाई उनीहरूको जीटी सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा परामर्शदाता द्वारा समर्थन गर्न जारी रहनेछ روا

 ।(SELC ) روا ।(SELC ) روا ।(SELC ) روا

१०..5 روا१०..5 رواروا अभिभावक / परिवार समर्थनروا अभिभावक / परिवार समर्थन

GT ले हाम्रो नियमित पारिवारिक सेमिनार, साथै हाम्रो मासिक प्रदान गर्न जारी राख्नेछ روا समर्थित (SENG) समूहहरूको भावनात्मक आवश्यकताहरू روا बहु स्थानहरूमा, GT ले हाम्रो नियमित पारिवारिक सेमिनार, साथै हाम्रो मासिक प्रदान गर्न जारी राख्नेछ روا समर्थित (SENG) समूहहरूको भावनात्मक आवश्यकताहरू روا बहु स्थानहरूमा, GT ले हाम्रो नियमित पारिवारिक सेमिनार, साथै हाम्रो मासिक प्रदान गर्न जारी राख्नेछ روا समर्थित (SENG) समूहहरूको भावनात्मक आवश्यकताहरू روا बहु स्थानहरूमा, GT ले हाम्रो नियमित पारिवारिक सेमिनार, साथै हाम्रो मासिक प्रदान गर्न जारी राख्नेछ روا समर्थित (SENG) समूहहरूको भावनात्मक आवश्यकताहरू روا बहु स्थानहरूमा, GT ले हाम्रो नियमित पारिवारिक सेमिनार, साथै हाम्रो मासिक प्रदान गर्न जारी राख्नेछ روا समर्थित (SENG) समूहहरूको भावनात्मक आवश्यकताहरू روا बहु स्थानहरूमा, 

वा दूर यदि आवश्यक भएमा। जी.टी. रिसोर्स शिक्षकहरू पनि उनीहरूको स्कूलमा विशिष्ट परिवारको आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न उपलब्ध छन्।
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११. विद्यार्थी संलग्नता

अवलोकन 

रिमोट सिक्ने हाम्रो कदमलाई जवाफ दिँदै, विद्यार्थी संलग्नता कार्यालय (एसईओ) ले आभासी वातावरणमा स्थापित मुख्य वयस्क पेशागत शिक्षा आवश्यकताहरू, अनलाइन 

विद्यार्थी समूहहरूको स्थापना, दूर केस केस प्रबन्धनको लागि प्रोटोकोल विकसित, र हाम्रा धेरै जसोको लागि नयाँ सेवा प्याकेजहरू विकास गर्न साझेदारी गरीएको छ। 

जोखिममा विद्यार्थी टाढाको शिक्षा वातावरणमा हाम्रो कदमलाई जवाफ दिन धेरै संसाधनहरू विकास गरियो जुन २०२०-२१ स्कूल वर्षको सुरूवातलाई समर्थन गर्न सुधार 

हुन जारी रहनेछ।

मुख्य बुँदाहरू 

११.१ روا विद्यार्थी सगाई कार्यालय (एसईओ) ११.१ روا विद्यार्थी सगाई कार्यालय (एसईओ) ११.१ روا विद्यार्थी सगाई कार्यालय (एसईओ) 

स्टाफले सुनिश्चित गर्नेछ कि हाम्रा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीहरूको लागि सेवाहरू र समर्थन सबै शैक्षिक वातावरणमा प्रदान गरिन्छ। हामी भिन्न भिन्नताहरू पहिचान 

गर्छौं र केही अवस्थाहरूमा टाढाको वातावरणमा सेवाहरूको प्रभावकारिता घट्दछ। नतिजा स्वरूप, हामी आफ्नो दृष्टिकोण र विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्ने रणनीतिहरू सुधार 

गर्न जारी गर्न समर्पित छौं।

११.२ روا ड्रपआउट रोकथाम र पुनः संलग्नता ११.२ روا ड्रपआउट रोकथाम र पुनः संलग्नता ११.२ روا ड्रपआउट रोकथाम र पुनः संलग्नता 

जीईडी मार्फत हाई स्कूल योग्यता प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि निर्देशकीय प्रोग्रामिंग यस वसन्तमा विद्यार्थीहरूको सेवा गर्नका लागि रूपान्तरण भएको छ र 

२०२० को शरद returnतुमा हामी जुन वातावरणमा फर्कन्छौं विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न तयार हुनेछौं। प्रत्यक्ष सेवाहरू र केस प्रबन्धन भर्चुअल समर्थनमा परिवर्तन 

भएको छ र सम्भावित हाइब्रिड / रिमोट लर्न वातावरणका लागि तयार हुनेछ। हामी दुर्गम शिक्षासँग संघर्ष गरिरहेका परिवारहरूसम्म पुग्न उनीहरूको प्रयासमा स्कूलहरूलाई 

समर्थन दिन जारी राख्छौं र गर्मीमा घर भ्रमणको लागि अनुमति दिनको लागि सुरक्षा प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा छौं। यद्यपि यस वसन्तमा १,००० भन्दा 

बढी विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गरिएको थियो, हामी अझै पनि हाम्रो सेवा डेलिभरी मोडलको प्रभावकारिताका बारे हेरिरहेका छौं र अर्को वर्षको लागि सुधारहरू गर्ने अपेक्षा 

राख्छौं।

११..3 روا इक्विटी, विविधता, र समावेशन (EDI) ११..3 روا इक्विटी, विविधता, र समावेशन (EDI) ११..3 روا इक्विटी, विविधता, र समावेशन (EDI) 

ईडीआई टोलीले ऐतिहासिक रूपमा अधोरेखित विद्यार्थी र परिवारको आवश्यकतालाई माथि उठाउन जारी छ। हामी यी दुवै आवश्यकताहरू प्रणालीगत र व्यक्तिगत स्तरमा 

सांस्कृतिक रूपले उत्तरदायी अभ्यासहरू मार्फत र स्कूलहरू, विभागहरू, र जेफको वरिपरि सामुदायिक साझेदारहरूको साथ सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्दछौं। हामी नयाँ 

स्कूल वर्षमा विद्यार्थी, स्कूल, र विभागहरूको लागि प्रत्यक्ष समर्थन जारी राख्नेछौं। ईडीआई टोली २० learning० को गिरावटका लागि रिमोट, इन-पर्सन, वा हाइब्रिड 

सेटिंग्समा प्रभावकारी हुन आभासी प्लेटफर्ममा पेशेवर शिक्षा र कार्यसमूहलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। दुबै अनुहार र अनलाइन सत्रहरू यस वसन्तमा 

चलाइएका छन् र जारी रहनेछन अर्को स्कूल वर्षको लागि बृद्धि हुने।

११.। روا भारतीय शिक्षा११.। روا भारतीय शिक्षा११.। روا भारतीय शिक्षा

भारतीय शिक्षा टोलीले विद्यार्थी प्रोग्रामि transition्गलाई स the्क्रमित गरेको छ र टाढाको वातावरणमा समर्थन गर्दछ र २०२० को शरद returnतुमा हामी फर्किएका 

जुनसुकै वातावरणमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न तयार हुनेछौं। टोलीले युवा र परिवारहरूलाई पहिचान गर्ने शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, र सल्लाह दिने कार्यक्रम 

प्रदान गर्दछ आदिवासीको रूपमा। यसमा विद्यार्थी खाजा क्लबहरू र स्कूलको कार्यक्रम पछाडि समावेश छ। वार्षिक गर्मी कार्यक्रम टाढाका गतिविधिहरूको लागि विकास 

भैरहेको छ। थप रूपमा, स्टाफको साथ र जेफको पाठ्यक्रम र निर्देशनको साझेदारीमा हामी हाम्रा मूल निवासी अमेरिकी र आदिवासी विद्यार्थीहरू र परिवारहरूलाई सहयोग 

पुर्याउन सबैभन्दा प्रभावकारी र सांस्कृतिक हिसाबले उत्तरदायी रणनीतिहरूलाई परिष्कृत गर्न र साझा गर्न जारी राख्छौं।

 । روا जेफको भारतीय शिक्षा वसन्त २०२० समाचार पत्र روا । روا जेफको भारतीय शिक्षा वसन्त २०२० समाचार पत्र روا । روا जेफको भारतीय शिक्षा वसन्त २०२० समाचार पत्र روا । روا जेफको भारतीय शिक्षा वसन्त २०२० समाचार पत्र روا
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११..5 روا औषधि हस्तक्षेप सेवाहरु ११..5 روا औषधि हस्तक्षेप सेवाहरु ११..5 روا औषधि हस्तक्षेप सेवाहरु 

यस वसन्तमा दुर्गम वातावरणमा पदार्थ दुर्व्यसनसँग संघर्ष गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई हाई स्कूल जिल्ला आरएन र सामुदायिक उपचार केन्द्रहरू द्वारा समर्थित थियो। 

गिरावटमा हाम्रो उत्तरदायित्व सुधार गर्न प्रोटोकोल र रणनीतिहरू विकासको प्रक्रियामा छन्। समूह र व्यक्तिगत पदार्थ दुर्व्यवहार परामर्श प्रदान गर्ने एजेन्सी 

साझेदारहरू हाल हाम्रो विद्यार्थीहरूको साथ वर्चुअल रूपमा काम गर्दैछ।

११..6 روا११..6 رواروا अवसरहरुको पालनपोषण روا अवसरहरुको पालनपोषण 

फोस्टरिंग अवसर कार्यक्रममा संलग्न विद्यार्थीहरूको लागि प्रत्यक्ष सेवाहरू दुर्गम वातावरणमा तुलनात्मक हिसाबले ठूलो अंशमा ट्रान्जिस गरिएको सम्बन्धको गहिराइको 

कारण पहिल्यै विकसित भइसकेको छ र साथसाथै विशेषज्ञहरूले विद्यार्थीहरूसँग संलग्न हुन प्रयोग गरिरहेका उपकरणहरूको विविधता। यो wraparound समर्थन जारी रहनेछ 

कि हामी एक टाढा, संकर, वा परम्परागत वातावरण मा फर्कन्छ। बाल दुर्व्यवहार वा उपेक्षाद्वारा प्रभावित विद्यार्थीहरू जसले पालनपोषण अवसर कार्यक्रमबाट सेवाहरू 

प्राप्त गर्दैनन् दुर्गम शिक्षा वातावरणमा अतिरिक्त चुनौतीहरू छन्। टोलीले काउन्टी र जिल्ला साझेदारहरूसँग उनीहरूको अनुभवहरू सुधार गर्न काम गरिरहेको छ। टाढाको 

शिक्षा वातावरणमा सरोकारहरू सम्बोधन गर्न नयाँ बाल संरक्षण प्रतिक्रिया प्रोटोकल अपडेट गरिएको थियो।

११.7 पुनर्स्थापना अभ्यासहरू (आरपी) 

स्वस्थ सम्बन्धहरूलाई बढावा दिन, सहयोगी समुदायहरू निर्माण गर्न र व्यवहार सुधार गर्न समर्थन गर्दछ जुन हामी गिरावटमा फर्कियौं वातावरणको पर्वाह नगरी। टोली 

प्रभावी मौसम, संस्कृति र अनुशासन अभ्यास भर्चुअल वा ब्यक्तिगत-व्यक्तिगत संसाधन विकास, प्राविधिक सहयोग, र व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट समर्थन गर्न जारी 

रहनेछ। روا परिवार र कर्मचारीहरूको लागि संसाधन روا एक दूर वा संकर वातावरणमा पुन: स्थापना अभ्यासहरू (RP) को लागि समर्थन जारी गर्न सिर्जना गरिएको हो। कर्मचारी रहनेछ। روا परिवार र कर्मचारीहरूको लागि संसाधन روا एक दूर वा संकर वातावरणमा पुन: स्थापना अभ्यासहरू (RP) को लागि समर्थन जारी गर्न सिर्जना गरिएको हो। कर्मचारी रहनेछ। روا परिवार र कर्मचारीहरूको लागि संसाधन روا एक दूर वा संकर वातावरणमा पुन: स्थापना अभ्यासहरू (RP) को लागि समर्थन जारी गर्न सिर्जना गरिएको हो। कर्मचारी रहनेछ। روا परिवार र कर्मचारीहरूको लागि संसाधन روا एक दूर वा संकर वातावरणमा पुन: स्थापना अभ्यासहरू (RP) को लागि समर्थन जारी गर्न सिर्जना गरिएको हो। कर्मचारी रहनेछ। روا परिवार र कर्मचारीहरूको लागि संसाधन روا एक दूर वा संकर वातावरणमा पुन: स्थापना अभ्यासहरू (RP) को लागि समर्थन जारी गर्न सिर्जना गरिएको हो। कर्मचारी 

टाढाको वा हाइब्रिड शिक्षण वातावरणमा आरपी कार्यान्वयन गर्न समर्थन गर्न संसाधनहरू र पेशेवर शिक्षाको विकास गर्न जारी राख्नेछन्।
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१२. स्वास्थ्य सेवाहरू

अवलोकन

हाइब्रिड वा टाढाको शिक्षा, जेफको पब्लिक स्कूल स्वास्थ्य सेवाहरूले स्कूलको टोली, सामुदायिक स्रोत, र परिवारहरूसँग मिलेर शिक्षाको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धित 

अवरोधहरूलाई सम्बोधन गरेर र परिमार्जन गरेर उनीहरूको इष्टतम सिकाउने क्षमतामा पुग्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई सशक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ। एक सुरक्षित, 

समावेशी, र सहयोगी वातावरण सबै विद्यार्थीहरूको लागि पेशेवर स्कूल नर्सि Schools, स्वस्थ स्कूल समन्वयकर्ता र सम्पर्क, स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, 

सामान्यतया मेडिकेड, र होमबाउन्ड निर्देश कार्यक्रमको रूपमा चिनिने अभ्यासको माध्यमबाट प्रोत्साहित हुनेछ।

मुख्य बुँदाहरू 

१२.१ नर्सिंग सेवाहरू 

१२.१.१ स्वास्थ्य योजना / स्वास्थ्य सहायता / औषधि आवश्यकताहरू 

● सबै व्यक्तिगत विद्यार्थी स्वास्थ्य योजनाहरू (ISHP) सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न अपडेट हुनेछ र परिवारहरू सम्पर्क गरिनेछ। 

पूरा योजनाहरू स्वास्थ्य कक्ष / अनन्त क्याम्पस / कक्षाकोठामा हुनेछन्।

● सबै आवश्यक औषधीहरू साइटमा रहेको र स्वास्थ्य कोठामा भण्डारित विद्यार्थीको स्कूलमा कुनै पनि समयको लागि आशा गरिन्छ। 

● स्वास्थ्य सहयोगी र जिल्ला आरएन कोभिड १ symp लक्षणात्मक स्टाफ र विद्यार्थीहरूको हेरचाहको लागि प्रतिक्रिया जेसीपीएचसँग समन्वयमा 

निर्धारित गरिनेछ र अगस्टसम्म प्रोटोकोलको विकास हुनेछ। 

● सामान्य स्वास्थ्य कोठा प्रक्रिया र उपचार दैनिक जारी हुनेछ। COVID-१ symp लाक्षणिक स्टाफ र विद्यार्थीहरूले स्कूल भवनमा बिभिन्न एकल 

कोठा प्रयोग गर्दछन्। सेक्सन १.। हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य कोठामा विद्यार्थीको संख्या सीमित गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दै।

● जिल्ला RNs दैनिक उपस्थिति को दौरान लक्षण रिपोर्टिंग मा JCPH संग संयोजन मा काम गर्नेछ 

१२.१.२ खोपहरू 

● राम्रो बच्चा भेटघाट COVID-19 को कारणले कम भएको छ र आवश्यक खोपहरू छुटेको थियो। जिल्ला आर एन ले स्कूल 

आवश्यकताहरूको सुरूसँग पत्रहरू वितरण गरेको छ।

● राज्य खोप नियम / अपेक्षाहरु स्थान मा रहन्छ। 

● COVID-19 को कारण गैर-अनुपालन बहिष्करणको लागि एक अनुग्रह अवधि हुनेछ। 

१२.१..3 आईआईपी / 4०4 सेकेन्ड 

● विद्यार्थी स्वास्थ्य समीक्षाहरू जिल्ला आरएन द्वारा पूरा गर्न जारी हुनेछ बैठकहरू टाढा वा व्यक्तिगत रूपमा हुनेहरू साथ। 

१२.२ स्वस्थ स्कूलहरू 

१२.२.१ स्वस्थ स्कूल Liaisons 

● हाइब्रीड र रिमोट मोडेलहरूमा भिन्नताहरू यसमा हेर्न सकिन्छ روا स्वस्थ स्कूल सम्पर्क प्रणालीहाइब्रिड र रिमोट मोडेल रेखाचित्र روا । हाइब्रीड र रिमोट मोडेलहरूमा भिन्नताहरू यसमा हेर्न सकिन्छ روا स्वस्थ स्कूल सम्पर्क प्रणालीहाइब्रिड र रिमोट मोडेल रेखाचित्र روا । हाइब्रीड र रिमोट मोडेलहरूमा भिन्नताहरू यसमा हेर्न सकिन्छ روا स्वस्थ स्कूल सम्पर्क प्रणालीहाइब्रिड र रिमोट मोडेल रेखाचित्र روا । हाइब्रीड र रिमोट मोडेलहरूमा भिन्नताहरू यसमा हेर्न सकिन्छ روا स्वस्थ स्कूल सम्पर्क प्रणालीहाइब्रिड र रिमोट मोडेल रेखाचित्र روا । हाइब्रीड र रिमोट मोडेलहरूमा भिन्नताहरू यसमा हेर्न सकिन्छ روا स्वस्थ स्कूल सम्पर्क प्रणालीहाइब्रिड र रिमोट मोडेल रेखाचित्र روا । 

१२.२.२ स्वास्थ्य सल्लाहकार काउन्सिलहरू 

● स्वस्थ स्कूलहरूले विद्यार्थी स्वास्थ्य सल्लाहकार काउन्सिल (एसएएसी) र जिल्ला स्वास्थ्य सल्लाहकार काउन्सिल (डीएचएसी) को निरीक्षण गर्दछ 

- बैठक टाढा टाढा जारी रहनेछ। 

१२.२. Health स्वस्थ बच्चाहरू कोलोराडो सर्वेक्षण (HKCS) 

● HKCS डाटा विभागहरु र प्रिन्सिपल्स संग अनलाइन साझा गरीन्छ। स्वास्थ्य लक्ष्यहरू टाढाबाट नै निर्धारण गरिन्छ।
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१२.२.। छुट र शारीरिक गतिविधि 

● शारीरिक गतिविधि र अवकाश मोडेलहरू हेर्न सकिन्छ روا छुट र शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू हाइब्रिड र रिमोट मोडेलहर ूروا (अपडेट हुन शारीरिक गतिविधि र अवकाश मोडेलहरू हेर्न सकिन्छ روا छुट र शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू हाइब्रिड र रिमोट मोडेलहर ूروا (अपडेट हुन शारीरिक गतिविधि र अवकाश मोडेलहरू हेर्न सकिन्छ روا छुट र शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू हाइब्रिड र रिमोट मोडेलहर ूروا (अपडेट हुन शारीरिक गतिविधि र अवकाश मोडेलहरू हेर्न सकिन्छ روا छुट र शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू हाइब्रिड र रिमोट मोडेलहर ूروا (अपडेट हुन शारीरिक गतिविधि र अवकाश मोडेलहरू हेर्न सकिन्छ روا छुट र शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देशहरू हाइब्रिड र रिमोट मोडेलहर ूروا (अपडेट हुन 

जारी राख्नेछ)। 

१२.२.। स्कूल बगैंचा 

● COVID-१ for को लागि जेफको स्कूल बगैंचा प्रोटोकल। رواCOVID-१ for को लागि जेफको स्कूल बगैंचा प्रोटोकल। روا

१२.२.। कर्मचारी कल्याण 

● कर्मचारी कल्याण वेबसाइट

● आन्तरिक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम वेबसाइट

१२..3 विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (मेडिकेड) 

● हाइब्रिड मोडलले प्रतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ किनकि यो सीधा विद्यार्थी सेवाहरू र यातायात आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित छ। यद्यपि टाढाको शिक्षा 

वातावरणमा प्रतिपूर्ति संघीय र राज्यको मार्गदर्शन र अठोटमा निर्भर छ। संकर वातावरणमा:

१२..3.१ अनियमित क्षण समय अध्ययन (RMTS) 

● प्रतिक्रिया समय को एक सानो विन्डोको साथ अक्टुबर १ सुरू गर्नुहोस्। 

● सबै सेवा प्रदायकहरू, मानव संसाधन, र विशेष शिक्षा टोलीहरूसँग समन्वय राज्यलाई समय र उचित प्रतिक्रियाहरू रिपोर्ट गर्दैछ। 

१२..3.२ EzEdMed दस्तावेज - सबै प्रदायकहरु द्वारा उम्मीद गरीने छ। 

१२..3. Transport यातायात - १०6666 विद्यार्थीहरूको लागि यात्रा कागजात गर्न जोनर विद्यार्थी ट्र्याकिंग प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्। 

● https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home رواhttps://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home روا

१२..4 होमबाउन्ड निर्देशन कार्यक्रम

● गिरावट २०२० देखि यो सेवा अब केन्द्रिय रूपमा प्रदान गरिने छैन र सबै स्कूलहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय विचारका लागि मापदण्डहरू:

१२..1.१ होमबाउन्ड निर्देशनका लागि मापदण्ड 

● होमबाउन्ड सेवाहरू आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने क्रममा विद्यार्थीले स्कूल मार्फत अनलाइन सामग्री पहुँच गर्न सक्षम छन भनेर 

स्कूलले विचार गर्नेछ। 

● स्कूलले यो पूरा गर्नेछ روا चेकलिस्ट روا होमबाउन्ड सेवाहरू उपयुक्त छन् कि छैन भनेर अठोट गर्न अघि। स्कूलले यो पूरा गर्नेछ روا चेकलिस्ट روا होमबाउन्ड सेवाहरू उपयुक्त छन् कि छैन भनेर अठोट गर्न अघि। स्कूलले यो पूरा गर्नेछ روا चेकलिस्ट روا होमबाउन्ड सेवाहरू उपयुक्त छन् कि छैन भनेर अठोट गर्न अघि। स्कूलले यो पूरा गर्नेछ روا चेकलिस्ट روا होमबाउन्ड सेवाहरू उपयुक्त छन् कि छैन भनेर अठोट गर्न अघि। स्कूलले यो पूरा गर्नेछ روا चेकलिस्ट روا होमबाउन्ड सेवाहरू उपयुक्त छन् कि छैन भनेर अठोट गर्न अघि। 

● होमबाउन्ड सेवाहरू स्थापना गर्न स्कूल जिम्मेवार हुनेछ। यदि होमबाउन्ड प्रशिक्षक आवश्यक छ भने, शिक्षकलाई पहिचान गर्नु स्कूलको 

उत्तरदायित्व हुनेछ।

सन्दर्भ र स्रोतहरू:

स्वास्थ्य सेवा विभाग
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