
जनवरी २०२१ स्कूल फिर्ती योजना 
 

प्रिय जेफ्को पब्लिक स्कूि परिवािहरू, प्रवद्यार्थीहरू, स्टाफ, ि समदुाय 

 

व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइमा फर्कि नका िागि हामीिे योजना ननर्ाििण िदैिदाि र्ैयि र्ािण िनुिभएकामा र्न्यवाद। 

बच्चाहरूको शैक्षिक, सामाब्जक तर्था भावनात्मक आवश्यकताहरू पिूा िनिका िागि उनीहरूका िागि व्यब्तत-उपब्स्र्थत 

ससकाइ सवोत्तम हो भन्न ेहामीिाई र्थाहा छ। जुन १७, २०२० का दिन जेफ्को शिक्षा बोर्डले एउटा प्रस्िाव पास गऱ्यो, 

जसिे स्टाफिाई जफेसिन काउन्टी सामुदानयक स्वास््य (जेससप्रपएच) बाट िाप्त माििननदेशन अनुरूप सम्भावनाको 

उच्चतम हदसम्म व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइ पुनस्र्थािप्रपत िनि ननदेशन ददएको छ। हामीिे तपाईँहरूसँि पदहलेिेखि नै साझा 

गिै आए अनसुार, हामीिे कोसभड-१९ महामारीमा अघि बढ्िै गिाड, हाम्रो मनसाय यस स्कूि वर्िमा सम्भव भएसम्म 

बढीभन्दा बढी व्यब्तत उपब्स्र्थत किा िदान िनुि िहेको छ। 

 

नयनै ननदेशनहरू ि ििणहरू सदहत, हामी तपाईँसँि यस दहँउदे प्रवदा पछाडडको हाम्रो स्कूल फििी योजना साझा गिैछौँ। 

स्कूलहरू प्रभावकारी र सुरक्षक्षि रूपमा सञ्चालन हुन ्भन्ने कुरा सुघनक्चचि गनड सहामी सामुिाघयक स्वास््य मागडििडन र 

सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना जारी राख्नछेौँ साथ ैअघिररति मेदिक, मापन स्टाफ अनुपब्स्र्थनत दि पनन अनुिमन िनेछौँ। 

सुरक्षक्षि िथा सुदृढ शसकाइ वािावरण सुघनक्चचि गनडका लागग स्कूल पररसर स्टािका सम्पूणड सिस्यहरूको योगिान 

चादहन्छ- सशिा िदायकहरू, कायाििय िोफेसनिहरू, खाद्य सेवा कायिकतािहरू, ननयन्रण स्टाफ, शैक्षिक सहयोि 

िोफेसनिहरू ि स्कूि नेततृ्वकतािहरू। तिको योजना स्थापपि गने हाम्रो क्षमिा हाम्रो समुिायमा कोशभर्-१९ को प्रसारन 

न्यूनीकरण गनडमा िथा हाम्रा स्टािहरूको िह स्कूलहरू िथा डर्क्स्ितट सञ्चालनहरू िवु ैशभत्र कायम राख्नमा आधाररि 

रहनेछ। 

 

जनवरीमा स्कूल दरू सिकाइबाट िुरु हुनेछ 

 

हामी व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइमा फिफ्कनका लागग पूणड प्रघिबद्ध हुुँिाहुुँिै पघन, दहउँदे प्रवदा पनछ भाइिस िसािणमा 

सम्भाप्रवत वदृ्गर्का प्रवर्यमा िम्भीि सिोकािहरू िहेका छन।् जेफसिन काउन्टी सामुदानयक स्वास््य(जेससप्रपएच)िे हामीिाई 

व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइका िागि हाम्रा स्कूिहरू खिुा िनुि अनि एउटा १४-ददने ऊष्मायन अवगध प्रिान गनड सल्लाह 

दिएको छ जसले गिाड भाइरसको प्रसारणले िुरुन्ि तवारेन्टाइन गनुड पनड क्स्थघिबाट बच्न सफकयोस।् त्यसकारण, हामी 



 

सेमेस्टिको सुरुवात हाम्रो वतिमान साप्तादहक तासिकामा दिू ससकाइबाट िनेछौँ, ि त्यसपनछ अिि पारिएको पुनिाििम्भ 

योजना कायाडन्वयन गनेछौँ जसले गिाड व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइको ददिोपन सुननब्श्चत िनि ि भाइिसको िसािण वा िमुख 

तवािेन्टाइनका कािण बार्ाबाट बच्न सर्कयोस।् 

 

हामी व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइमा फर्कि एपनछ, हाम्रो योजना सो मोडििाई स्कूि वर्िको अन्त्यसम्म कायम िाख्न ुहुनेछ, 

जबम्म कोशभर्-१९ र्ायल बैजनी रङमा प्रवेि गिैन। अगाडर् बढ्िै गिाड, हामी अस्र्थायी रूपमा एकि स्कूिका आर्ािमा 

ससकाइ मोडिहरू परिवतिन िनछेौँ जसमा कोसभड-१९ को प्रसारण घनयन्त्रण गनडका लागग आवचयकिा अनसुार व्यक्ति-

उपब्स्र्थत बाट दिू वा तवािेन्टान समूहमा पररविडन रहनेछ। 

 

व्यक्तर्त-उपस्थित सिकाइमा फिती योजना  

  

गे्रडहरू ६-१२ का लागि समगिर्त सिकाइ कायाान्वयन िने बारे टटप्पणी(नोट)हरू 

 व्यक्तर्त-उपस्थित फियाकलापहरूका विषयमा डिस्थिक्टले भाइरिको फियाकलाप, क्िारेन्टाइन र सिडिवपएचइ तिा 

जेसिवपएच परामर्शहरूको अनुगमन गनश जारी राख्नछे। हामी गे्रिहरू ६-१२ का लागि िुरु समतर्तको मूल्याङ्कन 

जारी राख्नछेौँ र समगिर्त सिकाइ िरुु िनाका लागि िम्भव भएिम्म तछटो तनणाय िनेछौँ। 

 भाइरसले उच्च प्रसारण िथा सङ्कुचन िरहरूका कारण ठूला पवद्याथीहरूलाई गैरअनुपाघिक रूपमा प्रभापवि 

पािडछ। 

 माध्यशमक िाशलकाहरूले न्यूनीकरण रणनीघिका रूपमा टोली घनमाडणको प्रयोगको स्वीकृघि दिुँिैनन।् 
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 ६-१२ गे्रर्हरूका लागग शमगिि मोर्लमा िफकड ने कायडलाई सामुिाघयक स्वास््य अगधकारीहरूले िब मात्र समथडन 

गिडछन ्जब जेिसडन काउन्टी कोशभर्-१९ िह सुन्िले रङको िहमा पुग्छ वा रािो िहमा मेदितसमा सुधार गरेको 

हुन्छ। घनम्नशलखिि कुराहरू पघन पूरा गनड आवचयक छ:  

o के-५ स्कूलहरू सञ्चालनात्मक रूपमा क्स्थर छन।् 

o जेिसडन काउन्टीले िटनाका िरहरूमा गगरावट आएमा क्स्थरिा प्रिशिडि गनेछ। 

o स्कूलहरूले न्यूनीकरणका रणनीघिहरूमा लक्ययि सम्पकड  पदहचान (दटससआइ) मापदण्ड, बसाइ चाटि, छ 

र्फटको सामाब्जक परृ्थकीकिण, ियोि िनेछ ि मास्क आवश्यक िनेछ। 

अन्य प्रमुख जानकारी  

 खाद्य िेवाहरू: डर्क्स्ितटले २०२०-२०२१ स्कूल वर्डको अन्त्य सम्म सम्पूणड पवद्याथीहरू (प्रिके-१२) का िागि 

ननशुल्क खाना िदान िने काम जािी िाख्नछे। सिने ि जाने खाना प्रवतिण स्र्थिहरूका बािेमा बढी जानकािी यहाुँ 

उपलब्ध छ। जनवरीका लागग िाना सेवाको पववरण स्कूल फििाड हुनुभन्िा अघि प्रिान गररनेछ।  

 यार्तायार्त िेवाहरू: डर्क्स्ितटले पवशभन्न गे्रर् िहहरू र कायडक्रमहरूमा व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइमा फर्किँ दा समल्ने 

ििी यारा योजना समायोजन िदैछ। बढी जानकािीी स्कूल फििाड हुनु अघि प्रिान गररनेछ। 

 खेलकुद र फियाकलापहरू: जफे्को पक्ब्लक स्कूल्सले कोलोरार्ो हाइ स्कूल फक्रयाकलाप सङ्गठन (शसएचएसएए) 

तर्था स्र्थानीय एवम ्िाज्य सामुदानयक स्वास््य माििदशिनहरू पािना िदिछ। ससएचएसएए ससजन बब खेिकुदहरू 

जनविी २५ िेखि सुरु हुने अनुमान गररएको छ। अभ्यास िाशलकाहरू िथा फक्रयाकलापहरूका पवर्यमा जानकारी 

उपलब्ध हुनासाथ सञ्चार गररनेछ। 

हामी हाम्रो िमुदायलाई िँिै आउन आह्वान िदाछौँ 

जनविीमा व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइिाई सहयोि िनि जेफसिन काउन्टी समुदायिे के िनि सतछ? 

 

िामुदातयक स्वास््य िंस्थाहरूबाट प्राप्र्त िम्पूणा स्वास््य र िुरक्षा प्रोटोकलहरू पालना िना जारी राख्न े

व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइ िदान िने हाम्रो िमता कोसभड-१९ प्रसारणको न्यूनीकरणमा आधाररि हुन्छ। हामी हाम्रा 

समुिाका सब ैजनालाई  आफ्नो िर पररवारका सिस्यहरूसुँग पविा मनाउुँ िा मास्क लगाउन,े हात र्नु,े सामाब्जक 

परृ्थकीकिण अभ्यास िन ेि प्रवदाहरू मनाउने प्रवर्यमा सतकि  िहन र आफ्नो िरपररवार बादहरकाहरूसुँगको ठूलो जमिट 

सीशमि राख्न आह्वान गिडछौँ।  यदि बबरामी हुनुहुन्छ भने, ििमा बस्नुहोस,् ि यदद कोसभड-१९ का लक्षणहरू अनुभव 
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गरररहनुभएको छ भने परीक्षण गराउनुहोस।् 

 

सिक्षाका लागि वकालर्त िने 

िभनिि पोसिसिे आफूिाई स्कीूलहरू सुरक्षक्षि रहेको र व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइका िागि खुल्न ुपन ेिािेको साविजाननक 

रूपमा उल्िेख िनुिभयो। सहयोिको यो वततव्यिाई सिाहना िदाििदै पनन, हामी यस सँिै काम अनि बढेको हेनि चाहन्छौँ। 

जेफ्को पब्लिक स्कूल्स ि अन्य मेट्रो-िेर डडब्स्ट्रतटहरू व्यक्ति-उपब्स्र्थत ससकाइका अड्चनहरू सम्बोर्न िनिका िागि 

िभनििको स्कूि र्फती कायि बिसिँ संिग्न हुन काम िरििहेका छन।् िभनििको कायािियमा सम्पकि  िाख्न ेि उहािँाई 

ननम्न बािेमा िोत्सादहत िने बािे प्रवचाि िनुिहोस:्  

 स्वास््यस्याहार कायडकिाडहरू, िर्थम िनतकी्ररयािािाहरू, ि िोििनतिोर्क िमता कम भएका/उच्च जोखखममा 

भएकाहरू पनछ स्कूि डडब्स्ट्रतटका कमिचािीहरूिाई खोप ििाउन िार्थसमकीकिण िने। यसिे  समुदायमा 

कोसभड-१९ को िीिडकालीन प्रसारण जे भएिा पघन हामीलाई हरेक दिन स्कूलमा काम गनडका लागग पयाडप्ि 

स्टाि सिस्यहरू उपलब्ध राख्न ेहाम्रो क्षमिामा पयाडप्ि वदृ्गध गनेछ। 

 अघिररति िचडहरू, आमदानी िनत, तर्था यस महामािी भरि स्कूिहरू तर्था प्रवद्यार्थीहरूिाई सहयोि िनि 

सम्बब्न्र्त अनतरितत उपकिण खचिहरू समेट्नका िागि स्कूि डडब्स्ट्रतटहरूिाई अनतरितत फब्न्डङ ि स्रोतहरू 

िदान िनिीे।  

 नयाुँ प्रघिस्थापन शिक्षकहरूका लागग आवेिनमा शसडर्इ आवेिन लाइसेक्न्सङ र पषृ्ठपोर्ण जाुँच िुल्कहरूमा छूट 

दिने। 

 हाम्रो समुिायभरर घनिुल्क वा न्यनू-शुल्क पिीिण िदान िनि जािी िाख्न ेि कोसभड-१९ परीक्षण नघिजाहरूको 

िीव्र पवपररिीकरण सुघनक्चचि गन।े  

प्रतर्तस्थापना सिक्षक, बि चालक, िंरक्षक िा खाद्य िेिा कायशकताश बन्नुहोि ्

पदहिो सेमेस्टिमा व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइको अवगर्मा हाम्रा र्ेिै चुनौतीहरू तवािेन्टाइन िोटोकिहरूका सार्थसार्थ ै

भाइिसको िसािण तर्था बबिामीसिँ सम्बब्न्र्त स्टार्फङ समस्याका कािण भएका गर्थए। हामी हाम्रो समुदायलाई 

प्रघिस्थापना शिक्षक बन्न आवेिन गरेर, वा बस चािक, खाद्य सेवा कायिकताि, वा अन्य पदहरूमा पणूिकािीन पदमा 

आवेदन ििेि जेफ्को स्टाफमा जोडडन आमब्न्रत िदिछौँ। यहाुँ हाम्रो समग्र रोजगार वेबसाइट समीक्षा गनुडहोस,् ि 

िनतसथ्ापन पिहरूबारे बढी यहाुँ जान्नुहोस।् 
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बन्द िदाािदै... 

 

हाम्रो जनवरीको योजनाले सबैलाई िुसी बनाउने छ भन्न ेकुरा हामीलाई थाहा छ। केहीले स्कूलहरू िरुुन्ि १००% व्यब्तत-

उपब्स्र्थत ससकाइमा र्फताि हुन ्चाहेका छन ्भने, अन्यहरूिे हाम्रो योजनाभन्दा अझ बढी पखखिऊन ्भन्ने चाहन्छन।् हामीिे 

बबतेका हप्ताहरूमा योजनाको समीिा ििन् र पषृ्ठपोर्ण सङ्कलन गनडका लागग अशभभावकहरू, प्रवद्यार्थीहरू, सशिकहरू, 

सहयोि स्टाफ तर्था िशासकहरू सदहत सयौँ सिोकािवािाहरूसँि भटेेका छौँ। हामीिे अिाडड ल्याएको योजना हाम्रा 

प्रवद्यार्थीहरू ि स्टाफिाई व्यब्तत-उपब्स्र्थत ससकाइमा र्फताि ल्याउनका िागि सबैभन्दा उपयुक्ि, सुिक्षित ि ददिो िहेको 

प्रवश्वास हामीमा छ। 

 

महामािीको समयमा यी र्ेिै मदहनाहरूमा अनि बढी िहनािे हाम्रा जीवनहरूिाई प्रवसभन्न रूपिे िभाप्रवत पािेका छन ्ि 

हामीिे यसको िभाव िामो समयसम्म अनभुव िरििहने छौँ। हामीहरू मध्ये र्ेिै जनािे नया ँप्रवगर्हरूिे स्याहाििदान, 

काम र िरका उत्तरिाघयत्वहरू घनवाडह गनड यिाउिा गरररहेका छौँ। हामीमध्ये केहीले यी सम्पूणड कुराहरू बबरामीसुँग सङ्िर्ड 

गिाडगिै, प्रियजन, समर वा परिगचतहरूको िनतमा शोक व्यतत िदाििदै िरििहेका छौँ। खोपको वास्तप्रवकतािे भप्रवष्यको 

अन्त्य बबन्द ुिदान ििे तापघन, हामी अझ ैत्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। यस प्रवदाको अवगर् ि आिामी हप्ताहरूमा, यस कदिन 

समयमा जीवनिाई असिक बढी सहनशीि बनाउनका िागि आउनहुोस ्हामी हाम्रो िेम, करुणा, ि आशाको भावना कायम 

िाखौँ।  

 

भवदीय, 

 

जेफ्को पक्ललक स्कूल्ि  

 


