व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइका लागि
मािगर्दशगि ििा प्रोटोकलहरू
अद्यावगिक िरिएको: अप्रप्रल ५, २०२१

Jeffco Public Schools ले यि प्रलेखमा परिवािहरू ििा थटाफका लागि व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइको २०२०-२१ प्रवथिाि बािे िबैभन्र्दा
अद्यावगिक िरिएको मािगर्दशगि ि प्रोटोकलहरू प्रर्दाि िर्दै छ। यिमा भाइिि न्यूिीकिण िणिीनिहरू, व्यक्ति-उपक्थिि बैठकहरू, यािायाि,
खेलकुर्द, ि अन्य िेिै कुिाका प्रवषयमा प्रोटोकलहरू िामेल छि ्। िल प्रर्दाि िरिएको मािगर्दशगि हाम्रा िामुर्दानयक थवाथ्य िाझेर्दािहरूबाट प्राप्ि
मािगर्दशगि अिरू
ु प िहे को छ।
सूचना खण्डहरू:
प्रवद्यािीहरूका लागि मािगर्दशगि
थकूल थटाफका लागि मािगर्दशगि
महत्त्वपूणग प्रोटोकलहरू
केन्रीय थटाफका लागि मािगर्दशगि
अनिरिति िन्र्दभगहरू

विद्यार्थीहरूका लागि मािगदर्गन
एललमेन्टरी: ग्रेडहरू विके-५

एसलमेन्टिी सिकाइ मोडेल वा भाइिि न्यि
ू ीकिण िणिीनिहरूमा कुिै परिविगि छै ि।
●

प्रवद्यािीहरूले माथक लिाउि जािी िाख्नेछि ्

●

भविसभत्र प्रवेश िर्दाग प्रवद्यािीहरूको लक्षण क्थिनिङ जािी िहिेछ।

●

प्रवद्यािीहरूले बािम्बाि आफ्िा हािहरू िुिेछि ्।

●

एसलमेन्टिी थकूलहरूमा टोली िठि कायगको उपयोि जािी िहिेछ।

●

हाल १००% र्दिू सिकाइमा िहे का प्रवद्यािीहरू १००% र्दिू सिकाइ मै िहिेछि ्, जबिम्म थकूललाई कुिै वैकक्पपक अिुिोि िरििँर्दैि ि
थकूलले त्यथिो अििु ोि एकोमोडेट ििग ितर्दै ि।

माध्यलमक: ग्रेडहरू ६-१२
प्रवद्यािीहरू हिे क हप्िा िोमबािर्दे खख बबहीबाि िम्म व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइमा पढ्िेछि ् (शुिबाि अिमकासलक दर्दि िहे को छ)
●

थकूललाई वैकक्पपक अििु ोि ििरिएिम्म समगिि प्रवकपप अन्त्य हुिेछ ि हाल समगिि मोडलको कायगिासलकामा िहे का िम्पण
ू ग
प्रवद्यािीहरू िोमबाि र्दे खख बबहीबाििम्म िञ्चालि हुिे १००% व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइ कायगिासलकामा हुिेछि ्।

●

िम्पूणग प्रवद्यािीहरूले माथक लिाउिै पिेछ।

Jeffco Public Schools - व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइका लागि मािगनिर्दे शिहरू ििा प्रोटोकलहरू

1

●

बािम्बाि हाि िि
ु े कायगलाई प्रोत्िादहि ििग जािी िाखखिेछ

●

िवीििम मािगर्दशगि अिुिाि ३ फफटको िामाक्जक र्दिू ी (जहािँ िम्भव हुन्छ) कायम िरििेछ।
○

MDPH मािगर्दशगि

●

भविका प्रवेशद्वािहरूमा लक्षण क्थिनिङ जािी िहिेछ

●

िबै कक्षाहरूका लागि बिाइ चाटग हरू ि िमयमै उपक्थिनि जिाउि आवश्यक छ

●

हाल १००% र्दिू सिकाइमा िहे का प्रवद्यािीहरू १००% र्दिू सिकाइ मै िहिेछि ्, जबिम्म थकूललाई कुिै वैकक्पपक अिुिोि िरििँर्दैि ि
थकूलले त्यथिो अििु ोि एकोमोडेट ििग ितर्दै ि

चाटगि थकूल परिवािहरूले उिीहरूको व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइका योजिाहरूका लागि आआफ्िा थकूलमा िम्पकग ििुग पिेछ।

सम्िूर्ग ग्रेडहरूका स्कूल स्टाफका लागि मािगननदे र्न
●

माथकहरू आवश्यक छि ् (जबिम्म सभत्री/निजी कायागलयमा एतलै भईँर्दै ि – चाि सभत्ता ि एउटा ढोका)

●

अन्य िबै वयथकहरूििँि ६ फफटको िामाक्जक र्दिू ी कायम िाख्नुहोि ्

●

अरूििँि जमघटमा समसििबाट बच्िुहोि ्

●

बैठकहरू ििा पेिािि प्रवकािलाई र्दिू बाटै िञ्चालि ििग जािी िाखखिेछ
○

यदर्द व्यक्ति-उपक्थिि प्रवद्यािी सिकाइका लागि व्यक्ति-उपक्थिि बैठक अत्यावश्यक वा अनिवायग भए, १५ जिाभन्र्दा बढी
भेला हुिेछैिि ् (६ फफटको िामाक्जक र्दिू ी कायम ििग ि माथक ििैँ लिाउि िफकन्छ भन्िे मान्यिामा)।

महत्त्ििर्
ू ग सञ्चालनात्मक प्रोटोकलहरू
खेलकुद र क्रियाकलािहरू

●

प्रत्येक JCPH का लागि क्षमिा िीमा (क्षमिािीमाहरू अद्यावगिक िरिएको (३.१२).pdf)।

●

िबै खेलकुर्दमा माथकहरूको प्रयोि जरुिी छ (जेसिप्रपएच िामुर्दानयक थवाथ्य आर्दे श २०-००८
अिुरूप)। यि माथकको आवश्यकिाका लागि अनिरिति व्याख्या।

●

CHSAA बाट खेलकुर्द पालिा मािगर्दशगि।

●

थिािीय िामुर्दानयक थवाथ्य मािगर्दशगिले CDPHE/CHSAA मािगर्दशगिको ठाउिँ सलन्छि ्।

●

फियाकलापहरूले काउन्टीको िह (हाल िह िीलो) ििँि समपिे मािगर्दशगिहरूको पालिा ििुग पिेछ

बार्थरूमहरू

●

बािरूमहरू पूणग क्षमिामा िञ्चालि हुि ितछि ्।

भिन र मैदान प्रयोि

●

िञ्चालिात्मक मािगर्दशगिहरूमा कुिै परिविगि छै ि। मैर्दाि ििा भविको प्रयोिको थवीकृनिका
लागि प्रप्रक्न्िपलहरूले डडक्थितट िप्रु विाहरूििँि काम ििेछि ्।

लसकाइ िातािरर् िररितगन

●

आफ्िो प्रवद्यािीका लागि परिविगि – व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइबाट र्दिू सिकाइमा – अिुिोि ििग

िनगका लागि िाररिाररक

चाहिे परिवािरूले आफ्िा थकूलहरूमा िम्पकग िाख्नु पिेछ ि उिीहरूले िो अिुिोि एकोमोडेट ििे

छनोट

प्रयाि ििेछि ्।
●

आफ्िो प्रवद्यािीलाई र्दिू सिकाइबाट व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइमा परिविगि ििाउि चाहिे
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परिवािहरूका लागि, थकूलद्वािा निणगयहरू िरििेछि ् ि िी निणगयहरू थिािको उपलब्ििा,
कायगिम ििा िंिाििहरू, कक्षाको आकाि आदर्दमा आिारिि हुिेछि ्।
●

वैकक्पपक अिुिोिहरू पूिा ििगका लागि थकूलहरूले िमाि रूपले काम ििेछि ्, िि कायगिासलका,
कक्षाको आकाि, ििा िंिाििहरूको बन्िि भिे हुिेछ।

सफाई/२४-घण्टे बन्द

●

अद्यावगिक िरिएका मािगर्दशगिहरू अिुिाि िफाईका लागि थकूल बन्र्द िरििहि अब आवश्यक
छै ि। कृपया अद्यावगिक िरिएको माचग २०२१ िफाई मािगनिर्दे शि को पष्ृ ठ ३ हे िह
ुग ोि ्।

●

क्षेत्रहरूमा थप्रे ििे काम प्रवद्यािीहरू थकूलबाट दहिँडडिकेपनछ िरििेछ।

क्षेत्र भ्रमर्हरू र

●

क्षेत्र भ्रमणहरू ि िाबत्रकालीि भ्रमणहरूको अिुमनि छै ि।

रात्रत्रकालीन भ्रमर्हरू

●

थवाथ्य िेवाहरू, िमुर्दाय िुपरिन्टे न्डेन्ट, ि डडक्थितट िेित्ृ वबाट थवीकृनि सलएपनछ, प्रविलै
अपवार्दहरूमागि प्रवचाि ििग िफकिेछ।

लन्च

●

िम्भव हुिँर्दा लन्च बादहि िञ्चालि ििगका लागि थकूलहरूलाई प्रोत्िादहि िरिन्छ।

●

लन्च कक्षहरू (१७५ मानििहरू वा ५०% क्षमिा – जुि कम हुन्छ त्यही), क्जमहरू, िभाहलहरू,
कक्षाकोठाहरू, ठूला हलहरूको उपयोि ििग िफकिेछ।

●

लन्च कक्षहरू ि कक्षाकोठाहरूमा बिाइ चाटग हुिु पिेछ।

●

सलिे ि जािे खािाहरू – प्रवद्यािीहरूलाई लन्च सलएि आउिुहोि ्, यदर्द िम्भव भए।

●

खाद्य ि पोषण िेवाहरू बढी लन्च पिोिेलहरू नियुति ििगका लागि काम िरििहे का छि ्।

●

यदर्द कुिै लन्च कक्ष िम्पकगबाट कुिै िकािात्मक केि पदहचाि िरियो भिे, िो केिको १२ फफट
सभत्रका व्यक्तिहरूले तवािे न्टाइिमा बथिु पिेछ।

●

कुिै पनि बिाइ चाटग को िनिजा िम्पूणग कक्षलाई तवािे न्टाइि ििे ििी हुिेछैि।

क्िारे न्टाइन प्रक्रिया माचग

●

माचग १५ बाट िुरु ििे ि, तवािे न्टाइनिङका पत्रहरूले १० दर्दि िङ्केि ििेछि ्।

२०२१ मा अध्यािगिक

●

यदर्द आमाबाबु/थटाफले छोटो तवािे न्टाइि अवगिका लागि अिुिोि िछग ि ् भिे, डडक्थितटले त्यिको

िररएको

िम्माि ििेछ। मािगनिर्दे शिहरू निम्िािुिाि िहे का छि ्:
○

अिावत्त
ृ ीकिण पनछको ५ दर्दिमा वा पनछ पिीक्षण ििे को

○

िनिजाहरू िकािात्मक िहे का ि व्यक्ति अलक्षणात्मक िहे को

○

७ दर्दिको तवािे न्टाइि पूिा ििे को

○

असभभावकहरूले िनिजा थकूललाई प्रर्दाि ििेछि ् ि त्यिपनछ िामान्य फियाकलापमा
फफकगि ितिेछि ्, िो दर्दिमा थकूल जािे िदहि

○

खेलाडीहरूले आफ्िो खेलकूर्द प्रसशक्षक माफगि प्रनिथपिाग ििभ
ुग न्र्दा ५ दर्दि अनघ खेपि
फफिी (RTP) मािगर्दशगि पूिा ििुग पिेछ।

स्कूल आयोजनाहरू

●

आयोजिाहरूको िञ्चालि र्दिू बाट ििग जािी िाखखिेछ।

(विटटए बैठकहरू, बेक

●

यदर्द र्दिू बाट िम्भव िभए, थवाथ्य िेवा, िमुर्दाय िुपरिन्टे न्डेन्ट ििा डडक्थितट िेित्ृ वको

त्रबिीहरू, आटद..)

थवीकृनिले प्रविलै अपवार्दहरू प्रर्दाि ििग िफकिेछ।
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○

अपवार्द योजिामा निम्ि िामेल हुिु पिेछ:
■

युनिभिगल माथकहरू

■

६ फफटको िामाक्जक र्दिू ी

सामाजजक दरू ी (ग्रेड ६-

●

माथकहरूििँि िम्भव हुिँर्दा ३ फफट

१२)/ट्राक्रफक फ्लो/लकरहरू

●

माथक िहुिँर्दा १२ फफट (अपवार्द लन्च)

●

थकूलहरूले हाल चालू िहे को एकिफी िाफफक फ्लो ितर्दो कायम िाख्नु पिेछ

●

प्रयोिका लागि लकिहरूको अिुपलब्ििा जािी िहिेछ

●

खोपको र्दोस्रो खोप लिाएपनछ पनि थटाफलाई र्दई
ु हप्िा (१४ दर्दि) िम्मको तवािे न्टाइि हुि

स्टाफ खोि र क्िारे न्टाइन

ितिेछ।

विद्यार्थीहरू र खोि

●

१४ दर्दिको अवगिपनछ, थटाफले तवािे न्टाइिमा बथि आवश्यक छै ि।

●

JCPH अिि
ु ाि १६-१८ उमेि भएका प्रवद्यािीहरूका लागि खोपहरू प्रािक्म्भक विन्ि/ग्रीष्ममा
उपलब्ि हुिे अपेक्षा िरिएको छ।

ताििम जााँच

●

िापिम जािँचहरू जािी िहिेछि ् ि नििको प्रलेखीकिण िरििेछ।

यातायात / बसयात्रा

●

प्रनि बि ५० जिा, प्रनि सिट २ प्रवद्यािीहरू िाख्ने ििी यािायािको क्षमिामा वद्
ृ गि िरिएको छ।

आिन्तुकहरू / स्ियम ्

●

थकूल चसलिहे का दर्दिमा कुिै पनि थवयम ्िेवक, आिन्िुकहरू, वा िैि-कमगचािीहरूले भविमा प्रवेश

सेिकहरू

पाउिेछैिि ्।

िारे न टे क (ग्रेडहरू ११-१२)

●

वािे ि टे कले ियािँ मािगर्दशगिमा काम िरििहे को छ ि थकूलहरूििँि िञ्चाि ििग जािी िाख्नेछ। यिमा
प्रवद्यािी कायगिासलकाका िाििािै थकूल कक्षाहरूका लागि अिमकासलक कायगिासलकामा
िमायोजि ििग आवश्यक हुि ितछ।

केन्रीय स्टाफका लागि मािगननदे र्न
केन्रीय स्टाफ (Ed Center, 581 Conference Place, Quail, आदर्द)
●

CDPHE िीलो िह: मािगर्दशगि ििा निषेिहरू
○

मािग निर्दे शिहरू अिि
ु ाि, कायागलय भविहरूमा कुल क्षमिाको ५०% भन्र्दा बढी व्यक्ति-उपक्थिि कामर्दािहरू हुिुहुिेछैि।

○

व्यक्ति-उपक्थिि थटाफलाई व्यक्ति-उपक्थिि सिकाइका आवश्यकिाहरू पूिा ििगका लागि आवश्यक िेवाहरू प्रर्दाि ििगमा
वा प्रवभािका िेित्ृ वकिागले नििागिण ििे अिुिाि अन्य महत्त्वपूणग प्रकायगहरूमा केक्न्रि ििाइिेछ। अन्यिा, र्दिू कायगको
उपयोि ििह
ुग ोि ्।

●

माथकहरू आवश्यक (बन्र्द कायागलयमा एतलै िभएिम्म – चाि सभत्ता ि एउटा ढोका)

●

बैठकहरू ििा पेिािि प्रवकािलाई र्दिू बाटै िञ्चालि ििग जािी िाखखिेछ
○

यदर्द व्यक्ति-उपक्थिि प्रवद्यािी सिकाइका लागि व्यक्ति-उपक्थिि बैठक अत्यावश्यक वा अनिवायग भए, १५ जिाभन्र्दा बढी
भेला हुिेछैिि ् (६ फफटको िामाक्जक र्दिू ी कायम ििग ि माथक ििैँ लिाउि िफकन्छ भन्िे मान्यिामा)।
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●

िहकमीहरूबाट छ फफटको िामाक्जक र्दिू ी कायम िाख्नह
ु ोि ्

●

अरूििँि जमघटमा समसििबाट बच्िुहोि ्

●

बढी जािकािीका लागि, CDPHE बाट प्राप्ि मािगनिर्दे शि यहािँ हे िह
ुग ोि ्।

अनतररक्त सन्दभगहरू
Jeffco Public Schools ले guidance from the Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) and Jefferson
County Public Health (JCPH) पालिा िर्दग छ।
यि अनिरिति, खोप लिाएका व्यक्तिहरू (बहुिङ्ख्यक जेफ्को कमगचािीहरू) का लागि हालै The Center For Disease Control (CDC) ले
मािगर्दशगिहरू प्रर्दाि ििे को छ।
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