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અિધ�ક Richard Del Moro તરફથી સદં�શ  
 

િમડલટાઉન શાળા સ�દુાયના િ�ય ��ૂયવાન સ�યો,  
 
આ� આ પ� લખતા સમયે, �ુ ં�બૂ સાર� ર�તે ��ુ ં� ંક� આ �વા��ય રોગચાળાને સબિંધત તમામ પાસાઓમા ં�બૂ જ 
અિનિ�તતા રહ�લી છે, �મા ં�નુ: �ા��તની ���યા પણ સામેલ છે, કારણક� આપણા ંપ�રવા�રક, �જ�લા અને સ�દુાયો 
શાળાના નવા વષ�ની શ�આત માટ� યોજનાઓ કર� ર�ા છે. �નુ: �ા��ત થતા ંસમય લાગશ ેઅને ���યાઓને આપવામા ં
આવલેા અવકાશ, લોકો અને COVID-19 �ારા અસર પામેલા િવ�તારોનો ધીરજ�વૂ�ક સપંક�  કરવો જોઈએ. �ુ ંઆપણી 
શાળાના સમ� સ�દુાયને �નુ: �ા��ત િવશ ે�લૂીને વાતચીત કરવા આમિં�ત ક�ંુ �,ં તેઓ � સઘંષ�નો સામનો કર� 
ર�ા છે તેના ��યે �િતભાવ આપો અને �મ આપણે આગળ વધીએ તેમ એકબી�ના સહકારમા પહ�ચવાનો �ય�ન 
કરો. મને િવ�ાસ છે ક� આપણે સફળતા�વૂ�ક આગળ વધી�ુ.ં �ુ ંઆ સમયગાળામા ંઆપણી સ�ંથાને એકસાથ ેવ� ુ
મજ�તૂ બનાવવા માટ� બતાવવામા ંઆવલેી અગ�ણત �તર-િનભ�રતાને કારણે ફર�થી �ે�રત થયો �.ં ફર�થી �વશે 
કરવા માટ�ના િવિવધ સજંોગો તૈયાર કરવાના હ��થુી આ ���યામા ં�કૂ�લા અમારા બોડ�ના અગ�ણત સહયોગી �ય�નો 
અને અમાર� �ટમએ યોજના માટ� ફાળવલેા અગ�ણત કલાકોની  અમે �દય�વૂ�ક �શસંા કર�એ છ�એ . �મ ઉનાળો �રૂો 
થઈ ર�ો છે, અમે �ણીએ છ�એ ક� તમે એ સાભંળવા આ�રુ હશો ક�, � વખતે આપણે 2020-2021 શાળા વષ� શ� કરવા 
માટ� તૈયાર� કર��ુ ં�યાર� આપણો �જ�લો કઈ ર�તે આપણા ંિવધાથ�ઓ, ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ અને સમ� શાળા સ�દુાયન ે
સહકાર આપશ.ે �યાર� ઘ�ુ ંઅિનિ�ત રહ� છે, અમે આશા રાખીએ છ�એ ક� અમે � પાછા ફરવાની યોજના ર�ૂ કર� છે ત ે
અમાર� શાળાના સ�દુાયને િસ�ાતંો, ધારણાઓ અને ��હૂરચનાઓ �દાન કર� છે �ણે આપણા શાળાના ક��પસ પર 
�ય��તગત �ચૂનામા ંઆપણા ંધીમે ધીમે પાછા ફરવા માટ� માગ�દિશ�કા તર�ક� કામ ક�ુ� છે.  
 
અમારા ��ૂયવાન િવધાથ�ઓ, િશ�કો, કમ�ચાર�ઓ અને આસપાસનો તમામ સ�દુાય�ુ ં�વા��ય અને સલામતી અમાર� 
તમામ યોજના િવચારણાઓમા ંમોખર� ર�ુ ંછે.  અમાર� શાળા ક��પસ ફર�થી ખોલવાના િમડલટાઉનની યોજનામા,ં 
�ય��તઓ માટ�ના �ચૂનો ઉપ�બધ ��ેઠ વ�ૈાિનક અને તબીબી મા�હતી સાથ ેજોડાયેલા હશ ેઅને ફ�ડરલ (રોગ િનય�ંણ 
માટ�ના ક��� સ�હત), રાજય (�� ુયોક�  રા�ય િશ�ણ િવભાગ (New York State Education Department, NYSED)) અન ે
આરો�ય િવભાગ (Department of Health, NYSDOH) તેમજ �થાિનક સરકાર� અિધકાર�ઓ (ઓર��જ ક��� આરો�ય 
િવભાગ) �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવલેી માગ�દિશ�કાઓ અને અવરોધો�ુ ંપાલન કરશ.ે અમાર� યોજના વત�માન �ણકાર�, 
�ુ ંસભંવ છે તેની ધારણાઓ, અને બદલતી ��થિતને પ�રણામે અમને � પગલા ંલેવાની જ�ર પડ� શક� તેના પર 
આધા�રત છે. અમે �ણીએ છ�એ ક� યોજના પ�રવત�ન�મ છે અને શીખવાની સાત�ય રાખવા તેમજ અમારા સમ� 
સ�દુાયના �વા��ય અને સલામતીને અકબધં રાખવા, �મ વાતાવરણ બદલે તેમ ફ�રફારોને પહ�ચી વળવા, સભંવત: 
એક જ રા�ીમા ંઅમાર� ઝડપી અચાનક ફ�રફાર કરવા પડશ.ે  
 
સહયોગ માટ�ની અમાર� �િતબ�ધતા અમાર� સતત યોજના ���યાના દર�ક તબ�ાની �ણ કરતી રહ�શ.ે  �મ �મ 
અમાર� યોજનાના �ુદા �ુદા ઘટકોને અમલમા ં�કુવામા ંઆવશ ેએમ અમે વ�ુ�અલ ફોરમમા ંભાગીદાર�, વારંવાર 
વાતચીત અને �િતસાદની િવનતંી �ારા અમે શાળા સ�દુાયમા ંજોડાવા માટ�ના માગ� શોધવા�ુ ંચા� ુરાખવા માટ� 
સમિપ�ત છ�એ.  
 
અમે સ�ટ��બર 1 થી શ� થતા ંક��પસના �થળો પર અમારા િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓ પરત આવ ેતે માટ� યોજના બનાવી 
ર�ા છ�એ. �ેડ K-12 માનંા તમામ િવધાથ�ઓને �ૂર�થ વાતાવરણથી �ચૂનો �રૂા પાડવા માટ� િશ�કો ક��પસ પર રહ�શ.ે 
િવધાથ�ઓ ઓ�ટોબરની શ� થતા ં�ય��તગત ર�તે �ચૂનો માટ� અમારા ક��પસના �થળો પર તબ�ાવાર અને ન�કથી 
િનર��ણ ર�તે પરત ફરશ.ે �યાર� ક�ટલાક િવધાથ�ઓ ક��પસના �થળોએ પરત ફરતા હશ,ે �યાર� � લોકો �બ��ડ�ગમા ંનથી 
તેઓ �ૂર�થ સચનાના વાતાવરણમા ંરહ�શ.ે  આ િનણ�યન ેકારણે હવ ેશાળા વષ� શ� કરવા િવશ ેવ� ુચોકકસતા મળશ ેઅન ે
અમારા િશ�કોન ેફ�ત મા� ઉ�ચ ક�ાના �ૂર�થ િશ�ણ અ�ભુવની તૈયાર� કરવા માટ� સ�મ કરશ.ે અમ ે�ણીએ છ�એ ક� 
અમારો આ િનણ�ય અમારા િવધાથ�ઓ, પ�રવારો અને સ�દુાયન ેઅસર કરશ,ે તેમજ અમે COVID-19 રોગચાળાની અસરોન ે
�િતસાદ આપતા ંતમાર� સમજણ અન ે�ગુમતાની �શસંા કર�એ છ�એ.  
 
 
 

પા�ુ ં| 3 
 



Gujarati/�જુરાતી 
 
િવધાથ�ઓના અમારા �િમક પ�રચય દરિમયાન, િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓ અમારા ક��પસ �થળેથી િવધાથ�ઓને ઉ�ચ 
ક�ાના �ૂર�થ �ચૂનો પહોચાડતા રહ�શ.ે  આ વસતં ઋ�મુા ંશ�ૈ�ણક અને શાળાના કાય� બનંેને �ૂર�થ વાતાવરણમાથંી 
ચલાવવાની �મતા માટ� અમે અમારા તમામ િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓનો આભાર માનીએ છ�એ. આરો�ય રોગચાળાની 
વ�ચે કાય� કર�ુ ંએ કોઈ ��ુક�લ કાય�થી ઓ� ંનથી. આ વસતં ઋ�મુા ંઅમારા અ�ભુવોમાથંી મેળવલેી �ણકાર� સાથ,ે 
અમે એવી પ�ર��થિતઓ ઓળખી છે �મા ંઅમે માનીએ છ�એ ક� �ચૂનો વ� ુસ��ૃ થાય છે:  

● અમારા ક��પસ �થળેથી અમારા િશ�કો �ારા અપાતા �ૂર�થ �ચૂનો - ઉ�ચ �ણુવ�ાના એ�સેસ અને �ુદા �ુદા 
�ોતો, સહાયક કમ�ચાર�ઓનો એ�સેસ તેમજ ઉ�ચ બે�ડિવ�થ કને�શન સાથનેા િવ�સનીય ઇ�ટરનેટની ખાતર� 
આપે છે; 

● �ગિત માટ�ની તકો સાથ,ે એકધા�ંુ, તે જ સમયે અ��ત�વ ધરાવતી (વા�તિવક-સમય) �ચૂના;  
● સ�ંમણ અને ગોઠવણ માટ� સહા��ુિૂતભય� અ�ભગમ; 
● આઘાત પામેલા િવધાથ�ઓને સહાયતા માટ� �િતભાવશીલ અ�ભગમ; 
● વ��ુ�યલ ટચપો��સ, ફોન પરની વાતચીત, અને લે�ખત સવંાદના સયંોજન �ારા િવધાથ�ઓ અને પ�રવારો 

સાથ ે�ણુવ�ા��ુત જોડાણ; 
 
અમને �ણ છે ક� �ચૂનોને પહોચાડવા�ુ ંઅમા�ંુ �થળ અને ર�ત અલગ છે, અને અમે તમારા �િતભાવો �ારા ચો�સ 
��થિતઓ સાભંળ� ક� જયા ંતમા�ંુ બાળક સ��ૃ થઈ શક�. અમે તે જ સમયે અ��ત�વ ધરાવતી (વા�તિવક-સમય) �ચૂના, 
સખત શ�ૈ�ણક, સહા��ુિૂત, સમાિવ�ટતા, િવિવધતા, સફળતા અને સભંાળ પર ક����ત રહ� K-12 �ેડના િવધાથ�ઓન ે
િવિશ�ટ અ�ભુવ �રૂો પાડ� અમાર� શાળાના તમામ સ�દુાયની સેવા કરવા ક�ટબ� છ�એ.  િવધાથ�ઓના અ�ભુવના 
હોલમા�સ� -- �મા ં�િતભાવશીલ શીખવાડ�ુ ંઅને શીખ�ુ,ં અ�ભુવોમા ંજોડા�ુ ંઅને સામા�જક તથા ભાવના�મક �વા��ય 
સામેલ છે — તે િવધાથ�ઓ માટ� સતત ઉપ�બધ રહ�શ ેપછ� ભલે તેઓ �ૂર�થ ર�તે અથવા અમારા ક��પસમા ં�ય��તગત 
�પે શીખી ર�ા ંહોય. વત�માન િવ�ાન અને �વા��ય પ�ર��થતીઓ �યાને લેતા, અમે વષ�ના 1 િ�માિસકની શ�આત 
કર��ુ ં�યાર� િવધાથ�ઓ સ�ંણૂ�ત: �ૂર�થ રહ�શ.ે પ�રણામે, અમારા િવધાથ�ઓની સફળતામા ંસહાય�પ થવા માટ� અમ ે
િશ�કોને િવશષે �ોતો અને તાલીમ આપવાના પગલાઓ લઈ ર�ા છ�એ.  
 
શાળા વષ� શ� કરવાની અમાર� તૈયાર�ઓ િશ�કો, કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ અને અમારા સ�દુાયની �ુદ� �ુદ� 
જ��રયાતો પર ખાસ �યાન આપી રહ� છે.  અમે સમ�એ છ�એ ક� એ�સેસ અને સહકાર માટ� દર�ક �ય��તની અલગ 
અલગ જ��રયાતો હોય છે, અને અમાર� યોજના આ જ��રયાતોને �યાને લેશ.ે વાતચીતની િવિવધ ચેનલ �ારા િશ�કો 
અને અમાર� શાળા સ�દુાયને ��ો �છૂવાના તેમજ ઈન�ટુ આપવાની તકો સતત ઉપલ�ધ રહ�શ.ે  
 
�તે, અમે સમ�એ છ�એ ક� �વા��યની �નુ: �ા��ત એ એકમા� સીમા�ચહન નહ� પરં� ુએક િવકસતી રહ�તી ���યા છે. 
આરો�ય રોગચાળા સદંભ� �ુ ંસભંવ છે તે િવશનેી વત�માન �ણકાર� અને ��ુય ધારણાઓ પર અમાર� યોજના 
આધા�રત છે. અમે �વીકાર�એ છ�એ ક� �મ સજંોગો બદલાશ ેતેમ અમાર� યોજના િવકિસત થઈ શક� છે અને બધાના 
િશ�ણની સાત�યતાની ખાતર� કર� અમે તેને અ��ુપ બનતા રહ��ુ.ં  
 
અમે સમ�એ છ�એ ક� તમારા �ારા આ યોજનાની સિમ�ા થવાથી, તમને બાહ�ધર� મળવા કરતા ંતમારા માટ� વ� ુ��ો 
ઊભા કર� શક� છે. �ૃપા કર� �ણશો ક�, �મ �મ યોજના િવકિસત થશ ેઅને વ� ુમા�હતીઓ ઉપ�બધ થશ ેઅમે સતત, 
વારંવાર વાતચીત કરવા માટ� �િતબ� છ�એ. એ દરિમયાન, તમારા જો કોઈ ��ો અથવા ઈન�ટુ હોય, તો �ૃપા કર� 
મારો સપંક�  કરશો.  
 
બદલાવ લાવવા માટ� િવભા�જત લ�ય અને સમાન હ�� ુમાટ� કાય� કરતા ંસ�દુાયથી મોટ� કોઈ જ તાકાત નથી.  
 
શીખવા અને આગળ વધવા માટ� િમડલટાઉનને એક અ�ત જ�યા બનાવવા માટ� તમે કર�લા તમામ કાય� માટ� તમારો 
આભાર.  
આદર સાથ ે- સલામત રહો,   
Richard Del Moro, શાળાઓના અિધ�ક  
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��ુય શરતોની શ�દ��ૂચ 
નીચેના શ�દોનો ઉપયોગ આ સમ� દ�તાવજેમા ંકરવામા ંઆ�યો છે: 
 
અસમકાલીન િશ�ણ -  અસમકાલીન િશ�ણનો અથ� થાય છે ક� િવધાથ�ઓ તમેના િશ�કો (કોઈ વા�તિવક-સમય નહ�) કરતા 
અલગ અલગ સમયે (અને �ુદા �ુદા �થળેથી) વગ�ની સામ�ી સાથ ેજોડાશ.ે �િશ�ક િવધાથ�ઓને િવિવધ વગ� 
અસાઇ�મ��સ/સામ�ીઓ/સસંાધનો �રૂા પાડશ ેઅન ેિવધાથ�ઓ �િશ�કના માગ�દશ�ન સાથ ેસ�પવામા ંઆવલેા અસાઇ�મ��સમા ં
વ� ુ�ગુમતા સાથ ેઆગળ વધશ.ે ઉદાહરણોમા ંવાચંન અથવા અપલોડ કરવામા ંઆવલેા મી�ડયા/િવડ�યો, ઓનલાઈન 
ઉખાણાઓ, ચચા� બોડ� , �ેઝ�ટ�શન અને ઘ�ુ ંશામલે હોઈ શક� છે. �િશ�ક માગ�દશ�નો �યુો�જત કરશ,ે તેમને �િતભાવ ��ંુૂ પાડશ,ે 
અને �યાર� જ�ર પડશ ે�યાર� તેમ�ુ ં��ૂયાકંન કરશ.ે 
 
સકંર િશ�ણ -  સકંર િશ�ણ એક એવો અ�ભગમ છે � ઓનલાઈન �ચૂનો સાથ ે પરંપરાગત, �ય��તગત �ચૂનોને સયંો�જત કર� છે 
�યા ંિવધાથ�ઓ, �િશ�ક, સામ�ી અને અ�ય િવધાથ�ઓ સાથ ેબનં ેશાર��રક વગ� અન ેઓનલાઈન વગ� �ારા પાર�પ�રક ર�તે કામ 
કર� છે. સકંર િશ�ણ વાતાવરણમા,ં િવધાથ�ઓ મોટાભાગનો અ�યાસ�મ �ૂર�થ ર�ત ેઘર� �ણૂ� કર� છે અને અઠવાડ�યા દરિમયાન 
ક�ટલીકવાર તેમના િશ�ક સાથ ે�બ� િશ�ણ માટ� ક��પસ પર આવ ેછે. �યાર� ક��પસથી �ૂર�થ િશ�ણ હોય, �યાર� િવધાથ�ઓ 
�ય��તગત અસાઇનમ�ેટ, �ચૂના�મક સસંાધનો, ��ૂયાકંનો, ઓનલાઈન સામ�ીની �લ�ક સાથ ેજોડાયલેા રહ�શ,ે અને િવધાથ�-િશ�ક 
સવંાદ અને િવધાથ� સહકાય�,  િવડ�યો ર�કોડ� કર�લા લ�ેચસ�/નાના પાઠ, લખેો અન ેસહયોગ�ણૂ� અ�ભુવ માટ� હબ (દા.ત �ગૂલ 
�લાસ�મ) નો ઉપયોગ કરશ.ે  
 
પેટાસિમિતઓ -  અમાર� યોજના�ુ ંદર�ક ��ુય ત�વ પેટા સિમિતમા ંબનાવવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં દર�ક પટેાસિમિતએ આ યોજનામા ં
દશા�વલે માગ�દશ�ન અન ે��યા�મક પગલાઓ માટ� ભલામણો કર�લી હતી. પટેાસિમિતઓ આગળ વધારવા માટ� તેમના િવ�તારો 
સાથ ેસરં��ખત કાય�ને હાથ ધરવા અથવા સ�પવા માટ� પણ જવાબદાર રહ�શ.ે 
 
તે જ સમયે થઈ ર�ુ ંિશ�ણ -  ત ેજ સમય ેથઈ ર�ા િશ�ણનો અથ� છે ક� િશ�ક અન ેિવધાથ�(ઓ) વા�તિવક-સમયની ��યા�િત��યા 
માટ� -- કા ંતો �બ� અથવા �ૂર�થ �પે-- એક જ સમય ેભેગા થાય છે. �યાર� િવધાથ�ઓ �ૂર હોય, �યાર� સામા�ય ર�તે તે જ સમયે 
બનતા �સગંો �ડ�જટલ સાધનોનો ઉપયોગ કર� હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે, �મ ક� �ગૂલ િમ�સ અને �મ -- પરં� ુતેના �રૂતા 
મયા��દત નથી, આવા સાધનો ઓ�ડયો, િવડ�યો, અન ે���િુતઓના �વતં �વાહન ેઅ�મુિત આપે છે, �મ ક� �વતં વગ� અથવા 
િમ�ટ��સ, �વતં વાતચીતો, એક સાથ ેકરા� ુ ંદ�તાવજે સપંાદન, અન ેઘ�ુ ંબ�.ુ ત ેજ સમય ેઅ��ત�વ ધરાવતા �ચૂનો િવધાથ�ઓ 
અને િશ�કોને વા�તિવક-સમય સચંાર, �ચૂનો, �િતભાવો અન ે�પ��ટકરણ માટ� સ�મ કર� છે.  
 
તમે નીચેના સ�ં��ત શ�દોનો સદંભ� પણ જોઈ શકો છો: 

એનલા�ડ� િસટ� ��લૂ �ડ����ટ ઑફ િમડલટાઉન (Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)  
�બ�ડ�ગની ��થિતનો સવ� (Building Condition Survey, BCS) 
રોગ િનય�ંણ માટ��ુ ંક��� (Centers for Disease Control, CDC)  
િવશષે િશ�ણ પરની સિમિત (Committee on Special Education, CSE)  
આરો�ય િવભાગ (Department of Health, DOH)  
�ય��ત�લૂક િશ�ણ કાય��મ (Individualized Education Program, IEP) 
બ�ભુાષા શીખનાર (Multilingual Learner, MLL)/��ે� ભાષા શીખનાર (English Language Learner, ELL) 
�� ુયોક�  રા�ય િશ�ણ િવભાગ (New York State Education Department, NYSED)  
�ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો (Personal Protective Equipment, PPE)  
સામા�જક-ભાવના�મક િશ�ણ (Social-emotional Learning, SEL)  
િવકલાગંતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ (Students with Disabilities, SWD)  
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��તાવના 
 
અમે માનીએ છ�એ ક� અમારો શાળા �જ�લો અમારા સ�દુાયનો ��ુય આધાર છે. COVID-19 રોગચાળાના પ�રણામે, એક                               
એવી સમજ છે ક� આજ�ું િશ�ણ અ�તૂ�વૂ� ર�તે મહાન �શે બદલાઈ જશ.ે આપણા શ�ૈ�ણક આગેવાનો માટ� તે જ�ર� છે                                     
ક� આપણા શાળા સ�દુાયને તમામ િવધાથ�ઓ માટ� િશ�ણના મહ�વને �નુઃ�થાિપત, �નુગ�ઠન અને ફર�થી �િુનિ�ત                           
કરવા માટ� િશ�ણ આપવા, જોડાવા અને સમથ� બનાવવા ન�ર પગલાઓ ઉઠાવ.ે હવે સમય છે ક� આપણે બધા ફ�ત ��ુ                                     
યોક� રા�યમાં જ નહ�, પરં� ુ સમ� દ�શમાં એિતહાિસક પ�રવત�નને આધાર� આપણે � િનણ�યો લઈએ છ�એ તેમાં �ૃઢ                                 
�તીિત અને �હ�મત બતાવીએ.  
 
માચ� મ�હનામાં અમાર� પરંપરાગત ર�તે ચાલતી શાળાઓ બધં હોવાથી, �જ�લા યોજનાની ટ�મો COVID-19 આરો�ય                           
રોગચાળાને લગતા ��ોને �યાનમાં લેવા દર અઠવા�ડયે ઘણી વાર મળ� છે. અમે �ચ�તાઓને ઓળખી છે, ��ેઠ �થા શરે                                   
કર� છે, અને આખા શાળા સ�દુાયને ફરતો સમથ�ન �રૂા પાડવા માટ� ભલામણો કર� છે. હવે આગળ વધવાનો અને                                   
શાળાઓમાં �નુ: �વશે માટ� ર�તો બનાવવાનો સમય છે. આગળના ર�તે એવા વાતાવરણ બનાવવા પર �યાન ક����ત                               
કર�ુ ંજોઈએ � આપણા શાળા સ�દુાયના દર�ક સ�યો માટ� સલામત છે.  
 
અમાર� પાછા આવવાની આયોજન માગ�દિશ�કા, આરો�ય, સલામતી, અને �ખુાકાર� માગ�દિશ�કાઓ ક� � શાળાના બધં                           
થવાના સજંોગોમાં એક ��હૂરચના તર�ક� કામ કર� છે તેના સબંોધન માટ� અમાર� સાત શાળાઓમાં ��યાઓ અને                               
���યાઓ િવશે �પ�ટ માગ�દશ�ન ��ંુૂ પાડ� છે. પરંપરાગત ર�તે ચાલતી શાળા �બ��ડ�ગમાં ફર�થી �વશે િવ�ાન પર                               
આધાર�ત છે, �માં રોગ િનય�ંણ અને િનવારણ ક���ો (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) , ��ુ યોક�                                 
રા�ય આરો�ય િવભાગ (New York State Department of Health, NYSDOH) અને ��ુ યોક� રા�ય િશ�ણ િવભાગ                               
(New York State Education Department, NYSED) તેમજ રા�યભરમાં શાળાઓ ફર�થી ખોલવા માટ� રા�યપાલના                         
મે���સમા ંમળતા માગ�દશ�નમા ંવલણો અને ��ુય ડ�ટા પોઇ��સ શામેલ છે.  
 
આ માગ�દિશ�કા દ�તાવજે�ું લ�ય એ છે ક� અમારા શાળા સ�દુાયને તે સમયે પરંપરાગત �બ��ડ�ગમાં ફર�થી �વશે માટ�                                 
એક યોજના �દાન કરવી �યાર� આરો�ય રોગચાળો પર�ું િવ�ાન �ચૂવે છે ક� પા�ં ફર�ુંસલામત છે તેમજ �યાર� બધા                                     
િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોને પા�ં ફર�ુંઆરામદાયક અને સલામત લાગે છે. આ માટ�ની યોજના બનાવવાની ��ેઠ ર�ત એ                                 
છે ક� �યાં ��લો તબ�ાવાર અમારા પરંપરાગત �બ�ડ�ગમાં િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોને �વશે આપે તેવા ઉક�લોને                             
ઓળખવા. આ ઉપરાતં, અમાર� યોજના સ�ંણૂ� �ૂર�થ પયા�વરણથી �ય��તગત �ચૂનામાં ફ�રફારમાથંી પસાર કરવા                         
માટ� સમથ�ન િસ�ટમોની �પર�ખા આપે છે. �� ૂ યોક� રા�યના દર�ક �જ�લામાં �થાિનક �જ�લા સજંોગો હોય છે �                                 
�ય��તગત ��લાના િનણ�યને �ય��તગત �પે �ચૂના આપે છે. અમાર� પાછ� ફરવાની યોજના એ અ�ભગમને ઓળખે છે                               
�યાં અમારા અન�ય પડકારો અને તકો �યાનમાં લેવામાં આવે છે. િવિવધ પ�િતઓને િવિવધ ઉક�લોની જ��રયાત હોય                               
છે. �ુદા �ુદા �તરોએ ક�લે�ડર િવચારણાઓ, સમયપ�કના મોડ�લ, અને કમ�ચાર�ઓની જ��રયાતો રહ�શ.ે અમારા શાળા                           
સ�દુાયના દર�ક સ�યના �વા��ય અને સલામતીને �િુનિ�ત કરવી એ સ�થુી વ� ુમહ�વ�ણૂ� છે. 
 
આ યોજનામાં દશા�વલે �ે�ો અસ�ંય િવચારણાઓને ર�ૂ કર� છે ક� અમે શાળાઓને સલામત ર�તે ફર�થી દાખલ કરવા                                 
અને તેમના સલામત કામગીર�ને ટકાવી રાખવા માટ� સબંોધન કર��ુ.ં એ ન�ધ�ું મહ�વ�ણૂ� છે ક� અમાર� યોજના                               
િવ�ાથ�ઓના �ભાવ અને િશ�ણ અ�યયનની ખોટને વધારવા માટ� શ�ૈ�ણક �ચૂના પર મજ�તૂ �યાન ક����ત કર� છે.                               
અમારા િવ�ાથ�ઓની સમાિવ�ટતા અને સામા�જક ભાવના�મક આવ�યકતાઓ ��ુય અ�તા છે અને તે પણ અમાર�                           
યોજનામા ં�યાન આપવામા ંઆવ ેછે.  
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આ યોજનાઓમા ંએ ���યાઓ સામેલ કરવામા ંઆવશ ે� નીચે ��ૂચત શાળાઓમા ંઅ�સુરવામા ંઆવશ:ે 

શાળા  BEDS કોડ  આચાય�નો સપંક�  

િમડલટાઉન હાઇ ��લૂ  441000010009  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

મ�હાગેન િમડલ  441000010014  Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

�વીન ટાવર િમડલ   441000010010  Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

મેપલ �હલ ઈલેમે���  441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

�ેિસડ���શયલ પાક�   441000010018  Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

િવ�લયમ એ. કાટ�ર  441000010006  Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

�મેન �નૂ ખાતે મેપલ �હલ એને�   441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  
 

�પ�ટતા કરતાં જણાવીએ ક�, અમારા િવધાથ�ઓ, અમારા કમ�ચાર�ઓ અને તેમના પ�રવારોના �વા��ય અને સલામતી                           
અમાર� ટોચની અ�તા છે. અમે એક યોજના િવકસાવી છે �નો હ��,ુ �ચૂનો પહ�ચાડવા માટ� શાળા ક��પસમાં પરત ફરતી                                   
વખતે િવધાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ આરામદાયક અને સલામત અ�ભુવે તેની ખાતર� કરવાનો છે. અગાઉ જણા��ુ તેમ,                             
સભંવ છે ક� અમાર� ગવન�રના એ��ઝ��ુટવ આદ�શો અથવા અમાર� સાથી એજ�સીઓના ભલામણો અને માગ�દશ�નને                           
કારણે વષ� દરિમયાનના િશ�ણના તબ�ાઓમાં ઝડપથી બદલાવ લાવવો જ�ર� થઈ શક� છે. આપણે �ય��તગત                           
�ચૂનો માટ� શાળામાં પરત ફરતા હોવાથી, આપણા સ�દુાયમાં ચેપ�ું �તર, વાઇરસનો ફ�લાવો અને રોગને મળતો                             
�િતભાવ િનણ�ય લેતી વખતે અ�તા પર રહ�શ.ે  

��લૂ નસ� �ેક�ટશનર તેમજ સલામતી અને �રુ�ાના �ડર�કટર �જ�લાના COVID-19 સકંલનકતા� તર�ક� સેવા આપશ.ે                           
તેઓ શાળા અને �હતધારકો, પ�રવારો, કમ�ચાર�ઓ અને અ�ય શાળા સ�દુાયના સ�યો માટ� ક����ય સપંક� તર�ક� સેવા                               
આપશે અને રા�ય અને ફ�ડરલ �ારા � માગ�દિશ�કાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે �જ�લો તે�ુંપાલન કર� છે તેમજ ��ેઠ                                     
�થાને અ�સુર� છે તેની ખાતર� કરશ.ે  

�મ ��ુ યોક� રા�ય તરફથી દર�ક યોજના િવકસાવવામાં આવી રહ� છે, આ દ�તાવજે પ�રવત�ન�મ છે અને રા�ય, રોગ                                   
િનય�ંણ ક���ો (CDC), અને ��ુ યોક� રા�ય િશ�ણ િવભાગ (NYSED) માથંી મળતા માગ�દશ�ન પર આધા�રત અને અમારા                                 
��ૂયવાન િવધાથ�ઓ, તેમના પ�રવારો, અમારા િશ�કો અને અમારા કમ�ચાર�ઓને �યાનમાં રાખીને જ�ર પડ�ે                         
બદલતી રહ�શ.ે અમે ભાર�વૂ�ક માનીએ છ�એ ક� આ યોજનામાં વણ�વવામાં આવલેી સેવાઓ આપણી સમ� શાળા                             
સ�દુાયના ��ેઠ �હતમા ંછે.  
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��ૂયો અન ેમાગ�દશ�ક િસ�ાતંો - િશ��ત કરો. જોડાણ. સશ��તકરણ.  
આ યોજનાના િવકાસ�ુ ંમાગ�દશ�ન અને તેના �ળૂ નીચે આપેલા માગ�દશ�ક િસ�ાતંોમા ંરહ�લા છે:  

િશ�ણ: 

● સલામત ર�તે િશ�ણ આપ�ું - અમે િવ�ાથ�ઓ, ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ અને આસપાસના સ�દુાયના �વા��ય,                         
સલામતી અને �ખુાકાર��ુ ંર�ણ કર�એ છ�એ.  

● સખત શ�ૈ�ણક -  અમે તમામ િવધાથ�ઓને સખત શ�ૈ�ણકને મળ� શકવાના અ�ભુની તક �રૂ� પાડ�એ છ�એ. 
● શ�ૈ�ણક િન�પ�તા - વત�માન નીિતઓ અને પ�િતઓ પરંપરાગત ર�તે મા�લૂી ગણાતા િવ�ાથ�ઓની વ�તી                         

(અલગ રંગના િવ�ાથ�ઓ, ગર�બીમાં �વતા, િવશષે િશ�ણ સેવાઓ મેળવતા, ��ે� ભાષા શીખનાર સેવાઓ                         
અથવા બેઘર �વુાનો) માટ� િવિશ�ટ પ�રણામ નહ� આવે તેને �િુનિ�ત કરવા માટ� અમે નવીન િશ�ણ અને                               
િવ�ાશાખાઓ વ�ચેના િશ�ણને જોડતી એક સવા�ગી સ�ં�ૃિત બનવાનો �ય�ન કર�એ છ�એ.  

જોડાણ:  

● મજ�તૂ સવંાદ - અમે બ�િુવધ ભાષાઓમાં વારંવાર વાતચીત �ારા, અને �મ યોજનાઓ સમ� વષ� દરિમયાન                             
િવકિસત થતી રહ� તેમ ઈન�ટુની િવનતંી કર�ને પ�રવારો, િશ�કો, અને કમ�ચાર�ઓ �વા ભાગીદારો સાથે                         
મજ�તૂ �ી-પ�ી વાતચીતના સમથ�ક છ�એ.  

● ભાગીદાર�ઓ - અમે િનણ�ય લેતી વખતે િવધાથ�ઓ, પ�રવારો અને સ�દુાયના �િતિનિધઓને સામેલ કર�એ                         
છ�એ, અને �ણાલીગત અવરોધોને સ��ય ર�તે �ૂર કર�ને, તેના બદલે તેવી નીિતઓ તેમજ �ે��ટસ રાખીએ                             
છ�એ ક� � એ �િુનિ�ત કરતી હોય ક� તમામ િવધાથ�ઓ પાસે તેમના �ચૂનો અને તેમને આપણી શાળામાં સફળ                                   
થવા માટ� જ�ર� સહાયતાનો એ�સેસ છે. 

● િનર��ણ - અમે અમાર� યોજના વત�માન �ણકાર� અને �ું સભંવ છે તેની ��ુય ધારણાઓ પર િવકસાવી છે.                                 
અમે �ણીએ છ�એ ક� અમાર� યોજનાના િવિશ�ટ ઘટકો પયા�વરણમાં ફ�રફાર થતા,ં અથવા �મ અમે અમાર�                             
ધારણાઓની ��ુ�ટ કર��ુ ંઅને તે �જુબ અ��ુળૂ થવામા ંસ�મ થ�ુ ંતેમ િવકિસત થશ.ે  

સશ��તકરણ:  

● સામા�જક અને ભાવના�મક �ખુાકાર� - અમે શાળા બધં રહ�વાને કારણે અમારા િવધાથ�ઓની શાર��રક                         
સલામતી, સામા�જક-ભાવના�મક �ખુાકાર�, અને માનિસક �વા��યની જ��રયાતોના પડકારોને �યાનમાં લઈ                   
િનણ�ય લઈએ છ�એ. અમે અમારા સમ� શાળા સ�દુાયની સફળતા અને �ખુાકાર� પર ક����ત રહ�ને તેને એક                               
િવિશ�ટ અ�ભુવ બનાવવા માટ� કાય� કરવા�ુ ંચા� ુરાખી�ુ.ં  

● િવિવધતાને ટ�કો આપે છે - અમે તમામ ��ૃઠ�િૂમમાથંી આવલેા �જ�ા�ુ લોકોને આવકાર�એ છ�એ અને �ે�રત                             
કર�એ છ�એ. અમે િવિવધતા, સમાનતા, અને સામેલ લ�યોને ખાસ �યાન આપીએ છ�એ. એક િવધાથ� અથવા                           
સ�હૂ માટ� જ�ર� ચો�સ એ�સેસ અને સહકાર અ�યોથી અલગ હોય શક� છે. આ યોજનાના તમામ ઘટકોની                               
સમી�ા શામેલ લે�સ �ારા કરવામા ંઆવશ.ે 

● સમાન એ�સેસ - � ર�તે અમે આપણી શ�ૈ�ણક �ણાલીમાંઆ ઐિતહાિસક આરો�ય િવ�ેપમાથંી બહાર આવીએ                             
છ�એ એમ અમે સમાનતા, એ�સેસ, અને સહકારને અગ�યતા આપીએ છ�એ.  
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�વી�ૃિતઓ  
અિધ�ક Richard Del Moroએ 2020-2021 શાળા વષ� માટ� કઈ ર�તે યોજના ઘડવી તે માટ� સમ� �જ�લામાથંી 
�ુદા-�ુદા �હતધારક સ�હૂમાથંી �િતિનિધઓને બોલા�યા હતા. તેમણે આરો�ય રોગચાળા �ારા અને ક��પસ ભાર અન ે
�ૂર�થ શાળાના �ક�સામા ંઅ�માણસર અસર��ત એવા િવ�ાથ�ઓની સામા�જક-ભાવના�મક અને શ�ૈ�ણક 
જ��રયાતોને �ાધા�ય આપતા �િતભાવશીલ પાછા ફરવાના યોજના વક��પુ પર અમારા િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અન ે
પ�રવારોના �વા��ય અને સલામતીને �થમ રાખી. અમારા પાછા ફરવાની યોજનાની �ણ કરવામા ંમદદ કરવા માટ�, 
�જ�લાએ �હતધારકોને જોડ�ા, �મા ંસચંાલકો, ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�, િવધાથ�ઓના માતિપતા/વાલીઓ/પાલકો, આપણા 
�થાિનક �વા��ય િવભાગના અિધકાર�ઓ અને �વા��ય સભંાળ �દાતાઓ તેમજ કમ�ચાર� �િુનયનો અને સા�દુાિયક 
સ�હૂો સામેલ છે. જોડાણ �ય�નોમા ંઓનલાઈન સવ�, વ��ુ�યલ ટાઉનહૉલ, પેટાસિમિતની િમ�ટ��સ, િશ�ણ બોડ�ની 
િમ�ટ��સ, અને �બ� વાતચીત સામેલ છે. કિમટ�ઓ આપણા સમ� શાળા સ�દુાયને ટ�કો આપતા અથ��ણૂ� ઈન�ટુ, 
હ���ુણૂ� ભલામણો, અને હ��નુા એક��ૃત અથ�મા ંસહયોગ કરવાની ઇ�છા �રૂ� પાડ� છે.  
 
��લાના પાછા ફરવાના યોજના વક��પૂે નીચેની સિમિતઓમા ંયોજના સયંો�ત કર� છે:  

● શ�ૈ�ણક  
○ �ચૂના 
○ શ�ૈ�ણક કાય�  

 
● શાળા સ�દુાય સહાય  

○ સામા�જક-ભાવના�મક િશ�ણ  
○ ENL, ��ભાષી અને િવ� ભાષાઓ  
○ િવશષે િશ�ણ  
○ ભોજન અને પોષણ સેવાઓ  

 
● કાય�  

○ �વા��ય, સલામતી અને �રુ�ા  
○ �િુવધાઓ  
○ પ�રવહન અને િવધાથ� ગિતશીલતા  
○ બ�ટ  
○ ટ�કોનોલો�  

 
સિમિતઓએ યોજનાના િનમા�ણ માટ� અગ�ણત કલાકો આ�યા અને પછ�ના અઠવા�ડયામા ંતે કામ કરવા�ુ ંશ�ુ કર� ત ે
ખાતર� કરવા જ�ર� સમય અને શ��ત આપશ.ે ��લો સા� થવા અને ફર�થી �વશે તરફ આગળ વધવા માટ� જ�ર� 
કામને સમથ�ન આપવા માટ� �િતબ� છે. આપણે આપણા શીખતા સ�દુાયને  િશ��ત કર��ુ ં, સલં�ન કર��ુ ં અને  સશ�ત 
કર��ુ ં. આ આયોજન માગ�દિશ�કા અને તેમા ંસમાયેલ સસંાધનો 2020-2021 શાળા વષ� માટ� જવાબદાર��વૂ�ક, ક�ુણાથી, 
અને �હ�ર આરો�ય િવ�ાન સાથ ેસમાયોજનમા ંઅને આપણે િવ�ાથ�ઓને સામા�જક - ભાવના�મક જ��રયાતો 
સ�તપણે સબંોધી શક�એ તેમજ શીખવાની ગિત વધાર� શક�એ અને તકના �તરને બધં કર� શક�એ તે ર�તે સકંળાયેલા 
િનયમનકાર� અને જ�ટલ કાય�ને સમથ�ન આપશ,ે. 
 
 

 
પા�ુ ં| 9 

 



Gujarati/�જુરાતી 

ઝળહળતી સફળતા: માચ� - �ૂન 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
અમારા �ૂર�થ િશ�ણના સમયગાળા દરિમયાન અમારા સ�દુાયને સહકાર આપવા માટ� અમારો �જ�લો ગવ� કર� છે:  
 
પ�રવારો માટ� �ોતો:  

● 30,000 સમાન વાચંકો અને/અથવા ગ�ણત �ુશળતા માટ�ની ક��સ પ�રવારોન ે�રૂ� પાડવામા ંઆવી  
● ઓનલાઈન �ોતોનો એ�સેસ - �ૂર�થ િશ�ણ HUB - �યા ંિવધાથ�ઓ, પ�રવારો અન ેિશ�કો માગં �જુબ ટ�ટુો�રય�સ 

જોઈ શક� છે, ટ�ક સપોટ�  માટ� �લુાકાત કર� શક� છે, �ડ�જટલ સામ�ી �દાતાની મા�હતી માટ� એ�સેસ મેળવી શક� છે, 
િશ�ણને ગિત આપવા માટ� �ડ�જટલ સામ�ી સાથ ેજોડાઈ શક� છે અન ે�ેડ K-6 ના િવધાથ�ઓને આપેલી શ�ૈ�ણક 
બડંલની િ��ટની �ડ�જટલ નકલો મેળવી શક� છે.  

 
િશયા� શાળા એક�ડ�મી: 

● શીખ�ુ ંઅને િશખડાવવા માટ�ના મ�ય�થી અન ેસહયોગ�ણૂ� અ�ભગમન ેકારણે 14 િવધાથ�ઓ ક� �ઓ તેમના �નાતકની 
જ��રયાતોને �ણૂ� નહ� કર� શક�/જ��રયાતો ઓળંગી શક� તમે નહોતા તઓેન ે�ૂન 2020 મા ંતમેના �નાતક માટ� સ�મ 
બના�યા.  

 
મહ�વ�ણૂ� �યાપ અને જોડાણ:  

● સહાયક સેવાઓ, સા�દુાિયક �વયસંવેકો અને િશ�કોનો ઉપયોગ કર�ન ેબધા સ�હૂોમા ં�હતધારકો�ુ ંજોડાણ છે.  
 
�ડ�જટલ િવભાજનને બધં કર� ર�ુ ંછે:  

● K-12 ના તમામ િવધાથ�ઓ પાસે �જ�લા �ારા આપવામા ંઆવ�ેુ ંઉપકરણ છે  
● સપંક� િવના�ુ ંઉપકરણ �વપે અને માગં �જુબ િવડ�યો ટ�ટુો�રય�સ  

 
પૌ��ટક ભોજન:  

● અમારા સ�દુાયની �દર 18 �ધુીની અને તનેાથી નીચેની ઉમરના 414,000 િવધાથ�ઓન ેભોજન આપવામા ંઆ��ુ ં 
● ભોજન િવતરણમા ં�યાપક સહયોગ અન ેસ�દુાયનો સહકાર 
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સવંાદની યોજના  

સલામત ર�ત ેઆગળ વધવાની અમાર� ���યાઓ અન ે��હૂરચના  

આ �નુ:�ારંભ યોજનાના તમામ ઘટકો �ગે િવધાથ�ઓ, માતિપતાઓ, વાલીઓ/િવધાથ�ઓના પલકો, કમ�ચાર�ઓ, 
�લુાકાતીઓ અને મોટાભાગના અમાર� શાળા સ�દુાયના સાથ ેવાતચીત કરવા �િતબ� છ�એ. યોજના �જ�લાની 
વબેસાઇટ �ારા  http://www.middletowncityschools.org/return તમામ �હતધારકો માટ� ઉપલ�ધ છે, અને સમ� 
શાળા વષ� દરિમયાન, �યાર��થાિનક પ�ર��થિતઓને પહ�ચી વળવા �યાર� જ�ર પડશ ે�યાર� અપડ�ટ કરવામા ંઆવશ.ે  

2020-2021 ના એક�ડ�મીક વષ�ની યોજનાના ભાગ �પે, ��લાએ, �જ�લાના કમ�ચાર�ઓ, બાળકો, 
માતિપતા/વાલીઓ/િવધાથ�ઓના પાલકો, �લુાકાતીઓ અને શ�ૈ�ણક ભાગીદારો તેમજ વપેાર�ઓ સાથ ેતમામ જ�ર� 
મા�હતીની �ણ કરવા યોજના િવકિસત કર� છે. �જ�લો હાલના વાતચીતની ર�તોનો ઉપયોગ કરશ,ે �મા ંબોડ� ઓફ 
એ��કુ�શન િમ�ટ��સ, આપણી �જ�લાની વબેસાઇ�સ, ફ�સ�કુ અને વ� ુસામેલ છે - તેમજ યો�ય સકં�ત અને નવા 
�ોટોકો�સ અને ���યાઓની �ણ કરતી તાલીમની તક માટ� સતત સદં�શ મોકલવા, અને રોગચાળા દરિમયાન શાળાના 
કાય�ની જ��રયાતો સામેલ છે.  

અમારા સવંાદ લ�યો 
● તમામ િવધાથ�ઓ, ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ, અને �લુાકાતીઓને �યાર� સામા�જક �તર ના જળવાય �યાર� ચહ�રાના 

�વી�ૃત મા�ક માટ� (ઊ.દા. નાક અને મ� ને આવર�ુ ંચહ�રા�ુ ંમા�ક) NYSED, CDC, અને DOH માગ�દશ�ન શા��દક 
તેમજ લે�ખત વાતચીત (ઉ.દા. સકં�ત) �ારા �ો�સા�હત કરવા. 

 
● �વા��ય અને સલામતી, સમયપ�કો, અને અ�ય તમામ મા�હતીઓ �ના �ારા ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ, અન ે

પ�રવારોએ સ�ગ રહ��ુ ંજોઈએ તેની િનયિમત અપડ��સ �રૂ� પાડવા. 
 

● સદં�શ �પ�ટ, �સુગંત અને �રૂ� ર�તે કહ�વામા આ�યો છે તેની ખાતર� કરવા િવિવધ �લૅટફૉમ�નો ઉપયોગ કરવો 
�મા ંસામેલ છે ઈમેઈલ, ટ��લફોન, કો�સ, ટ���ટ મેસેજ, સોિશયલ મી�ડયા, �જ�લા વબેસાઇ�સ અને વ��ુ�અલ 
ટાઉનહો�સ. 
 

● ���લશમા ંમયા��દત િન�ણુતા ધરાવતા માતિપતા/પાલકોને તેઓ સમ� શક� તેવી ભાષામા ંમા�હતીની 
જણાવવી. 
 

● પ�રવારો સાધનનો વપરાશ અને �ળવણીની સહાયતા માટ� કઈ ર�તે ટ��નોલૉ� એ�સેસ કર� શક� અન ે
ટ�કિનકલ સહાય મેળવી શક� તે િવશ ેમા�હતી �રૂ� પડ� �ડ�જટલ એ�સેસ �તર �ૂર કર�ુ.ં 
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પરત યોજના િનણ�યો માટ� ટાઈમલાઇન અન ેમે���સ 

 

 
મે���સ પરત ફરવાનો િનણ�ય કરવા માટ� �ય��તગત �ચૂનો ક� �યાર� શાળાની �િુવધાઓ ચા� ુહોય અને શાળાના મેદાન પર હોય 
(�મા ંિવધાથ�ઓ, ફ�ક�ટ�, અને કમ�ચાર�ઓ સામલે છે) �યાર� �જ�લા/શાળાની NYSDOH અન ેNYSED ના સામા�જક �તરની 
�ે��ટસ (6 �ટ) ની માગ�દિશ�કાના પાલન કરવાની �મતા પર આધા�રત છે  
 
પરત ફરવાની િવચારણા કરવા માટ� મે���સ: 

● વાઇરસનો દ� િનક ચેપ લાગવાનો ર�ટ સર�રાશ  5% ક� તેથી ઓછો  છે, આશર� 14-�દવસનો ઉપયોગ કર�, 
ઓળખાયેલા �દ�શોમા ંઆવલેી શાળાઓ, સામા�જક �તર સાથ ે�ય��તગત �ચૂનો માટ� તેમની પરંપરાગત 
�બ��ડ�ગ ખોલી શક� છે. 

 
બધં કરવાના આદ�શનો િનણ�ય કરવા માટ� મે���સ:  

● વાઇરસનો દ� િનક ચેપ લાગવાનો ર�ટ સર�રાશ  9% ક� તેથી વ� ુછે , આશર� 7-�દવસનો ઉપયોગ કર�, 1 ઓગ�ટ 
પછ�, ઓળખાયેલા �દ�શોની શાળાઓ  બધં કરવી આવ�યક છે .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Richard Del Moro, શાળાઓના અિધ�ક 
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આપણી વળતર યોજના� ુિવહગંાવલો�ન 

શાળા પરત ફરવાના �ણ પ�ર��ય 
�� ુયોક�  �ટ�ટ એ��કુ�શન �ડપાટ�મે�ટની માગ�દિશ�કાની સાથ,ે અમે શાળાએ પરત ફરવાના �ણ પ�ર��ય �ગે �ચ�તન કર� 
અમાર� યોજના િવકસાવી છે.  
2020-21 ના શાળા વષ� માટ� તૈયાર થવા, અમે: 

● �ણ સજંોગો િવકસાવી ર�ા છ�એ, �યા ંયોજનાની  ટોચ  અ�તા તમામ �હતધારકોની  �વા��ય, સલામતી અન ે
�ખુાકાર�  છે.  

● �ય��તગત અને સતત �ૂર�થ િશ�ણ વ�ચે  ઝડપી સ�ંમણની  જ��રયાત  સમ�  યોજનાઓ બનાવી ર�ા છે, 
�ની જ��રયાત �વા��ય સ�ાધાર�ઓ અને/અથવા �જ�લા િનણ�યોના આધાર પર પડ� શક� છે. 

● થોડા સમય માટ� શાળા બધં કરવાની સભંવત: આક��મક જ��રયાતને પહ�ચી વળવા અને ઝડપી ગિતએ િશ�ણ 
વાતાવરણમા ંપ�રવહન કરવાની જ��રયાતના ક�ટલાક િવચારો કર� વ� ુ �ગુમ અ�ભગમ  મેળવવા  માટ� 
શાળાના ક�લે�ડરની સિમ�ા કર�  ર�ા  છ�એ.  

● વ� ુ સખત, �િતભાવશીલ અને લાબંો સમય સતત ચાલના�ંુ  �ૂર�થ િશ�ણ મોડ�લ  બનાવ�ુ ં� �ૂર�થ 
વાતાવરણમા ંશ�ૈ�ણક ર�તે સ��ૃ િશ�ણને સહયોગ �રૂો પાડ�.  
 

મોટ� સ�ંયામા ં�ણીતા અને અ��યા તેમજ સતત અ�પ�ટતાને કારણે, શાળા વષ� 2020-2021 ના કાય� અને ફર�થી 
ખોલવા માટ� અગ�ણત વા�તિવકતાઓ છે ક� �ના માટ� �જ�લો યોજનાઓ ઘડ� શક� છે. નીચે અમે આ અ�પ�ટતાને સરળ 
કરવા પરત ફરવાના �ણ �યાલોને હાઇલાઇટ કયા� છે, ઓનસાઇટ �બ� શાળાથી લઈને, ક�મ�સ સતત બધં કર� �ૂર�થ 
િશ�ણ �ધુી. આ અમારા સમ� શાળા સ�દુાયને �ુદ� �ુદ� અને સમાન મહ�વ�ણૂ� સજંોગો તરફ દોર� જવા માટ� 
બનાવાયેલ છે � નવી જ��રયાતોને સમાવવા માટ� �ુ ંબદલાવવાની જ�ર પડ� શક� છે તેની ઓળખ આપતી વખતે આ 
વષ� સામા�ય શાળા વષ�થી ક�વી ર�તે અલગ રહ�શ ેછે તે �ગટ કર� છે. 
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પ�ર��યના ત�વો અન ેપટેાસિમિતના કાય�  
પરત ફરવાની યોજનાના તમામ ��યોમા ંનીચ ેચાટ�મા ંદશા�વલેા ત�વો સામલે છે. દર�ક ત�વની �દર, આપણે ફર�થી ખોલવાના 
લ�યને પહ�ચી શક�એ છ�એ ત ે�િુનિ�ત કરવા પટેાસિમિત િનયિમત ર�ત ેકાય� કર� જોડાયલેી છે. 

 

શ�ૈ�ણક  શાળા સ�દુાય સહાય  કાય� 

લ�ય:  અમ ેિવધાથ�ઓના મહ�વની 
સામ�ીના �ડા િશ�ણ અન ે
યો�યતાન ેસહકાર આપીએ છ�એ. 

લ�ય:  અમ ેઅમારા સમ� શાળા 
સ�દુાયન ેમહ�વ આપીએ છ�એ અન ે
અમારા �હતધારકોની �ખુાકાર�ન ે
સહકાર આપીએ છ�એ. 

લ�ય:  અમ ેસફળતાથી પરત 
ફરવા માટ� અમારા લોકો, સમેી 
અન ે�ોતો�ુ ંઆયોજન કર�એ 
છ�એ. 

 
 

�ચૂના�મક 
● �ૂર�થ િશ�ણ વાતાવરણમા ંતે જ સમય ે

અ��ત�વ ધરાવતી, વા�તિવક-સમયની 
�ચૂનાને �ાધા�યતા આપો 

● િશ�ણ�ુ ં�કુસાન અને અ�યાસ�મની 
સિમ�ા �ારા �ગિતની તકો તેમજ 
�ધુારણાને સબંોધવી 

● �ણેય પ�ર��યોને પહ�ચી વળવા માટ� 
�ગુમ �ચૂના�મક મોડ�લ 

● શ�ૈ�ણક �ુશળતાની િવિવધતાને �યાનમા ં
લેવા માટ� સચોટ સસંાધનો 

● િવધાથ�ઓ�ુ ંજોડાણ 
● ��ુય અને િવશષે વગ� 
● સામા�જક �તર અને ઇ�ર 

અ�યાસ�મો/એ�લે�ટ�સ 
● બધા પ�ર��યોમા ં�ચૂના માટ� �પ�ટ 

અપે�ાઓ  
● �ૂર�થ વાતાવરણમા ંિશ�ણ માટ� �પ�ટ 

અપે�ાઓ  
● પ�રવારોને સહકાર અને તેમની સાથ ેસ��ય 

વાતચીત  
● તમામ પ�ર��યોમા ં�ય��તગત અ�ભગમ 

અને �ચૂના�મક �ે��ટસ 
● િશ�ણના �કુશાન અને �ગિતની તકો માટ� 

�િતભાવશીલ ��ૂયાકંન યોજનાનો િવકાસ 
● K-12 ના િવધાથ�ઓના �ચૂના�મક �દવસની 

�દર જ સામા�જક-ભાવના�મક િશ�ણની 
�ેરણા પર ભાર આપવો. 

● િવધાથ�ઓ માટ� ઘર� િશ�ણ માટ� �ોત 
વહ�ચણી (સમાન વાચંકો, �ુશળતા, વગેર� ,)  

 

શ�ૈ�ણક કાય�  
● િવધાથ� મા�હતી પ�િત/ર�કોડ� 
● મા�ટર સમયપ�ક 
● હાજર� અને ન�ધણી 
● અ�યાસ�મના �ોતો  
● ભાડ� લે�ુ,ં ઓનબો�ડ�ગ, અને ફર�થી આપ�ુ ં
● િનયમો/માગ�દિશ�કાઓને પહ�ચી વળવા 

�યવસાિયક િવકાસ અને ફર�જયાત તાલીમો 
● કમ�ચાર�ઓ�ુ ં��ૂયાકંન 
● નીિતઓમા ં�ધુારો 

િવકલાગંતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ (Students with 
Disabilities, SWD)  
��ે� ભાષા શીખનાર (English Language Learner, 
ELL) 
બ�ભુાષા શીખનાર (Multilingual Learner, MLL) 

● િવધાથ�ઓ માટ� IEP અન ે504 યોજનાન ે
મળ�ુ ં

● ELL/MLL િવધાથ�ઓની શ�ૈ�ણક જ��રયાતો 
માટ� CRPart-154 ન ેમળ�ુ ં

● િવધાથ�ઓન ે�ચૂના�મક અન ે�ો�ામ સવેાઓ 
�ારા �ૂર�થ વાતાવરણમા ંસહાય કરવી 

● િશ�ણના �કુસાનન ેપહ�ચી વળ�ુ ંઅન ે
�ગિત માટ�ની તકોન ેપહ�ચી વળ�ુ ં

● અ�યાસ�મ બદલવો - સહકાર/�ક�ફો��સ 
ઓળખ�ુ ં

● પ�રવારો અન ેજોડાણ અન ેસબધંો - િનયિમત 
વાતચીત અન ે��રૂ ટચ પો��સ (જો જ�ર 
હોય, તો �ૂર�થ મોડ�લુનો ઉપયોગ કર�ન)ે  

 
સામા�જક-ભાવના�મક િશ�ણ (Social-Emotional 
Learning, SEL) 

● માનિસક �વા��ય સહાય 
● િશ�ણ અન ેસામા�જક ભાવના�મક જ��રયાતો 

માટ� પ�રવારનો સહકાર 
● પ�રવારો અન ેજોડાણ અન ેસબધંો - િનયિમત 

વાતચીત અન ે��રૂ ટચ પો��સ (જો જ�ર 
હોય, તો �ૂર�થ મોડ�લુનો ઉપયોગ કર�ન)ે  

● અ�યાસ�મમા ંઆ�મ ��િૃત, 
�વ-�યવ�થાપન, સામા�જક ��િૃત, સબંધં 
�ુશળતા અન ેજવાબદાર િનણ�ય લેવાન ે
સામલે કરવા માટ� તને ેવધારવામા ંઆવશ.ે 

● કમ�ચાર�ઓની �ખુાકાર� અન ે�વ-સભંાળ માટ� 
િનયિમત તકો  

● સ�ં�ૃિત બનાવવી અન ે�ળવવી 
 
ભોજન અન ેપોષણ સવેાઓ 

● િવધાથ�ઓની પોષણની જ��રયાતો 
● �િતભાવશીલ ભોજન િવતરણ (સમય/�થળ) 

�િુવધાઓ 
● �િુવધાઓની �વ�છતા 
● સામા�જક �તર માટ� ��યા 
● હાલની �િુવધાઓમા ંબદલાવ 

 
�વા��ય, સલામતી અને �રુ�ા  

● કાય� કરતા ંકમ�ચાર�ઓ�ુ ંર�ણ કર�ુ ં
● સલામતી માટ� તાલીમ 
● �વા��ય + સલામતી ���યા 
● તબીબી જ��રયાતો અન ે

િવચારણાઓ 
 

બ�ટ 
● માનવ �ડૂ� સસંાધનો, ભૌિતક 

સસંાધનો અને બ�ટ 
● કમ�ચાર�ઓ 

 
ટ�કોનોલો� 

● િશ�કો, િવધાથ�ઓ અને પ�રવારો 
માટ� ટ��નોલૉ� સહકાર 

● �ૂર�થ િશ�ણ સાધનોનો એ�સેસ 
(�મ, �ગૂલ વગ�ખડં, વગેર� .) 

● ઉપકરણ અને ઉ�ચ બે�ડિવ�થ 
કને��ટિવટ�નો સમાન એ�સેસ 

 
પ�રવહન 

● િવધાથ�ઓની અવરજવર અન ે
પ�રવહન 

● ભોજન�ુ ંપ�રવહન 
● વાહનોને જ�ંનુાશક કરવા  
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�હતધારક�ુ ંજોડાણ - એક યોજના, ઘણા અવાજો  
આપણા �જ�લાએ ��ુય �હતધારકો સાથ ેઅથ��ણૂ� ર�તે જોડાવા અને તેમના ઈન�ટુ આપણી યોજનામા ંસમિવ�ટ કરવા 

માટ� ર�તો �યુો�જત કય� છે. આપણી પરત ફરવાની યોજના 
અમલમા ંઆવી �કૂ� હોવાથી આપણા સ�દુાય સાથ ેિનયિમત 
ર�તે �ગિતની �ણ કરવી અને તેમના �પ�ટ ઈન�ટુ મેળવવાના 
સકં�પમા ંઅડગ છ�એ. અમે ઝડપી પાઇવો�સ માટ�ની યોજના 
બનાવી ર�ા છ�એ અને શ� છે ક� અમારા િવ�ાથ�ઓને સલામત 
ર�તે ક�વી ર�તે સેવા આપી શકાય તે માટ� ઇન�ટુ માગંવા�ુ ંચા� ુ
રાખી�ુ.ં �િતસાદ આપણી ટ�મોને વ��ુ�અલ ર�તે વગ�ખડંો, ઘરો 
અને સ�દુાય �થળોએ રહ�વા; અનેક ���ટકોણો જોવા, અમારા 

હો�ેદારોની િવિવધ જ��રયાતોને �કાિશત કરવા માટ� અને સમથ�ન સાથ ેઅમાર� યોજનાને ટકાઉ ર�તે અમલમા ં
�કૂવાની �િતબ�તાની ભાવના ઉભી કરવા માટ� સ�મ બનાવ ેછે.  
 

ટાઉન હૉલ પર �યાન ક���િ્ત કરો   તાર�ખ/સમય  સહભાગીની # 

�ચૂના�મક કમ�ચાર�   �ુલાઇ 22 - 12:00-1:00 સા�ં  300 

સ�દુાય   �ુલાઇ 22 - 6:00-7:00 સા�ં  200  

�બન-�ચૂના�મક કમ�ચાર�   �ુલાઇ 24 - 3:45-4:45 સાજં  120 

િવધાથ�ઓ   �ુલાઇ 27 -4:00-5:00 સા�ં   300  
 
સા�દુાિયક સવ� ��:  જો સ�ટ��બર 2020 મા ંિવધાથ�ઓને �બ��ડ�ગમા ંઆવવા માટ�ની લા� ુપડતી માગ�દિશ�કાઓ સાથ ે
આપણી શાળાઓને મ�ૂંર� આપવામા ંઆવ,ે તો �ુ ંતમે તમારા બાળક(કો)ને શાળાએ મોકલશો? �ૃપા કર� ન�ધશો ક�, 
શાળા �વા��ય અને સલામતીની લા� ુપડતી માગ�દિશ�કાને અ�સુરશ ે(ઊ.દા. ચહ�રા�ુ ંકવર, સફાઈના �ોટોકો�સ અન ે
સામા�જક �તર).  
 

*નીચે સામેલ કર�લા �ાફ સા�દુાિયક સવ� �ુલાઇ 2020 માથંી લીધેલા છે  
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* ટાઉનહોલમાનંા 620 સહભાગીઓ અને સવ�ના આશર� 2000 �િતભાવોના વલણોના આધાર� નીચે સામેલ કર�લા લેખો 
પસદં કરવામા ંઆવલેા છે.  
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આપણા સલામત વળતરનો તબ�ાવાર અ�ભગમ  
 

અમાર� સમ� યોજના અન ે�મ આપણે શાળા વષ� 2020-2021 મા ંઆગળ વધીએ છે એમ િવધાથ�ઓન ેતમેના િશ�કો સાથ ે
શ� તટેલો વ� ુસમય �બ� સવેા આપવી, આરો�ય, સલામતી અન ે�ખુાકાર�ના ધોરણો સાથ ે�સુગંત રહ��ુ ંત ેઅમાર� 
�ાથિમકતા છે. સવ� અન ેવ��ુ�અલ વલણોમા ં��ુય �હતધારકો પાસથેી એકઠા કર�લા િશ�ણ બોડ� અન ેઆપણી દર�ક 
પેટાસિમિત, અન ેNYSED �ારા �હ�ર કરવામા ંઆવલેી માગ�દિશ�કાઓ, અને DOH �ારા �છુવામા ંઆવતી શાર��રક �તરની 
જ��રયાતો પર આધા�રત, અમ ેઆ પાનખર ઋ�મુા ંપરંપરાગત �બ��ડ�ગમા ંશાર��રક ર�ત ેપરત ફરવાના તબ�ાવાર 
અ�ભગમન ેખાતર��વૂ�ક લઈ આવી�ુ.ં  તબ�ાવાર અ�ભગમનો  અથ� છે અમાર�  સમ� શાળાની વ�તીના નાના સબસટેન ેએક 
જ સમયે પરત લાવતા પહ�લા  અમ ેવત�માન પ�ર��થતી અન ે
સ�ાવાર આરો�ય ભલામણની �યાન�વૂ�ક િવચારણા કર��ુ.ં 
તબ�ાઓ તરફ આગળ જ�ુ ંઅન ેબહાર નીકળવાનો િનણ�ય 
શાળાઓના અિધ�ક �ારા લેવામા ંઆવશ ેઅને માગ�દશ�નો 
તેમજ �વા��ય પ�ર��થતીઓની િવચારણાન ેસામેલ કરવામા ં
આવશ.ે અમ ેતમામ િવધાથ�ઓના માટ� �ૂર�થ િશ�ણના 
અ�ભુવ �ારા સતત ઉ�ચ ક�ાના �ચૂનો પહોચડતા રહ��ુ.ં 
�ય��તગત સવેાઓમા પરત ફરવાની અ��મતાને �યાને લઈ 
અમે �ારં�ભક િશખનારાઓ અન ેઅસમથ�તા  ધરાવતા િવધાથ�ઓ 
ઓળખી કાઢ�ા છે.   

તબ�ાઓ�ુ ંિવહગંાવલોકન  
હાલમા ંઅમ ેછ-તબ�ાનો અ�ભગમ િવચાર�એ છ�એ, દર�ક અ�ગુામી તબ�ો કોણે સશંોધન ક�ુ� અન ેCDC ની માગ�દિશ�કા  
કહ� ક� �ય��તગત �ચુનમા ંસ�થુી વ� ુલાભ રહ�લો છે તનેા આધાર� આપણી વ�તીનો નાનો સબસટે લાવવામા ંઆવશ.ે 
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*ખાસ �ો�ામ િવશ ેવ� ુ�ણવા �ૃપા કર� નીચેના પાનાઓ પર તબ�ાવાર અ�ભગમની િવગતો �ુઓ   
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તબ�ાવાર ભાગીમની �પર�ખા  

તબ�ો 0 

સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

સ�ટ��બર 7-11 
9/7 - શાળા નહ� 
સ�ટ��બર 14-18 
સ�ટ��બર 21-25 
સ�ટ� 28-ઓ�ટોબર 2 
9/28 - શાળા ન�હ  

સ�ટ��બર મ�હના દરિમયાન ક��પસમા ંકોઈ િવધાથ�ઓ નહ�  
 

K-12 �ેડના તમામ િવધાથ�ઓ 
 

 
 
 

તબ�ો 1 
સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

ઓ�ટોબર 5-9 
ઓ�ટોબર 12-16 
 
10/12 - શાળા નહ�  

 

�ેડ  �ો�ામ 

K  SWD, ELL/MLL અન ે504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

K-5  6:1+1 અને 12:1+3 (42 િવધાથ�ઓ) 

6-8  8:1+1 અને 12:1+3 (24 િવધાથ�ઓ) 

9-12  12:1+3 (15 િવધાથ�ઓ) 

 

�ેડ 1-12  
અપવાદ:  અ��મતા વાળ� ઉ�ચ 
જ��રયાતના, ન�ધપા� ખાધ, બ�િુવધ 
�િતઓ અને ન�ધપા� 
સામા�જક-ભાવના�મક જ��રયાતોન ે
સમથ�ન આપતા િવશષે શ�ૈ�ણક 
�ો�ામ ક��પસમા ંહશ.ે 

 
 

તબ�ો 2  

સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

ઓ�ટોબર 19-23   

�ેડ/તબ�ો  �ો�ામ  

તબ�ો 1 ના તમામ (ઉપર તબ�ો 1 ચાટ�  �ુઓ) 

1  SWD, ELL/MLL અને 504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

K-8  12:1+2 (45 િવધાથ�ઓ) 

K-5  12:1+1 (34 િવધાથ�ઓ) 

6-8  12:1+1 (39 િવધાથ�ઓ) 

9-12  12:1+1 (78 િવધાથ�ઓ) 

 

�ેડ 2-12  
અપવાદ:  અ��મતા  વાળ�  ઉ�ચ 
જ��રયાતના , ન�ધપા�  ખાધ , બ�િુવધ 
�િતઓ  અને  ન�ધપા� 
સામા�જક -ભાવના�મક  જ��રયાતોન ે
સમથ�ન  આપતા  િવશષે  શ�ૈ�ણક 
�ો�ામ  ક��પસમા ં હશ ે. 
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તબ�ો 3 

સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

ઓ�ટોબર 26-30   

�ેડ/તબ�ો  �ો�ામ 

તબ�ા 2 ના તમામ (ઉપરના ચાટ�મા ંતબ�ો 2 �ુઓ) 

2   SWD, ELL/MLL અન ે504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

3-5  15:1 (63 િવધાથ�ઓ) 

6-8  15:1 (93 િવધાથ�ઓ) 

9-12  15:1 (186 િવધાથ�ઓ) 
 

�ેડ 3-12  
અપવાદ:  અ��મતા  વાળ�  ઉ�ચ 
જ��રયાતના , ન�ધપા�  ખાધ , બ�િુવધ 
�િતઓ  અને  ન�ધપા� 
સામા�જક -ભાવના�મક  જ��રયાતોન ે
સમથ�ન  આપતા  િવશષે  શ�ૈ�ણક 
�ો�ામ  ક��પસમા ં હશ ે. 
 
 

 

તબ�ો 4 

સ�તાહ :  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

નવ�ેબર 2-6 
નવ�ેબર 9-13 

 

�ેડ/તબ�ો  �ો�ામ 

તબ�ા 3 ના તમામ (ઉપરના ચાટ�મા ંતબ�ો 3 �ુઓ) 

3  SWD, ELL/MLL અન ે504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

6-12  �તરવાળ� સહાયક સવેાઓ - પરામશ� અન ેમ�ય�થી 

 

�ેડ 4-12  

 

તબ�ો 5 

સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

નવ�ેબર 16-20 
નવ�ેબર 23-27  

 

�ેડ/તબ�ો  �ો�ામ 

તબ�ા 4 ના તમામ (ઉપરના ચાટ�મા ંતબ�ો 4 �ુઓ) 

4  SWD, ELL/MLL અન ે504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

6-12  �તરવાળ� સહાયક સવેાઓ - પરામશ� અન ેમ�ય�થી 

 

�ેડ 5-12  
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તબ�ો 6 

સ�તાહ:  િવધાથ�ઓ- ક��પસ પર   િવધાથ�ઓ - ઘર� �ૂર�થ િશ�ણ  

નવ�ેબર 30-�ડસ�ેબર 
4 

 

�ેડ/તબ�ો  �ો�ામ 

તબ�ા 5 ના તમામ (ઉપરના ચાટ�મા ંતબ�ો 5 �ુઓ) 

5  SWD, ELL/MLL અન ે504 સ�હતના તમામ િવ�ાથ�ઓ 

6-12  �તરવાળ� સહાયક સવેાઓ - પરામશ� અન ેમ�ય�થી 

 

�ેડ 6-12  

 

ભિવ�યના તબ�ાઓ - �ેડ 6-12 માનંા િવધાથ� પરત ફરશ ે 
�ેડ 6-12 ના િવધાથ�ઓ માટ� પરત આવવાની યોજના, અમ ેયો�એ છ�એ ત ેતબ�ામા ંચા� ુરહ�શ.ે મા�યિમક શાળાના 
સમયપ�કને કારણે મા�યિમકના િવ�ાથ�ઓએ કંટાઈિમનશેન �ોસ કરવા માટ�ના જોખમો ઉમયેા� છે. જો COVID-19 મ�ે��સ ��થર 
થવા�ુ ંચા� ુરાખસે અને/અથવા �ધુરશ,ે તો અમ ેતબ�ામા ંમા�યિમક િવધાથ�ઓન ે�ય��તગત �ચૂનો માટ� ક��પસ પર પરત 
લાવી�ુ.ં  જો પ�ર��થતી �ેડ 6-12 ના િવધાથ�ઓન ેસ�ંણૂ� અથવા ચા� ુતબ�ા અ�ભગમમા ં�ડસે�બર અને/અથવા વસતં સ�મા ં�જ�લાન ે
મ�ૂંર� આપશ,ે તો અમ ે�ડસ�ેબરની શ�આતમા ંજ િનણ�ય લઈ લઈ�ુ.ં  

તબ�ાઓમાથંી પસાર થ�ુ ં 
જો િમડલટાઉન એક તબ�ામાથંી આગામીમા ંજવા તૈયાર છે, તો દર�ક તબ�ામા ંકયો સ�હૂ �ય��તગત થશ ેએ ન�� 
કર�ુ ંએટ�ુ ંજ મહ�વ�ણૂ� છે �ટ�ુ ં�જ�લા ને��ૃવ િનણ�ય લેશ.ે અમાર� �થમ �ાથિમકતા અમારા િવધાથ�ઓ અન ે
કમ�ચાર�ઓની સલામતી છે, અને દર�ક વખતે �યાર� અમે િવધાથ�ઓનો નવો સ�હૂ લાવીએ �યાર� િવધાથ�ઓ તેમની 
સાથ ેપ�રવહન, �િુવધાઓ અને કમ�ચાર�ઓની વધેલી જ��રયાતો લાવશ.ે 
 

અમે �ણી શક��ુ ંક� અમે િવધાથ�ઓને તબ�ાવાર પરત અને લઈ જવા માટ� તૈયાર છ�એ �યાર� : 
 

● અમે સતત ઔપચા�રક ��ૂયાકંન દ�ઠ NYSDOH અન ેNYSED ની સામા�જક �તર, �વ�છતા, સફાઈ �ે��ટસ અન ેઅ�ય 
�હ�ર �વા��ય સાવચતેીના માગ�દશ�નોનો અમલ કર��ુ.ં 

● ડ�ટા જણાવ ેછે ક� આ તબ�ાની કમ�ચાર�ઓની જ��રયાતન ેઅમ ે�લ-ટાઈમ, પાટ�-ટાઈમ, અવ�ે કમ�ચાર� અને કરાર 
આધા�રત સેવાઓ �ારા પહ�ચી શક�એ છ�એ. 

● ડ�ટા જણાવ ેછે ક�, અમાર� પાસે �ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો (Personal protective equipment, PPE), ચહ�રા�ુ ંકવર, 
સફાઈનો �રુવઠો છે અને અ�ય �ોતોને આ તબ�ે ખસડેવાની જ��રયાત છે. 

● આ તબ�ા પર આવવાથી મા�ક પહ�રવાના, શાર��રક �તર �ળવવાના, અથવા વ�મુા ંવ� ુ�િુવધા �મતાના �� ુયોક�  
રા�યના િનયમો�ુ ંઉ�લઘંન થશ ેનહ� 

● હાલના �તર�ુ ંસા�દુાિયક સ�ંમણ ��ૂચત કર� છે ક� આ�ુ ંકર�ુ ં�રુ��ત છે 
 

તે અમાર� સાચી આશા છે ક� ��થિત અમને 100% ક��પસ પર, �ય��તગત િશ�ણ માટ� શ� તેટલા વ� ુિવધાથ�ઓન ે
શ� તેટલી જ�દ� ��ંુૂ પડવાની પરવાનગી આપશ.ે અમાર� અમારા તબ�ામાથંી હ�ુ વ� ુધીર� અથવા વ� ુઝડપથી 
પસાર થવાની જ��રયાત હશ ેક� ક�મ તે િનણ�ય લેવા માટ� ઉપરના ડ�ટાની સિમ�ા કરવા �જ�લાની ટ�મ િનયિમત ર�ત ે
મળશ.ે ઉપરના ચાટ�મા ંદશા��યા �જુબ, તે અમાર� વત�માન યોજના છે ક� �ેડ 6-12 મા ંરહ�લા મોટાભાગના િવધાથ�ઓ 
ઓછામા ંઓ� ં4 �ડસે�બર �ધુી �ૂર�થ િશ�ણમા ંરહ�શ.ે તબ�ા 4 મા ંશ� થતા ં�ેડ 6-12 ના શ�આતમા ંપરામશ� અન ે
મ�ય�થી માટ� �ય��તગત સેવા �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે તબ�ા દરિમયાન િવધાથ�ઓને �રૂા પાડવામા ંઆવલેા �ચૂનો 
િવશ ેવ� ુમા�હતી માટ�,  પા�ુ ં21 �ુઓ . 

 
પા�ુ ં| 21 

 



Gujarati/�જુરાતી 
 

શ�ૈ�ણક 

િશ�ણ આપ�ુ ંઅન ેશીખ�ુ ં
અમાર� યોજનાના ક���મા,ં 
અસરકારક, સખત અન ે
સહા��ુિૂત�ણૂ� �ૂર�થ િશ�ણની 
આવ�યકતા છે. અમે �વીકાર�એ 
છ�એ ક� આ વસતં ઋ� ુબધા 
�હતધારકો માટ� પડકારજનક 
હતી કારણ ક� આપણે રાતોરાત 
�ૂર�થ િશ�ણના અ�ભુવમા ં
ધક�લવામા ંઆવી હતા. જો ક�, 
અમારા શીખવવામા ંઆવલેા 
પાઠોની સિમ�ા કરવામા,ં 
�હતધારકો સાથ ેજોડાવામા,ં 
કમ�ચાર�ઓ માટ� �યવસાિયક 
િવકાસ તૈયાર કરવામા,ં અને આ 
પાનખર ઋ�મુા ંપ�રવારો અન ે
િવધાથ�ઓ સાથ ે�ૂર�થ િશ�ણ 
શ� કરવા માટ�ની ર�તોન ે
સહકાર આપવા માટ� અમે આ 
ઉનાળામા ંન�ધપા� સમય 
લીધો.  
 
અમાર� �ાથિમક, મ�ય અન ે
મા�યિમક �તરના �ૂર�થ િશ�ણ 
યોજનાઓમા ંતે જ સમય ે
અ��ત�વ ધરાવતા 
(વા�તિવક-સમય) અન ે
અસમકાલીન �ચૂનો બનંે તેમજ 
નાના સ�હૂ સહકાર �ારા 
િસ�ટરવ�શન અને તકોની �ગિત 
બનંે સામેલ છે. સમયપ�ક 
�ય��તગત અને �ૂર�થ િશ�ણ 
વ�ચે પ�રવહનની સરળતા માટ� 
પરવાનગી આપશ.ે દર�ક 
મોડલની �દર, અમે િશ�ણના 
�તર�ુ ં��ૂયાકંન કર��ુ ંઅન ે
�ડ�જટલ �લેટફોમ�ના અમલ 
સબિંધત ઉપયોગની સરળતાન ે
�યાને લઈ�ુ.ં 
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આપણા દર�ક અ�યાસ�મ�ુ ંકાય��ે� અને અ��ુમ �� ુયોક�  રા�ય શીખવાના ધોરણો સાથ ેજોડાયે� ુછે. અમારા અવકાશ 
અને અ��ુમના દ�તાવજેો  �ુશળતાઓ, ��હૂરચનાઓ, અને ધારણાઓની એક �યાપક ��ૂચ છે � �ે�ની સામ�ીમા ં
િવ�ાથ�ઓને િન�ણુતા દશા�વવાની જ�ર છે.  અમે સચંાલકો અને િશ�કોની એક અ�યાસ�મ ટ�મ બનાવી છે, � �ગિત 
અને ઉપાયોના િવ�તારોને �ણવા માટ� અ�યાસ�મના દર�ક દ�તાવજેની સભંાળ�વૂ�ક સિમ�ા કરશ.ે શાળા વષ� 
2020-2021 દરિમયાન િવિવધ મોડ�લમા ંજવાની ધારણા સાથ ેઅમે �ય��તગત, �ૂર�થ અથવા સકંર મોડ�લ માટ� 
સહયોગ�વૂ�ક ��હૂરચનાઓ અને �રુ�ટ�ડ સસંાધનો બના�યા હતા.  
 
મા�યિમક �તર� �ચૂના�મક િમિન�સમાથંી મોટા���ન તે જ સમયે થઈ ર�ા (વા�તિવક-સમય) િશ�ણ પર ખચ� થઈ છે 
�યા ંિશ�ક દરરોજ તેમના તમામ િવધાથ�ઓ સાથ ેસવંાદ કર� છે. �ાથિમક શાળાના �ૂર�થ િશ�ણમા,ં ��ુય િવષયો 
માટ� દરરોજ તે જ સમયે અ��ત�વ ધરાવતા �ચૂના�મક સમય તેમજ તેમા ંજ િશ�કો માટ� 1:1 િવધાથ�ઓ સાથ ેમળવા 
માટ� નાનો સ�હૂ સમય અથવા �ચૂનાઓ, મ�ય�થી, �ગિત અને ફર�થી િશ�ણ માટ� નાના સ�હુ�ુ ંફોમ�ટ સામેલ છે. 
 
અમે તમામ િવધાથ�ઓને દર�ક સજંોગોમા ં�ચૂનોનો સમાન એ�સેસ, તેમજ �ણેય સજંોગોમા ંઉપકરણોનો ઉપયોગ 
કરવા આપીએ છ�એ. �ાથિમક �તર� , નાનો સ�હૂ સમય દ� િનક સમયપ�કમા ંજ આપવામા ંઆ�યો છે �થી િશ�કો 
ચો�સ િવધાથ�ની જ��રયાતો માટ� અ��ુપ �ચૂના આપી શક� �મા ં�તર ભર�ુ ંઅને 1:1 ��ૂયાકંન અને �િતભાવ પણ 
સામેલ છે. મ�ય મોડ�લમા ંપણ ક�ટલીક ર�તો �ારા િવધાથ�ઓને સહાયતા માટ� મોડલની �દર જ પરવાનગી આપવામા ં
આવી છે. િશ�કો તેમના દ� િનક �ચૂનો સાથ ેજ નાનો સ�હૂ સહકાર �રૂો પાડશ.ે િવશષેમા,ં િવધાથ�ઓ પાસે મ�ય�થી 
�ારા અને/અથવા િશ�કો સાથનેા સમયપ�ક �જુબના સ�ો �ારા �ગિત માટ� સહકાર મેળવવાની તકો રહ�શ.ે  

Orange-Ulster BOCES (OUBOCES) ની િવશષે િશ�ણ અને કાર�કદ� તેમજ ટ�કિનકલ િશ�ણ �ો�ામમા ંિશ�ણ 
આપવા અને િશ�ણ લેવા સબિંધત વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર�  OUBOCES વબેસાઇટ  �ુઓ 
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ન�નૂા�પ �ાથિમક શાળા (K-5) �ૂર�થ િશ�ણ સમયપ�ક 
�ૃપા કર� ન�ધશો ક�:  નીચ ેસામેલ કર�લ સમયપ�ક મા� િનદશ�નના હ�� ુમાટ� જ છે. િવધાથ�ઓ પાસ ે�ેડ �તર અન ેિશ�કો �જુબ 
વકૈ��પક સમયે આક��મક િવષયો હોય શક� છે.  
 

સમય  સમયપ�ક 

8:00 - 8:15  િ�ફ�લુ:  િવધાથ�ઓએ �ેકફા�ટ લી�ુ ં- િશ�ક� ઝડપી ચેક ઇ�સ ક�ુ�, હાજર� લીધી, અને કોઈપણ 
ટ�કિનકલ સમ�યાને િનવારણ લા�યા 

8:15 - 8:40  સામા�જક ભાવના�મક ભણતર:  િશ�કોએ વગ� સ�ં�ૃિત બનાવવા અને સામા�જક ભાવના�મક 
�થાના િવકાસ માટ� િવધાથ�ઓને �ય��તગત સહકાર આપવાની ��િૃતઓ તરફ આગળ 
વ�યા. 

8:40 - 8:45  સ�ંમણ 

8:45 - 9:15  ��ે� ભાષા કળા વગ� 

9:15 - 9:25  �ેન બેક અને સ�ંમણ 

9:25 - 9:55  ગ�ણતના વગ� 

9:55 - 10:05  �ેન બેક અને સ�ંમણ 

10:05 - 10:35  સામા�જક અ�યાસ અથવા િવ�ાનના વગ� 

10:35 - 11:20  બપોરનો અ�પાહાર 

11:20 - 2:45  �ગુમ સમય:  િવધાથ�ઓ �વત�ં ર�તે, સ�હૂમા ંઅથવા �ગિત અથવા િશ�ણના �કુસાન માટ� 
િશ�ક સાથ ે1:1 ર�તે, અથવા િવશષે િશ�કો (કળા, સગંીત, લાઈ�ેર�, અને PE)સાથ ેકામ કર� 
ર�ા છે. 

2:45 - 3:30  િવધાથ�ઓ માટ� �ચૂના�મક �દવસનો �ત:  �િતભાવ અને ચેક-આઉટ 
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ન�નૂા મા�યિમક શાળા (6-8) �ૂર�થ િશ�ણ સમયપ�ક 
 

સમય  A1/B1 �દવસ�ુ ંસમયપ�ક  B1/B2 �દવસ�ુ ંસમયપ�ક 

8:00 - 9:15  પી�રયડ 1  પી�રયડ 5 

9:15 - 9:20  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

9:20 - 10:35  પી�રયડ 2  પી�રયડ 6 

10:35 - 10:40  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

10:40 - 11:55  પી�રયડ 3  પી�રયડ 7 

11:55 - 12:42  બપોરનો અ�પાહાર  બપોરનો અ�પાહાર 

12:42 - 12:47  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

12:45 - 2:02  પી�રયડ 4  પી�રયડ 8 

2:02 - 3:00  િવધાથ� સહાય  િવધાથ� સહાય 
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ન�નૂા મા�યિમક શાળા (9-12) �ૂર�થ િશ�ણ સમયપ�ક 
 

સમય  X/Y �દવસ�ુ ંસમયપ�ક  X2/Y2  �દન સમયપ�ક 

8:00 - 8:50  પી�રયડ 1  પી�રયડ 6 

8:50 - 9:00  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

9:00 - 9:50  પી�રયડ 2  પી�રયડ 7 

9:50 - 10:00  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

10:00 - 10:50  પી�રયડ 3  પી�રયડ 8 

10:50 - 11:00  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

11:00 - 11:50  પી�રયડ 4  પી�રયડ 9 

11:50 - 12:00  સ�ંમણ  સ�ંમણ 

12:00 - 12:50  પી�રયડ 5  શ�ૈ�ણક સહકાર 

12:50 - 1:30  બપોરનો અ�પાહાર  બપોરનો અ�પાહાર 
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હાજર� અન ેલાબંી ગેરહાજર� - આ� હાજર� આપો, આવતીકાલ ેિસ�� મળેવો! 
હાજર� અને હાજર��ુ ં�રપો�ટ�ગ 
દ� િનક હાજર� �રપો�ટ�ગ એ દર�ક પ�ર��યની ��ુય જ��રયાત છે. અમે પ�રવારો અને િવધાથ�ઓ સાથ ેશાળા વષ� શ� થતા ં
હાજર�ની નીિતઓ અન ે���યાઓ િવશ ેવાતચીત કર��ુ ંઅન ેમહ�વ દશા�વવા અથવા કોઈપણ બદલાવની ન�ધ આપવા 
અને/અથવા અપ�ેાઓ સાથ ેસમાયોજન સાધવા સમ� વષ� દરિમયાન વાતચીત કરતા ંરહ��ુ.ં વાતચીતમા ં�બ��ડ�ગ 
�તરના માતા િપતાના પ�ો/સમાચારપ�ો, વ��ુ�અલ ટચપો��સ, ઘરની �લુાકાતો, રોબોકો�સ, ઈમ�ેસ, ટ���ટ સદં�શાઓ, 
અને સોિશયલ મી�ડયા સામલે છે. દ� િનક સમયપ�ક િવધાથ� સપંક�  અને જોડાણની જ��રયાતના આધાર� િશ�કો અમારા 
િવધાથ� સચંાલન િસ�ટમમા ંદ� િનક હાજર� ર�કોડ� કરશ.ે ગેરહાજર અન/ેઅથવા લાબંા સમયથી ગેરહાજર રહ�તા િવધાથ�ઓન ે
ઓળખવા માટ� દ� િનક �રપો�્�સ બનાવવામા ંઆવશ.ે ગેરહાજર�ના કારણો, અને દ� િનક પાઠમા ંભાગ લેવા માટ� િવધાથ�ઓન ે
પડતી જ��રયાતો અથવા અવરોધો �ણવા પ�રવારો સાથ ેદરરોજ સપંક�  કરવામા ંઆવશ.ે દર�ક વષ� કરતા,ં આ વષ�, અમ ે
અમારા િવધાથ�ઓ અન ેપ�રવારો સાથ ેહાજર રહ�વામા,ં જોડાયલેા રહ�વામા,ં અન ેસહકાર આપી�ુ.ં અમ ેિવધાથ�ઓ, પ�રવારો, 
િશ�કો, વ�ચે મજ�તૂ, િવ�ાસ�ણૂ� સબધં બનાવવા પર ભાર આપી�ુ ંઅને સફળતા �ા�ત કરવા માટ� શાળાના જ�ટલ 
કમ�ચાર�ઓ િવ�ાથ�ઓની �મતા પર ન�ધપા� અસર કરશ.ે પ�રવારો સાથ ેિનયિમત વાતચીત �થાિપત કરવી અન ે
�ળવવી તમેજ તમેન ેઅમારા શાળા સ�દુાયમા ંભાગીદાર તર�ક� આવકારવાથી િવધાથ�ઓન ેઘર� અન ેશાળાએ સહકાર�ણૂ� 
અ�ભુવ મળવાના સજંોગો બનશ.ે  

 

લાબંા સમયની ગેરહાજર� 
લાબંી ગેરહાજર�ન ે�યાન ેલેવા માટ� �યા ંબધા �ક�સાઓમા ંબધાને બધંબસે ેઅ�ભગમો લા� ુના પડ�ુ ંહોય, �યા ંઅમ ે
�વા��ય-સબધંી અન ેમાનિસક �વા��યન ેકારણે થતી લાબંી ગેરહાજર�ને રોકવા અને �યાનમા ંલવેા માટ� મ�ય�થી �રૂ� 
પાડવા ક�ટબ� છ�એ. અમ ેસમ�એ છ�એ ક િવધાથ�ની ગેરહાજર�ને ઘણા પ�રબળો �ભાિવત કરતા ંહોય છે, અન ે�ચૂના�મક 
મોડ�લ ��ંુૂ પાડવાના કારણે �બૂ જ અસર��ત હોય શક� છે; �ય��તગત, સકંર, અને �ૂર�થ. અમ ેનીચ ે�જુબની ��હૂરચના 
અને સહકાર �ારા લાબંી ગેરહાજર�ન ેસબંોિધત કર�એ છ�એ:  

હાજર�ની સ�ં�ૃિત બનાવો 
● પ�રવારો અન ેિવધાથ�ઓ સાથ ે�પ�ટ અન ેસહા��ુિૂતથી વાત કરો  
● સહયોગી વાતા�લાપ,  સશંોધન , �ત�રક ડ�ટા સમી�ા અન ેસ�દુાયની સલં�નતા �ારા સમ� શાળા સ�દુાયમા ં

હાજર�ના મહ�વની �ડ� સમજણમા ંતમામ �હતધારકોન ેશામેલ કરો.  
● દ� િનક હાજર�, મો�ુ ંઆવ�ુ ંઅન ેિવ�ાથ�ની સલં�નતાને ��ક કરવા માટ� અનતં ક��પસ (IC) નો ઉપયોગ કરો - િવ�ાથ� 

મા�હતી �ણાલીનો ઉપયોગ એક ક����ય, �રુ��ત �થાન પર ડ�ટાને સમાિવ�ટ કર� છે.   
● િવ�ાથ�ની શ�ૈ�ણક કામગીર� પરની અસરોન ેઝડપથી જોવા માટ� હાજર� ડ�ટા પોઇ�ટનો ઉપયોગ કરો.  

 
�ારં�ભક �ણકાર� અને હ�ત�ેપ 

● દર�ક શાળા િનયિમતપણે હાજર� ડ�ટાની દ�ખર�ખ રાખ ેછે અને ઉદભવતા સમ�યાઓ િવશ ેમાતાિપતા સાથ ેવાત કર� છે. 
● કયા િવ�ાથ�ઓન ેજોખમ છે ત ેઓળખવા માટ� ડ�ટાનો ઉપયોગ કરો, �થી તમે અલગતાની ગેરહાજર�ઓ લાબંા 

સમયથી ગેરહાજર� બન ેત ેપહ�લા ંતમ ેદખલ કર� શકો છો. 
● હ�ત�પેની યોજનાઓ �થાિપત કરો; માતાિપતાને ફોન કોલ કરવો, ઘર� �લુાકાત લવેી, પરામશ�, �ચૂના�મક ફ�રફારો, 

સ�દુાય ભાગીદારો સલં�ન કરવા, વગેર� .  
 
વ� ુસકારા�મક શાળા સ�ં�ૃિત બનાવો અને સલં�ન �ચૂના પર �યાન ક����ત કરો 

● િશ�ણમા ંિવ�ાથ�ઓની �ય�તતા�ુ ં��ૂયાકંન અને સબંોધન કરો  
● િવ�ાથ�ઓન ેવ� ુસલં�ન રહ�વા અન ેસકારા�મક ર�તે કાય� કરવામા ંસહાય માટ� િશ�કો અન ેશાળાના આગેવાનોન ે

અનેક �તરની સહાયતા �રૂ� પાડો. 
● િવ�ાથ�ઓન ેતમાર� આદશ� શાળા સ�ં�ૃિત બનાવ ેછે ત ેવત��કૂોન ેમજ�તુ બનાવતા, સકારા�મક સામા�જક અન ે

ભાવના�મક પા� િવકાસ �ા�ત કરવામા ંસહાય કરો. 
● હાજર�ને અન ે�યા ંવય યો�ય હોય �યા ંિવ�ાથ�ની સકારા�મક વત��કૂન ે�ો�સા�હત કરવા �યયે આધા�રત 

�ો�સાહનો અન ે�રુ�કારોનો ઉપયોગ કરો. 
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શ�ૈ�ણકના સમથ�નમા ં��યાઓ 

�જ�લો  શાળાઓ 

● અમે િવ�ાથ� િશ�ણની યોજના, �ચૂના અન ે��ૂયાકંન ક�વી ર�ત ેકર�એ 
ત ેજ�ર� કોઈપણ બદલાવન ે�ડઝાઇન કરો  

● �જ�લાએ એવા પ�રવારો ક� �મના બાળકો શ�ૈ�ણક તકોથી �બૂ �ૂર છે 
તનેી સાથ ેજોડાવાની ઘણી ર�તો ઘડવી જોઈએ અન ે�ાધા�ય આપ�ુ ં
જોઈએ. કોઈપણ શીખવાના વાતાવરણમા ંિવ�ાથ�ઓ અને �ુ�ંુબની 
જ��રયાતો �રૂ� થાય છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� વષ�ભર વાતચીત 
ચા� ુરાખવાની ર�તો િવશ ેત�યો �યાનમા ંલો. 

● વણ�સકંર અન ેર�મોટ ભણતરના સજંોગો માટ� �ચૂના�મક સમયપ�ક 
�ડઝાઇન કરો. 

● �ોટોકોલ અન ે�દનચયા�ઓની �થાપના, િશ�ણ માટ�ની અપે�ાઓ અને 
િશ�કો સાથ ેિનયિમત િવ�ાથ� જોડાણો સ�હતના શાળા વષ�ના �ારંભ 
માટ�ની યોજના િવકસાવો. 

● બધં થવાના સમયગાળાથી �ુશળતાના �તરન ેઓળખવા માટ� 
અવકાશ અન ેઅ��ુમમા ં�ડા ડાઇવ કરવા માટ� અ�યાસ�મ લખવાની 
ટ�મોનો ઉપયોગ કરો - ક�વી ર�ત ેઆપણે ભણતરના �તરાલો ફ�ત 
ઓછા નહ�, પણ ભણતરન ેવગે આપી શક��ુ.ં  

● શીખવાની ખોટન ેપહ�ચી વળવા માટ� વત�માન અવકાશ અને 
અ��ુમ�ણકા દ�તાવજેોમા ંફર�થી �ડઝાઇન કરવાના ��ેોન ેહલ કરવા 
અ�યાસ�મ લખવાની ટ�મોનો ઉપયોગ કરો. સ��ૃ િ��ટ અને 
િવઝ�અુલ સસંાધનોની જ��રયાતન ે�કાિશત કરો ક� �નો ઉપયોગ 
�ય��તગત અથવા �ૂર�થ વાતાવરણમા ંકર� શકાય છે - િવ�ાથ�ઓને 
વ��ુ�અલી અન ે�ય��તગત ર�ત ેટ�કો આપવા માટ� સામા�જક અને 
ભાવના�મક િશ�ણ (social and emotional learning, SEL) અન ે
સા�ં�ૃિતક ર�ત ેજવાબદાર પ�િતઓન ેએ�બેડ કરો.  

● બધા ��ૃઠ�િૂમના િવ�ાથ�ઓના ઇિતહાસ અન ેસ�ં�ૃિતને �િત�બ��બત 
કરવા માટ� �યા ંઅ�યાસ�મના ગોઠવણ કરવાની જ�ર છે ત ેિવ�તારોન ે
�કાિશત કરવા માટ� અ�યાસ�મ લખવાની ટ�મોનો ઉપયોગ કરો 

● સામા�જક �તરની આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કરવા માટ� �બન-��ુય 
વગ�ની સામ�ી માટ�ના ફ�રફારોન ે�યાનમા ંલે�ુ ં

● ક�વી ર�ત ેઅન ેકયા ��ૂયાકંનોનો ઉપયોગ �ૂર�થ િશ�ણ પયા�વરણમા ં
કરવામા ંઆવશ ેત ેિનધા��રત કરો.  

● �ણેય સજંોગોમા ંિશ�ક ��ૂયાકંન ���યા (APPR) મા ંસભંિવત અસરો 
પર િવચાર કરો. 

● �ે�ડ�ગ �ે�ટ�સની સિમ�ા કરો  
● હાજર� નીિતની સમી�ા કરો - NYSED માગ�દશ�ન દ�તાવજેમા ં

આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કરવા માટ� જ�ર� ઘટકો ફર�થી �ડઝાઇન કરો  
● િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેપ�રવારો માટ� �ૂર�થ િશ�ણ �લૂબો�સના 

િવકાસ અને અમલીકરણ માટ�ની યોજના બનાવો.  
● ઘર પરની �ચૂનાઓન ેટ�કો આપવા માટ� હોમ ક�ટ લવેા માટ�ના ં

સસંાધનો �ા�ત કરો  
● િવ�ાથ� સચંાલન (IC) બેકપકે �ો�ામન ેટ�કો આપવા માટ� સસંાધનો 

િવકિસત કરો 

● �ૂર�થ વાતાવરણમા ંિશ�ણ આપનારા િશ�કો માટ� 
�યાવસાિયક િવકાસ અન ેમાગ�દશ�ન �દાન કરો: 
�ૂર�થ િશ�ણ માટ�ની ��ેઠ �થાઓ, સમયપ�કમા ં
ફ�રફાર, અ�યાસ�મના અપડ�ટ 

● િવશષે સમયપ�કના અમલીકરણ માટ� િવશષે 
સમયપ�ક અન ેમાગ�દિશ�કાઓ પર ફર�થી િવચાર 
કરો 

● અવકાશની આસપાસના �યાવસાિયક િવકાસની તકો 
બનાવો અન ેિશ�ણની ખોટ ન�� કરવા માટ� 
આકારણીના ફ�રફારો અન ેઅમલનો અ��ુમ બનાવો 

● િવ�ાશાખાઓમા ંિવ�ાથ�ઓની સલં�નતા વધારવા 
માટ� સામા�યતા માટ� અન ેપાયાના �ડ�જટલ 
સાધનોના ઉપયોગમા ંયોજના (ઉદા. �ગૂલ વગ�ખડં, 
�ગૂલ મીટ) 

● સલં�નતા અન ેસામા�જક ભાવના�મક �ખુાકાર�ન ે
વધારવા/�ો�સાહન આપવા માટ� સામા�જક �તરથી 
કર� શકાય તવેા સભંિવત ઇ�ર ��િૃ�ઓ માટ� 
યોજના 

● �ૂર�થ ભણતર માટ�ની અપ�ેાઓ માટ� િવ�ાથ�ઓ 
અન ેપ�રવારોના અ�ભગમ માટ�ની યોજના 

● �ાથિમક, મ�ય અન ેહાઇ ��લૂ (િશ�કો અન ેપ�રવારો 
માટ�) માટ� �ે�ડ�ગ દ�તાવજે બનાવ�ુ ં 
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કાય� 

 

�વા��ય અન ેસલામતી  
અમારા િવધાથ�ઓ, અમારા કમ�ચાર�ઓ, અને તેમના પ�રવારોના �વા��ય અને સલામતી અમાર� �ાથિમકતા છે. અમ ે
ઈ�છ�એ છ�એ ક� શાળા ક��પસમા ંપરત આવતી વખતે િવધાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ આરામદાયક અને સલામત 
અ�ભુવ.ે અમાર� ફર�થી �લૂવાની યોજનામા ં રોગ િનય�ંણ અને િનવારણ માટ�ના ંક���ો (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), �� ુયોક�  રા�ય આરો�ય િવભાગ (New York State Department of Health, NYSDOH)  અને  �� ુ
યોક�  રા�ય િશ�ણ િવભાગ (New York State Education Department, NYSED)  ની ભલામણો અને માગ�દશ�ન સમિવ�ટ 
છે . 

2020-21 શાળા વષ� માટ� સમ� �જ�લા શાળાઓમા ંનીચે �જુબના �ોટોકોલ અને ���યાઓ લા� ુરહ�શ.ે કોઈને પણ 
��ો અથવા �ચ�તાઓ હોય, તો અમારા COVID-19 સકંલનકતા� બાબ�રા કૌરા અને લેની ઝપકાનો  covidinfo@ecsdm.org 
સપંક�  કરવો  

કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ અને �લુાકાતીઓ જ��રયાતો�ુ ંપાલન કર� છે તે �િુનિ�ત કરવા, અમે: 
 

● દર�કને યો�ય �વ�છતા, સામા�જક �તરના િનયમો, �ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો (PPE), અન ે
સફાઈ/જ�ંનુાશક �ોટોકોલ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંયાદ અપાવવા માટ� દર�ક �બ��ડ�ગ પર સકં�તો �દિશ�ત 
કર��ુ.ં િવશષેમા,ં મહ�વ�ણૂ� �ણકાર�ને �પૂ કરવા માટ�, અમે અમાર� ��ુય ઓ�ફસના લોબી મોનીટર અન ે
અ�ય ��ય મા�યમોનો ઉપયોગ કર��ુ.ં લોબી �ે�મા ંએકઠા થવાનો ઇનકાર કરવામા ંઆવશ.ે  
 

● અપડ�ટ�ડ �ણકાર� �રૂ� પાડવાના હ��થુી સતત મા�યમોથી કમ�ચાર�ઓ, �લૂાકાતીઓ, અન ે
માતાિપતા/વાલીઓ સાથ ેવાતચીતની યોજના �થાિપત કરો. આના �ારા પ�ર�ણૂ� થશ:ે 

● વબેસાઇટ 
● ઈમેઈલ 
● સોિશયલ મી�ડયા 
● િ��ટ કર�લ નકલની ટપાલ રવાનગી 
● અવાજ અને/અથવા િવડ�યો મેસે�જ�ગ 
● પરંપરાગત મી�ડયા આઉટલે�સ 

 
● કમ�ચાર�ઓ, કાય�કરો, અને �લુાકાતીઓ સ�હત, કાય��થળ, શાળા, અથવા િવ�તાર; યો�ય PPE �ારા અથવા 

કો�ટ��ટલેસ મા�યમથી કરવામા ંઆવતી �ડ�લવર�ને બાદ કરતા;ં �મનો પણ અ�ય �ય��ત સાથ ેન�કનો સપંક�  
થયો હોય તે દર�ક �ય��તનો સતત લૉગ �ળવવો. 

 
● જો કોઈએપણ �િુવધા ધરાવનારા કોઈ સાથ ેઅથવા �િુવધા ધરાવનારાઓમાથંી કોઈ COVID-19 પર��ણમા ં

પો�ઝ�ટવ આવ,ે તો શાળા �જ�લાએ �રંુત જ (845) 291-2330 ખાતે આરો�ય િવભાગ (Department of Health, 
DOH) ને ��ૂચત કર� દ��ુ ંજોઈએ. રા�ય અને સઘંીય કાયદા અને િનયમો �ારા જ�ર� ��ુતતા �ળવી રાખતા, 
આપણે સપંક�  ��િસ�ગ �ય�નો સાથ ેસહકાર આપવાની જ�ર છે, �મા ંસભંિવત સપંક�ની �ચૂનાઓ, �વા ક� 
િવધાથ�ઓ, માતિપતાઓ/પ�રવારો, કાય�કરો અથવા �લુાકાતીઓ �મનો �ય��તઓ સાથ ેન�કથી સપંક�  થયો 
હોય તેવા સામેલ છે. 
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�િુવધા �વશે  
સલામત �બ��ડ�ગ �વશે અને બહાર નીકળવાની કાય�વાહ� �િુનિ�ત કરવા માટ�, અમે નીચેની બાબતો અ�સુર�ુ:ં 

● �યા ંશ� હશ ે�યા,ં �લૂાકાતીઓ માટ� તમામ �બ��ડ�ગની બહાર, �દર આવવાનો અને બહાર જવાનો માગ� એક 
જ �થાન પર મયા��દત રહ�શ.ે જો લા� ુપડ�ુ ંહોય, તો િવધાથ�ઓના આવવા અને જવા સમય દરિમયાન �ોસ 
�ા�ફક ઓછો કરવા દર�ક શાળા ક��પસ ખાતે �દર આવવાનો અને બહાર જવાના બ�િુવધ �વશે અન ે
િનગ�મનના પો��સ બનાવવામા ંઆવશ.ે �બ��ડ�ગ �વશે અને બહાર જવાના પો��સ �ણવા અને યો�ય 
કમ�ચાર�ઓ �ારા તેની સિમ�ા કરાવવા માટ� જવાબદાર છે.  

● �યાર� સામા�જક �તર �ળવી શકાય તેમ ના હોય, �યાર� શાળાની સપંિ� પરના તમામ �ય��તઓ, િવ�ાથ�ઓ, 
કમ�ચાર�ઓ અને �લુાકાતીઓ �ારા ચહ�રો આવર� લેવો આવ�યક છે.  

● યો�ય ચહ�રાના આવરણમા ંસજ�કલ મા�ક, કાપડ�ુ ંમા�ક, ઊનની વાદંરટોપી અથવા બે�ડ�ના સમિવ�ટ છે, પરં� ુ
તે �રૂ� ુ ંમયા��દત નથી, અને �ય��તના મ� અને નાકને �ણૂ�ત: કવર કરાયેલા હોવા જ�ર� છે.  

● મા� ચહ�રો આવર� લે� ુ ં�લા��ટક�ુ ંફ�સ િશ�ડ �વીકાય� નથી. ફ�સ િશ�ડ હ�ઠળ મા�ક હો�ુ ંપણ જ�ર� છે. 
● દર�ક �ય��ત તેમના પોતાના ચહ�રા�ુ ંકવર વાપરવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે, જો ક� ચહ�રાના કવર એ DOH ના 

માગ�દશ�ન સાથ ે�સુગંત હો�ુ ંજ�ર� છે.   
● અમે ક��પસમા ં�યાર� જ�ર હશ ે�યાર� દરરોજ તમામ િવધાથ�ઓ, કમ�ચાર�ઓ અને �લુાકાતીઓને ચહ�રા�ુ ંકવર 

��ંુૂ પાડ��ુ.ં  
 

દ� િનક �વા��ય તપાસ 
દર�ક ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર� અને િવ�ાથ�ઓ દ� િનક તપાસ આવ�યકતાઓ�ુ ંપાલન કર� છે તેની ખાતર� કરવા માટ�, અમ ે
નીચેની બાબતો અ�સુર�ુ:ં  

● તમામ િમડલટાઉન ક��પસ �થાનોમા ંદાખલ થતા ંપહ�લા, કમ�ચાર�ઓ અને �લુાકાતીઓએ તબીબી ���ન�ગ 
��ાવલી �ણૂ� કરવી આવ�યક છે.  

● ક��પસમા ંઆવતા થતા ંપહ�લા કમ�ચાર�ઓએ આરો�યની તપાસ �ણૂ� કરવી જ�ર� છે.  
● �બ��ડ�ગમા ં�વશેતા પહ�લા �લુાકાતીઓએ આરો�યની તપાસ �ણૂ� કરવી જ�ર� છે.  
● �બ��ડ�ગમા ં�વશેતા પહ�લા તમામ કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ, અને �લુાકાતીઓએ તેમના તાપમાન લેવા જ�ર� 

છે. 
○ કાય� પર આવતા પહ�લા કમ�ચાર�ને તાપમાન અને લ�ણોની દ�ખર�ખ રાખવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ે

છે, જો ક� કમ�ચાર�ના આવતા સમયે તેના તાપમાનની તપાસ કરવામા ંઆવશ.ે  
○ માતિપતાને તેમના િવધાથ�ને બસમા ંમોકલતા પહ�લા તાપમાન અને લ�ણો�ુ ંિનર��ણ કરવા માટ� 

�ો�સા�હત કરવામા ંઆવી ર�ા છે, જો ક�, િવધાથ�ઓના આવતા સમયે તેમ�ુ ંતપાસ કરવામા ંઆવશ.ે 
○ �લુાકાતીઓના આ�યા પછ� તે�ુ ંતાપમાન લેવામા ંઆવશ.ે 

● �બ��ડ�ગમા ંએકસાથ ેઆવતા ઘણા �લૂકાતીઓ માટ�, તેઓએ �લોર પર �ચ��ત કર�લા �થળોએ, �યા ં�ધુી 
તેમની સહ� અને તપાસ થઈ �ય �યા ં�ધુી સામા�જક �તર રાખી ઊ�ુ ંરહ��ુ ંપડશ.ે  

● જો જ�ર પડશ,ે તો �બ��ડ�ગના �વશે�ાર અને લેવા-�કૂવા આવતા ઝો�સ પર ભીડ ઘટાડવા માટ� બ�િુવધ 
લાઈનો અને �વશે�ારો બનાવવામા ંઆવશ.ે 

● �બ��ડ�ગમા ં�વશેની રાહ જોતા �ય��તઓ માટ� વ� ુસામા�જક �તર �દાન કરવા માટ� છ (6) �ટ લબંાઈ 
�ચૂવવા માટ� જમીન પર િનશાની (ટ�પ �ારા અથવા અ�યથા) કરવામા ંઆવશ.ે 

● તબીબી તપાસ અને યો�ય ચહ�રા કવરને િનિ�ત કયા� પછ�, દર�ક �ય��તને તપા�યા પછ� જ, �બ��ડ�ગનો એ�સેસ 
મ�રુ કરવામા ંઆવશ.ે  

● તબીબી તપાસમા ંિન�ફળ થયેલા �ય��ત માટ�, �બ��ડ�ગનો એ�સેસ નકારવામા ંઆવશ.ે �ૃપા કર� �ોટોકો�સ પર 
માગ�દશ�ન માટ� COVID-19 ના શકંા�પદ ક� િનિ�ત ક�સ િવભાગનો સદંભ� લો.   
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સામા�જક �તર� અ�ય લોકોથી થોડ� �ૂર��ુ ં�તર 
 

તમામ ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ, અને �લુાકાતીઓ શાર��રક �તરની જ��રયાતો�ુ ંપાલન કર� છે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� અમાર� 
શાળાની �િુવધાના કોઈપણ �ય��ત સામા�જક �તરની અપે�ાઓને અમલમા ં�કુશ:ે 

● અમાર� �બ��ડ�ગની તમામ �ય��તઓએ સામા�જક �તર �ળવ�ુ ંઆવ�યક છે. �યાર� સામા�જક �તર�ુ ંપાલન થઈ શક� તેમ 
ના હોય �યાર� ચહ�રા�ુ ંકવર પહ�ર�ુ ંજ�ર� છે.  

● યો�ય સામા�જક �તરને બે �ય��તઓ વ�ચેની છ (6) �ટ �ૂર રહ�વા તર�ક� �યા�યાિયત કર� છે. �યાર� સામા�જક �તર�ુ ંપાલન 
થ�ુ ંહોય, �મ ક� અલગ ઓ�ફસ, િમ�ટ�ગ માટ�ની મોટ� ��યા, �યાર� �ય��ત ચહ�રા�ુ ંકવર ઉતાર� શક� છે. જો ક�, સામા�ય 
િવ�તારોમા,ં �મ ક� િવરામ �મ/લાઉ�જ, હોલવ ેઅથવા બાથ�મમા,ં ચહ�રા�ુ ંકવર પહ�ર�ુ ંઆવ�યક છે.  

● છ (6) �ટ�ુ ં�તર �િુનિ�ત કરો, �યા ં�ધુી સલામતી ક� કાય� ��િૃતના ��ુય કામને એનાથી ઓછા �તરની જ�ર ના હોય �યા ં
�ધુી. કોઈપણ સમયે �ય��તઓ એક બી� કરતા છ (6) �ટ કરતા ંઓછા �તર� હોય, �યાર� ચહ�રા�ુ ંકવર જ�ર� છે.  

● સખત મયા��દત જ�યાઓ એક સમયે મા� એક જ �ય��ત �ારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશ,ે અ�ય તમામ વપરાશકતા�ઓ �યા ં
�ધુી મ� �ુ ંકવર પહ�ર� રાખશ.ે જો િવ�તાર એક થી વ� ુલોકોથી ઉપયોગમા ંલેવાય ર�ો હોય, તો મહતમ �મતાના 50% હ�ઠળ 
વપરાશ રાખો. 

● સામા�ય ર�તે વપરાતા અને સાઇટ પરના લા� ુપડતા ંઅ�ય િવ�તારોમા ંસામા�જક �તરની �ૂર� છ (6) �ટ િનદ� િશત કર�ને ટ�પ 
અથવા �ચ�ો �ારા ઓળખવવામા ંઆવી હશ ે(ઊ.દા. �લોક ઇન/આઉટ �ટ�શન, �વા��ય તપાસ �ટ�શન, �રસેસ�શન િવ�તારો). 

● �ય��તગત સમંેલનોમા ં�ે�ટ�સ યો�ય હશ ે�યા ં�ધુી મયા��દત લોકો હશ ેઅને �યાર� શ� હશ ે�યાર� અમે ટ��લ-અથવા-િવડ�યો 
કો�ફર�સનો ઉપયોગ કર��ુ,ં �ય��તગત સમંેલનોમા ંજ�ર�, �મ ક� િમ�ટ�ગ, ��ુલી, સહભાગીઓમા ંયો�ય સામા�જક �તર 
�ળવી શક� સાથ ેસાથ ેસાર� ર�તે હવાની અવરજવરવાળ� જ�યાઓ.  

● સભંિવત હદ �ધુી સપંક�ને મયા��દત કર�ને, લેવા અને �કૂવા માટ�ના િન��ુત �ે�ોની �થાપના કરવામા ંઆવશ.ે  
 
 

�ય��તગત �વ�છતા 
 

COVID-19 ના ફ�લાવાને ઘટાડવા માટ� િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓએ �વ�છ હાથની સાર� �ે�ટ�સ રાખવી આવ�યક છે. 
શાળાઓને શાળા �દવસના સમયપ�કના સમયમા ંહાથની �વ�છતા માટ� મ�ૂંર� આપવાની યોજના કરવા માટ� �ો�સા�હત કરાઇ રહ� છે. 
તમામ ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ અને િવ�ાથ�ઓ દ� િનક �વ�છતાની જ�ર�યાતો�ુ ંપાલન કર� છે તેની ખાતર� કરવા માટ�, અમે નીચેની બાબતો 
અ�સુર�ુ:ં  

● હાથની �વ�છતામા ંસામેલ છે: 
○ હાથ ધોવાણે અને યો�ય ટ�કિનકને �ો�સાહન આપતા સકં�તો:  
○ યો�ય ર�તે હાથ ધોવાની તાલીમની એ�સેસનો  િવડ�યો ;  
○ પરંપરાગત ર�તે હાથ ધોવા (સા� ુઅને ગરમ પાણીથી, ઓછામા ંઓછા 20 સેકંડ �ધુી); 
○ સા� ુઅને પાણી સ�હત હાથ ધોવા માટ�ની �રૂતી �િુવધાઓ અને �રુવઠો; 
○ �યા ંશ� હોય �યા ંકાગળ �ુવાલ અથવા �પશ� ��ુત કાગળ �ુવાલ �ડ�પે�સરનો ઉપયોગ કરવો (હ��ડ �ાયસ�ની 

ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી, કારણ ક� તેઓ જ�ંઓુને ફ�લાવી શક� છે); 
○ વારંવાર હાથ ધોવા માટ� �ો�સા�હત કરવા માટ� સમયપ�કમા ંિવશષે સમય. 

● િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓએ નીચે �જુબ હાથ ધોવા જોઈએ 
○ �બ��ડ�ગમા ંઅને વગ�ખડંોમા ં�વ�ેયા પછ�; 
○ વ��ઓુ અને સપાટ�ઓ વહ��યા પછ�; 
○ ના�તા અને બપોરના ભોજન પહ�લા ંઅને પછ�; 
○ બાથ�મનો ઉપયોગ કાય� પછ�; 
○ િવ�ાથ�ને શૌચાલયની મદદ કયા� પછ�; 
○ છ�ક આ�યા પછ�, �છુયા પછ�, ક� નાકમાથંી બહાર �ંકતા પછ� અથવા હાથમા ંઉધરસ ખાધા પછ�; 
○ કોઈપણ સમયે �યાર� હાથ જોતા ંજ ગદંા લગતા હોય; 
○ �યાર� હાથ ધોવા�ુ ંઉપલ�ધ ના હોય �યાર� હ��ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો; 

● હ��ડ સેિનટાઇઝર - �યાર� હાથ ધોવા�ુ ંઉપલ�ધ ના હોય �યાર� િવધાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ હ��ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કર� 
શક� છે. સેિનટાઇઝર �યાર� અસરકારક હોય છે �યાર� તે ઓછામા ંઓ� ં60% ઇથનેોલ અથવા 70% ઇસો�ોિપલ આ�કોહોલ 
ધરાવ� ુ ંહોય. સેિનટાઇઝસ� �વલનશીલ હોય છે અને આનો ઉપયોગ કરતી વખતે િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવી આવ�યક છે. 
સેિનટાઇઝસ�નો ઉપયોગ કરવામા ંઆ સામેલ હો�ુ ંજોઈએ: 

○ ગદંા હાથો સા� ુઅને પાણીથી ધોવા જોઈએ તે�ુ ં��ૂચત કરતા સકં�તો સેિનટાઇઝસ� �ડ�પે�સર ન�ક રાખવા જોઈએ; 
○ સેિનટાઇઝર �ડ�પે�સસ�ની ��યા �વશે�ારની ન�ક અને સામા�ય િવ�તારોમા ં��થત હોવી જોઈએ. 
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�લુાકાતીઓ અન ેવપેાર�ઓના �યવહાર 
બહારના કોઈપણ �લુાકાતીઓ અથવા �વયસંેવકોને િવધાથ�ઓની સલામતી અને �ખુાકાર� માટ� હોય તો તે િસવાય 
શાળાના ક��પસમા ંમ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ ેનહ�. માતિપતા/વાલીઓ આગળની ઓ�ફસે �રપોટ�  કરશ ેઅને �યા ં�ધુી 
તેમના બાળકોની સલામતી અથવા �ખુાકાર� માટ� ન હોય �યા ં�ધુી આગળ આવશ ેનહ�. �િુવધાઓમા ંઆવતા જ�ર� 
�લુાકાતીઓ અને માતિપતા/વાલી �લુાકાતીઓએ ચહ�રા�ુ ંકવર પહ�ર�ુ ંજ�ર� છે અને અમાર� શાળાની �બ��ડ�ગમા ં
મયા��દત એ�સેસ જ મેળવશ.ે  
 
તમામ ફ�ક�ટ�, કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ, �લૂાકાતીઓ અને વપેાર�ઓ ર�ણા�મક સાધન જ��રયાતો�ુ ંપાલન કર� છે 
તેની ખાતર� કરવા માટ�, િમડલટાઉન �િુવધાની �લુાકાત લેતા કોઈપણએ નીચે �જુબ અ�સુર�ુ ંપડશ:ે 
 

● કોઈપણ �બ��ડ�ગમા ં�વશેતા પહ�લા તમામ �લુાકાતીઓએ યો�ય ચહ�રા�ુ ંકવર પહ�ર�ુ ંજ�ર� છે અને �યાર� છ 
(6) �ટ�ુ ંસામા�જક �તર ન જળવા� ુ ંહોય �યાર� તમામ સમયે તે પહ�ર� રાખ�ુ ંજ�ર� છે. 

● તાપમાનના તપાસ માટ� તમામ �લુાકાતીઓએ િનિ�ત �થાન પર ચેક-ઇન કરવા�ુ ંરહ�શ ેઅને COVID-19 �ુ ં
�વા��ય તપાસ �ણૂ� કરાવવા�ુ ંરહ�શ.ે  

● �લુાકાતીઓએ અમારા �લુાકાતી મેનેજમે�ટ િસ�ટમમાથંી �લુાકાતી બેજ મેળવવા માટ� તેમના ઓળખપ� 
સાથ ેસાઇન ઇન કર�ુ ંજ�ર� છે. આ અ�ય તમામ �રુ�ા �થળોએ �યા ં�લુાકાતીની તપાસ કરવામા ંઆવશ ે�યા ં
��ૂચત કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

● �બ��ડ�ગના આચાય� અથવા આચાય�ના િન��ુત કર�લા �ારા �બ��ડ�ગને એ�સેસ કરવાની મ�ૂંર� આપવામા ંન 
આવ ે�યા ં�ધુી કોઈપણ �લુાકાતી �બ��ડ�ગમા ં�વશેવો જોઈએ નહ� �યાર� �ાયો�ગક ર�તે થઈ શક�ુ ંહોય, �યાર� 
તમામ િમ�ટ��સ બહાર અથવા વ��ુ�અલ િમ�ટ�ગ �ારા થવી જોઈએ. 

● �લુાકાતી �યાર� ક��પસમા ંહોય �યાર� બીમાર થઈ �ય �યાર� , તેઓ � કમ�ચાર�ને મળવા આ�યા હોય તેમન ે
�રંુત જ સમ�યાની �ણ કરવી જોઈએ અને તબીબી સહાય લેવી જોઈએ. 
 

 

તાલીમ 
 
િમડલટાઉન તમામ કમ�ચાર�ઓને નવા �ોટોકોલ �ગે તાલીમ આપશ ેઅને સલામતી માગ�દિશ�કા �ગે વારંવાર 
વાતચીત કરશ.ે �ૂર�થ �પે ક� �ય��તગત નીચે �ચૂીબ� સલામતીની તાલીમ હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે જો તાલીમ 
�ય�કતગત ર�તે યોજવામા ંઆવી તો, તમામ સહભાગીઓ માટ� સામા�જક �તર અને ચહ�રા�ુ ંકવર જ�ર� રહ�શ.ે 
તાલીમની સામ�ી સમજવા માટ� સરળ અને યો�ય ભાષામા ંઉપ�બધ તથા તમામ કાય�કરોની સા�રતાના �તરન ે
સમ�ને તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. �ાયો�ગક ર�તે �યા ંશ� હશ ે�યા ંતાલીમ લેવા માટ� અમે િવ�ડયોનો ઉપયોગ કર��ુ.ં  
િમડલટાઉન �િુનિ�ત કરશ ેક� તમામ િવધાથ�ઓને નવા COVID-19 ના �ોટોકોલને સલામત અને યો�ય ર�તે �ા ં�કાર� 
અ�સુર�ુ ંતે �ગે િશખવાડવામા ંઅથવા તાલીમ આપવામા ંઆવશ,ે �મા ંહાથની �વ�છતા, ચહ�રાને યો�ય ર�ત ે
આવર�ુ ંકવર પહ�ર�ુ,ં સામા�જક �તર, અને �ાસની �વ�છતા સામેલ છે, પણ તે �રૂ� ુ ંમયા��દત નથી. િવશષે તાલીમ 
નીચેના માટ� �રૂ� પાડવામા ંઆવશ:ે 

● �યાર� તેઓ બીમાર હોય �યાર� , ઘર� રહ�ને તેઓ રોગ�ુ ંસ�ંમણ રોક� શકો છો. 
● યો�ય �શન િશ�ટાચાર, �મા ંઉધરસ અને છ�કને ઢાકં�ુ ંસામેલ છે. 
● સા�દુાિયક વ��ઓુનો ઉપયોગ ટાળવો. જો સા�દુાિયક વ��ઓુનો ઉપયોગ કરવો જ પડ� તેમ હોય, તો વપરાશ 

વ�ચે યો�ય જ�ંનુાશક ���યાની મા�હતી �રૂ� પાડો. સા�દુાિયક વ��ઓુના ઉદાહરણમા ંસામેલ છે, અ�ય 
કાય�કરોનો ફોન, ડ��ક, ઓ�ફસ, કો���ટુસ�, અથવા અ�ય ઉપકરણો, અ�ય કામના સાધનો, પરં� ુતે આ �રૂ� ુ ં
મયા��દત નથી. 

● COVID-19 માટ� કમ�ચાર�ઓ અને િવધાથ�ઓને અ�તન િશ�ણ અને તાલીમ �દાન કરો.  
● જોખમ પ�રબળો અને ર�ણા�મક વત�નો (ઊ.દા. ઉધરસનો િશ�ટાચાર અને PPE ની સભંાળ) 
● CDC શાળાઓ માટ� િવચારણાઓ  

 

તાલીમ માટ� િવશષે માહ�તી માટ� �ૃપા કર� પ�રિશ�ટ �ુઓ. 
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સકં�તો અને સદં�શાઓ  
દરરોજના ર�ણા�મક પગલાઓ અને �્�ંઓુનો ફ�લાવો કઈ ર�તે અટકાવવાને (�મ ક� યો�ય ર�તે હાથ ધોવાથી અન ે
યો�ય ર�તે ચહ�રા�ુ ંકવર પહ�રવાથી) ��ૂચત કરતા ંસકં�તો તરત જ દ�ખાતા �થળોએ રાખવા જોઈએ (ઊ.દા., શાળા�ુ ં
�વશે�ાર, ર��ટ�મ). 

આપણે ઉપયોગ કર� શક�એ તેવા ક�ટલાક �ચ�ો જોવા માટ� �ૃપા કર�ને નીચેની છબીઓ તેમજ કડ� થયેલ ઉદાહરણોનો 
સદંભ� લો:  ઉદાહરણ 1 , ઉદાહરણ 2 , ઉદાહરણ 3 , ઉદાહરણ 4 , ઉદાહરણ 5 
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��યાની �ડઝાઇન, �મતાઓ અન ેિવચારણાઓ 
 
સામા�ય ઓ�ફસ િવ�તાર 

● �યા ં�ાયો�ગક હશ ે�યા ંઓ�ફસની �મતા ઘટાડવામા ંઆવશ.ે  
● �યા ં�ાયો�ગક હશ,ે �યા ંઓ�ફસ અને નાની ��યાઓને એક સમયે મા� એક (1) �ય��ત માટ� મયા��દત કર� 

દ�વામા ંઆવશ.ે  
● �યા ં�ાયો�ગક હશ,ે �યા ંવધારાના ર�ણા�મક અવરોધો �મ ક� િનગ�મન અથવા હવામા ંઅવરો�યા િસવાય 

શાર��રક �ૂર� �ળવવા માટ� પોલીકાબ�નેટ ���નનો વપરાશ કરવામા ંઆવશ.ે 
● વક��ટ�શ�સ ફર�થી બનાવવામા ંઆવશ ે�થી કમ�ચાર�ઓએ એક બી�ની સામે ઊભા ના રહ��ુ ંઅથવા જો 

એકબી�ની સામે ઊભા રહવા�ુ ંટાળ� શકાય તેમ ન�હ હોય, તો પાટ�શનો �થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે  
● �યાર� સામા�જક �તર �ાયો�ગક ના હોય, �યાર� બ�િુવધ ઓ�ફસ યોજનામા ંચહ�રો કવર કર�લો હોવો જ�ર� છે.  
● �ય��તઓના ચહ�રાના કવરને (મા�ક) હટાવવા માટ� �ય��તઓને ��યા છોડવા માટ�ની પરવાનગી આપવા માટ� 

િવશષે �ેક આપી શકાય છે. આ શરતોના ચો�સ િન�યને �ય��તના સીધા �પુરવાઇઝર �ારા �યાનમા ંલેવામા ં
આવશ.ે  

● શ� હોય �યા,ં �યા ંસામા�જક �તર �ળવી શકાય તેમ ના હોય તે િસવાય એક �ે�મા ં(ઉ.દા. મોટ� મ��ટ��સ) 
મોટ� સ�ંયામા ંલોકોની જ��રયાતવાળા કાય�ના ઘટાડાને �ો�સા�હત કર��ુ.ં  

● કમ�ચાર�ઓને વ��ુ�અલ િમ�ટ�ગના સાધનોનો ઉપયોગ કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવશ,ે �યા ં�ય��તગત 
િમ�ટ�ગને બદલે �ાયો�ગક હોય �યા ંફોન અને વ��ુ�અલ ટ��લકો�ફર�સ સામેલ છે.  

● જો �ય��તગત િમ�ટ�ગ જ�ર� હોય, તો �થાિનક, રા�ય, અને ફ�ડરલ માગ�દિશ�કાઓ અને સામા�જક �તર 
�ળવવાની �મતાના આધાર� િમ�ટ�ગને 10 ક� તેથી ઓછા માણસો માટ� મયા��દત રાખો. 

 
કો�ફર�સ �મ 

● જો વ��ુ�અલ િમ�ટ�ગ �યાવહા�રક ના હોય, તો �� ુયોક�  રા�ય માગ�દિશ�કાના આધાર� કો�ફર�સ �મનો મયા��દત 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે 

● જો �ય��તગત િમ�ટ�ગ થવાની હોય, તો �યા ં�ય��તગત ર�તે સ�હૂ ભેગા થવાના હોય �યા ંલાબંો સમય 
ગાળવા�ુ ંટાળવા માટ� તે અસરકારક ર�તે હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે  

● સહભાગીઓ વ�ચે સામા�જક �તર જ�ર� છે, ચહ�રાના કવરનો ઉપયોગ પણ સામેલ છે. 
● િમ�ટ��સ પછ� અને પહ�લા િવલ�ંબત કરનારા સામા�કરણને અવગણ�ુ ંજોઈએ.  

 
િવરામ �મ અને લચં �મ 

● �યાર� ખોરાક ક� ભોજન લેવામા ંઆવ�ુ ંહોય �યાર� જો ઓછામા ંઓ� ં6 �ટની �ૂર� ના �ળવતી હોય, તો ર��ટ�મ 
બધં કરવામા ંઆવશ.ે  

● કમ�ચાર�ઓને તેમ�ુ ંભોજન અને �ેક તેમની �ગત ઓ�ફસ, વગ�ખડંો, વાહનો અથવા જો �ાયો�ગક હોય, તો 
બહાર લેવા�ુ ંકહ�વામા આવશ.ે  

● �ૂર રહ�વાની �ચ�તાઓમા ંસહાય કરવા માટ� �ટછવાયા �ેક સમયપ�કનો વપરાશ કર� શકાય છે.  
● જો કમ�ચાર�ઓ એકસાથ ે�ેક લેવા માગંતા હોય, તો તેઓએ મોટ� જ�યાએ અથવા બહાર લેવો જોઈએ, �યા ં

ઓછામા ંઓછા 6 �ટ�ુ ં�તર �ળવી શક�ુ ંહોય.  
● ઉ�ચ સપંક�ના આવત�ન સાથ ે�િુવધાઓ, �મ ક� વોટર �ુલસ�, કોફ� મેકસ�, અને જ�થાબધં ના�તાઓ �યા ંશ� 

હોય �યા ંવકૈ��પકો સાથ ેબદલાવવામા ંઆવવા જોઈએ. 
● કમ�ચાર�ઓને સા�દુાિયક ભોજનો �દાન કરવામા ંઆવશ ેનહ�, અને સામા�ય િવ�તારોમા ં�યા ંકમ�ચાર�ઓ 

એકઠા થતા ંહોય �યા ંભોજન ઉપલ�ધ થશ ેનહ�. 
 
કોપીઅર �મ/િવ�તારો 

● કોપીઅર �મ/િવ�તારોમા ંએકઠા થવા�ુ ંબધં થ�ુ ંજોઈએ.  
● કોપીઅર �ટ�શન ખાતે સફાઈનો �રુવઠો �રૂો પાડવામા ંઆવશ.ે 
● �પશ�લ સપાટ�ને ઉપયોગ પહ�લા અને પછ� સાફ કરવા માટ� કમ�ચાર�ઓને �ો�સા�હત કરવામા ંઆવશ.ે  

 
પા�ુ ં| 34 

 



Gujarati/�જુરાતી 
 
એ�લવટેસ� 

● �યા ંિવધાથ�નો સહકાર ફર�જયાત હોય તેવા બનાવો િસવાય એ�લવટેરમા ંએક સમયે એક જ �ય��ત. 
● કમ�ચાર�ઓએ �યાર� સામા�ય વપરાશના િવ�તારોમા ંહોય, �યાર� ચહ�રા�ુ ં�વી�ૃત કવર પહ�ર��ુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે. 
● એ�લવટેસ�ને વારંવાર જ�ંનુાશક કરવામા ંઆવશ.ે  

 
ર��ટ�મ  

● િવધાથ� અને કમ�ચાર�ઓના તમામ બાથ�મ, કદને �યાનમા ંલીધા િવના એક સમયે એક �ય��ત માટ� મયા��દત 
રહ�શ.ે  

● �ય��તઓએ બાથ�મમા �વશેતા પહ�લા અ�ય કોઈ વપરાશકતા� છે નહ� તે �િુનિ�ત કરવા ખખડાવ�ુ ંજ�ર� છે.  
● િવિશ�ટ સજંોગોમા ં�યા ંિવ�ાથ�ને શૌચાલયના ઉપયોગમા ંસહાય કરવી આવ�યક છે, �યા ંહાજર ��ુત 

�ય��તએ ચહ�રાને ઢાકંવા સ�હતના તમામ લા� ુ�ય��તગત ર�ણા�મક ઉપકરણો પહ�રવા આવ�યક છે અન ે
�યાર� તબીબી ર�તે લા� ુપડ� છે, �યાર� િવ�ાથ� પણ બરાબર ચહ�રા�ુ ંઆવરણ પહ�રશ.ે  

● એક સમયે એક �ય��તને �ચૂવતો સકં�ત �વશે પર હશ.ે 
● �વચા�લત �પે હાથ �કુા કરવાનો ઉપયોગ બધં કરવામા ંઆવશ ેઅને �પશ�હ�ન કાગળ �ુવાલ િવતરકોથી 

બદલવામા ંઆવશ.ે 
● �યા ંશ� હોય �યા ં�પશ�હ�ન વોટર �ફ�સર �થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 

 
હોલવ/ે�ટ�રવલે  

● �યા ંશ� હોલવ ે�ા�ફક ફ�ત એક જ �દશા �ધુી મયા��દત હોઈ શક�.  
● �યા ંએકલ �વાહ લા� ુનથી, �યા ં��-�દશા �ા�ફકને મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ.ે  
● �દશા �લોર/સીડ� પરના સકં�ત �ારા ઓળખવામા ંઆવશ.ે  
● બધા �ય��તઓ વ�ચે કો�રડોર �લોર/સીડ�ની ચાલ પર ટ�પ કર�લા ર�તા �ારા પયા��ત �તર મેળવવામા ં

આવશ.ે  
● તે જ �દશામા ં�સુાફર� કરતી વખતે તમામ �ય��તઓએ પણ �રૂતી જ�યા માટ�ની મ�ૂંર� આપવી આવ�યક છે. 

 
વગ�ખડંો 

● દર�ક વગ�ખડંમા ં�થાન કબ� કરવાની ��યા જ�યાના એકંદર ચોરસ �ટ�જના આધાર� અને સામા�જક �તર 
�ળવવાની �મતા પર િવિશ�ટ અને િનધા��રત કરવામા ંઆવશ.ે  

● દર�ક િવ�ાથ�, િશ�ક અને સહાયક કમ�ચાર�ઓ અ�ય કરતા 6 �ટથી ઓછા �તર પર રહ�શ ેનહ�. 
● વગ�ખડંો અને િશ�ણ સામ�ી માટ� વપરાયેલી જ�યા માટ� વધારાના િવચારણા કરવામા ંઆવશ.ે  
● તમામ �રુ�ા પ�રમાણોને સમાવવા માટ� એકંદર� વગ�ના કદમા ંઘટાડો કરવામા ંઆવશ.ે  
● િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અને સહાયક કમ�ચાર�ઓને બરાબર ચહ�રો ઢાકંવો પડશ.ે  
● �યા ંશ� હોય �યા ંજ�યાથી જ�યામા ંિવ�ાથ�ઓની �હલચાલ મયા��દત રહ�શ.ે �ચૂના/સસંાધનો �દાન કરવા 

માટ� �યા ંશ� હોય �યા ંિન�ણાતં અને સહાયક કમ�ચાર�ઓ વગ�ખડંમા ંજશ.ે 
● વગ�ખડંમા ંવ��ઓુનો ઉપયોગ માટ� �િતબિંધત કરો. વહ�ચાયેલ સસંાધનોનો ઉપયોગ બધં કરો �મ ક� પે��સલો, 

��યો�સ, કાતર, ક���લુેટર વગેર� .  
○ કોઈપણ �બનજ�ર� ફિન�ચર કાઢ�ુ.ં 
○ �ની �વા� ુનાશક��યા ��ુક�લ છે એવા કોઈપણ નરમ સપાટ�ને કાઢવા ક� �મ ક�: 

■ િવ�તારને આવર�ુ ંપાથર�ુ ં 
■ નરમ ર�સાની �રુશીઓ 

 
બપોરનો અ�પાહાર સેવા માટ� કાફ�ટ��રયા અને િવ�તારો  

● સામા�જક �તર જ�ર� છે  
● ખોરાકની એલજ�ક �િત��યાઓના લ�ણો સ�હત, ખોરાકની એલજ� પર િશ�કોને  તાલીમ  આપો. 
● કોઈપણ ભોજન સેવા સબંિંધત ��િૃ�ઓ પરના તમામ �બન-ખોરાક સિવ�સ કમ�ચાર�ઓને  તાલીમ  આપો,  

�ના માટ� તેઓ જવાબદાર રહ�શ.ે 
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આરો�ય કચેર�ઓ/નસ� �ટ�શનો 

● બધા િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓને ચહ�રાના બરાબર ચહ�રો ઢાકંવો જ�ર� છે. 
○ નસ� માટ� N95 ર���પર�ટરનો ઉપયોગ શકંા�પદ COVID-19 ની પ�ર��થિત �ધુી મયા��દત હોવો જોઈએ 
○ નસ�એ ઉપયોગ કરતા પહ�લા N95 ર���પર�ટસ�ની યો�ય તાલીમ અને �ફટમે�ટ �ા�ત કરવી આવ�યક છે. 

● �યા ંલા� ુહોય �યા,ં નસ� �ટ�શનોની આમા ંફર�થી ગોઠવણી કરવામા ંઆવ ેછે: 
○ 6 �ટથી વધાર� સામા�જક �તર �ળવો.  
○ “માદંા" અને “સા�" નો �ે� બનાવો.  

■ � િવ�ાથ�ઓ દ� િનક દવા લે છે તેઓને માદંગીના લ�ણો સાથ ેર�ૂ કરતા િવ�ાથ�ઓથી અલગ 
સારવાર આપવી જોઈએ.  

■ પયા��ત તા� હવાના પ�ર�મણ સાથ ેઅલગ અલગ જ�યામા ંને��લુાઇઝરની સારવાર કરવી 
જોઈએ.  

○ આમના �ારા ઉપયોગથી શાર��રક િવ�છેદ �ા�ત થશ:ે 
■ �ય��તગત પર��ા ખડં 
■ પો�લકાબ�નેટ અવરોધો  
■ પાછો ખ�ચી શકાય તે�ુ ંિવભાજન કરતા પડદાની �દવાલો.  

● અલગતા �મ 
○ સ�ંમણ�ુ ંજોખમ ઓ� ંકરવા માટ� COVID-19 ના લ�ણોના �િતિનિધ સાથ ેર�ૂ થતા ં�ય��તઓન ે

તા�કા�લક અલગ પાડવી જોઈએ.  
○ �યા ંલા� ુપડ� �યા ંએક અલગ �મનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે 
○ વધારાની મા�હતી માટ� અલગતા �મ િવભાગનો સદંભ� લો. 

 
COVID-19 આરો�ય સેવાઓ  અલગતા  �મ 

● �યા ંલા� ુપડ� �યા,ં બા� ન�કના દરવા� સાથ ેએક અલગ, �વત�ં �મનો ઉપયોગ એવા �ય��તઓ, ક� � 
COVID-19 ના લ�ણો દશા�વતા હોય, તેમના સસંગ�િનષેધ માટ� કરવામા ંઆવશ.ે  

● �યા ંવધાર� જ�યા ઉપલ�ધ નથી. નસ� �ટ�શનો બનંેને શાર��રક િવભાજન માટ� અને ઓછામા ંઓ� ં6 �ટના 
�તરને િવભાજન પડદાથી સ�જ કરશ.ે  
 

�રુ�ા હોલ/�રસે�શન િવ�તારો 
�રુ�ા �ટ�શન દર�ક �બ��ડ�ગના બધા �વશે�ાર પર રહ�શ.ે  

● �યા ંમ��ટ-એ���સ �ડઝાઇનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે, �યા ંવધારાની �રુ�ા પો��સ �થાિપત કરવામા ં
આવશ.ે 

● તેઓ �બ��ડ�ગમા ં�વશેતા અને બહાર નીકળતા તમામ �ય��તઓના �હસાબ માટ�ના �ાથિમક �થાન તર�ક� સેવા 
આપશ.ે  

● તમામ �ય��તઓને બચાવવા માટ� પોલીકાબ�નેટ અવરોધ �થાિપત કરવામા ંઆ�યા છે.  
● �લુાકાતીઓ સામા�જક �તર �ળવવા માટ� �ા ંઉભા રહ�શ ેતે �ચૂવવા �લોર સીમાકંન �થાિપત કરવામા ં

આ�યા છે.  
● �રસે�શન િવ�તારોમા ંઓછામા ંઓછા 6 �ટના �તર માટ� બેસવાની જ�યા કાઢ� નાખવામા ંઆવી છે અથવા 

�રૂતી જ�યાઓ રાખી છે.  
● વારંવાર �પથ� થતી સામ�ી �મ ક� સામિયક �ૂર કરવામા ંઆવી છે. 

 
વગ�ખડં ઉપકરણો - �ોમ�કુ 

● વહ�ચાયેલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ શ� હોય �યા ંમયા��દત રહ�શ.ે  
● ઉપકરણના બા� અને ક�બોડ�ની સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યા વારંવાર થશ ે

○ જો શયેર કર�લ હોય તો દર�ક ઉપયોગ પહ�લા ંઅને પછ� ક�બોડ�ને સાફ કર�ુ ંઅને જ�ં�ુ�ુત કર�ુ ંજોઈએ. 
○ ક�બોડ� કવરનો ઉપયોગ સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યા ���યામા ંસહાય કરવા માટ� થઈ શક� છે. 

● િવ�ાથ�ઓને વારંવાર �પશ�લ અ�ય ઉપકરણ સપાટ�ઓ (એટલે ક� કવર, ચા�જ �ગ �િુનટ) સાથ ેક�બોડ�ને �પશ� 
કરતા પહ�લા ંઅને પછ� હાથ ધોવા �ચૂના આપવી જોઈએ.  
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લાઇ�ેર� જ�યાઓ 

● બધી નરમ ઢંકાયલેી સપાટ�ઓ �ૂર કરો ક� � યો�ય ર�તે સાફ અને �વા�નુાશક ન થઈ શક�. 
○ બીન બગે �રુશીઓ 
○ સ�જ થયેલ પલગં અથવા �રુશીઓ 
○ િવ�તારન ેઆવર�ુ ંપાથર�ુ ં

● સામા�જક �તરની ખાતર� કરવા માટ� જ�યાને ફર�થી ગોઠવો. 
○ �યા ંશ� હોય �યા ંકો�ટકો એક �ય��ત �ધુી મયા��દત રહ�શ.ે 

■ શાર��રક અવરોધ બનાવવા માટ� પોલીકાબ�નેટ અવરોધો �થાિપત થઈ શક� છે. 
○ એક બી�નો સામનો ન થાય ત ેમાટ� ડ��કની ગોઠવણ કરવી જોઈએ.  
○ નીચનેા િસવાય નાના વાચંન �કૂનો ઉપયોગ બધં કરવો જોઈએ: 

■ એક સમય ેએક �ય��ત �ધુી મયા��દત. 
■ િનયિમતપણે સાફ અન ેજ�ં�ુ�ુત કરવામા ંઆ��ુ ં 

● જો �રૂતી �વા� ુનાશક��યા �ા�ત કર� શકાતી નથી, તો ��ુતકો �વી સામ�ી ઉધાર લવેા�ુ ંબધં કરવાની જ�ર 
પડ� શક� છે. 

● સામા�જક �તર �િુનિ�ત કરવા માટ� ��ુતક-કબાટ વ�ચ ે�દશા�ચૂક �ા�ફક �વાહ પેટન� બનાવો 
 
ઇજનેર� િનય�ંણો 

● દર�ક �બ��ડ�ગના ��ુય �વશે�ારમા ંપોટ�બલ હ��ડ વોશ �ટ�શનો �થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે  
● આ�કોહોલ આધા�રત હ��ડ સિેનટાઇઝર દર�ક �વશે, બધા કો�રડોર અને દર�ક વગ�ખડંમા ંઉપલ�ધ હશ.ે 
● �નાનાગાર  

○ એક સમય ેએક �યવસાયી �ધુી મયા��દત 
○ �વચા�લત �પ ેહાથ �કુા કરવાનો ઉપયોગ બધં કરવામા ંઆવશ ે 
○ શ� હોય �યા ં�પશ�હ�ન સા� ુઅન ેકાગળના �ુવાલ િવતરક �થાિપત કરવામા ંઆવશ ે 
○ શ� હોય �યા ં�પશ�હ�ન નળ �થાિપત થયલે છે  

■ એવા િવ�તાર ક� �યા ં�ૂની શલૈીની �ફ�સર અ��ત�વમા ંછે- તે લા� ુતર�ક� બદલવામા ંઆવશ ે
○ �પશ� પોઈ�ટન ેઘટાડવા માટ� ગ�ગ બાથ�મના �વશે દરવા� �યા ંલા� ુહોય �યા ં��ુલા છોડ� દ�વામા ં

આવશ ે
● હોલ/�રસ�ેશન િવ�તારો 

○ ર�ૂઆત કરનારા કમ�ચાર�ઓ અન ે�ય��તઓન ે�રુ�ા �રૂ� પાડવા માટ� પોલીકાબ�નેટ અવરોધ �થાિપત 
કરવામા ંઆવશ ે 

■ �� ુયોક�  રાજય ફાયર કોડ અ�સુાર અવરોધોની રચના કરવામા ંઆવી છે 
● પાણીના �વારાઓ 

○ �� ુયોક�  રા�ય કોડ �ારા જ�ર� �જુબ, 150 વસાહતીઓ દ�ઠ પીવાલાયક પાણી �રુવઠો �રૂો પાડવામા ં
આવશ,ે પરં� ુ�લોર દ�ઠ એક �ોતથી ઓછો નહ�.  

○ �ોસ �ૂષણ ઘટાડવા માટ� બબલર/પીવાની નળ�ન ે�ૂર અથવા અ�મ કરવામા ંઆ��ુ ંછે. 
○ પીવાની નળ�ના �થાન ે�વચા�લત/�પશ�હ�ન બોટલ ભરવા�ુ ંસાધન �થાિપત થયલે છે.  
○ જ�ર� હોય �યા ંવધારાના બોટલ �ફલર �ટ�શનો �થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે  
○ સફાઇ અન ે�વા� ુનાશક િવભાગમા ંવણ��યા અ�સુાર ઉપકરણોને િનયિમત �પે સાફ અન ેજ�ં�ુ�ુત 

કરવામા ંઆવશ.ે 
● �લોર સીમાકંન 

○ બધા �વશે�ારો અથવા ��થર �તી�ાના �ે�ોમા ં�લોર સકં�ત �થાિપત થયેલ છે �મા ંતમામ �ય��તઓ 
વ�ચે ઓછામા ંઓ� ંછ(6) �ટ �ધુી અલગ રહ�વા માટ� ફાળવવામા ંઆ�યા છે. 

○ બધા કો�રડોર �લોર અન ેસીડ� માગ� પર ચાલવાન ે�દશામા ં�ા�ફક �વાહ અને સામા�જક �તર �ચૂવવા 
���િપ�ગ સ�જ કરવામા ંઆ�યા છે. 

● શ� હોય �યા ંદરવા�ન ે�પશ� કરવાની જ��રયાતને ઘટાડવા માટ�, ��ુલી ��થિતમા ંરહ�વા દ�તા ઇલે��ોમ�ેન�ેટક 
ઉપકરણનો ઉપયોગ કર�ન ેકો�રડોરના દરવા� બધાને ��ુલા કરવામા ંઆવશ.ે  

● તાપમાન ���ન�ગ સાધન  
● બા� ટ���ટ�ગ અન ેકો�રડોર  
● તબીબી અલગતા ત�ં ુ 
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વ�ે�ટલેશન 
અમે ખાતર� કર��ુ ંક� અમે બધી જ�યાઓ પર વ�ે�ટલેશન અને તા� હવાની જ��રયાતો �રૂ� કર�/ઓળંગીએ છ�એ: 

● તા� હવાના ડ��પસ�ને બહારની હવાને વ� ુવહ�તી કરવા માટ� �બ��ડ�ગ મેનેજમે�ટ િસ�ટમમા ંફ�રફાર.  
● એર હ��ડ�લ�ગ િસ�ટ�સ�ુ ંિનર��ણ કરવામા ંઆ��ુ ંછે અને હાલમા ંતે �� ૂયોક�  રા�ય તા� હવા 

આવ�યકતાઓને �ણૂ� કર� છે/ઓળંગે છે.  
● 11 થી 13 ના ઉ�ચ ર�ટ�ડ �ફ�ટર માટ� લા� ુ�ફ�ટસ�ની આપલે કરવામા ંઆવશ.ે 
● �ળૂ �બ��ડ�ગ િસ�ટ�સને કારણે તા� હવા મયા��દત હોય તે જ�યાઓમા ં��ુલી બાર� અને દરવા� �ારા તા� 

હવા દાખલ કરવામા ંઆવશ.ે  
○ હાલની િસ�ટમોમા ંફ�રબદલ અને ફ�રફારના િવક�પોની શોધ કરવામા ંઆવશ.ે 

● ��નૂતમ 15cfm �ુ ંવો��મુ અને �વાહ �િુનિ�ત કરવા માટ� �યા ંલા� ુપડ� �યા ંફ�ન મોટરની ગિત વધારવામા ં
આવશ.ે  

● િસ�ટમો�ુ ંવ� ુવારંવાર �ળવણી અને િનર��ણ િસ�ટમો પર વધારા�ુ ંદબાવ ઘટાડવા માટ� થશ.ે 
● એર હ��ડ�લ�ગ િસ�ટમો માટ� �ફ�ટર �ર�લેસમે�ટ િશડ�લુ દર �ણ મ�હને હશ.ે  

 
 
સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યા 
િમડલટાઉન CDC અને DOH ની સલાહ �જુબ �વ�છતા અને સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યાની આવ�યકતાઓ�ુ ં
પાલન �િુનિ�ત કરશ,ે �મા ં“ COVID-19 માટ� �હ�ર અને ખાનગી �િુવધાઓની સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યા માટ� 
માગ�દશ�ન ," CDC COVID-19 થી સબંિંધત િવ�ડઓ સસંાધનો  અને “ ફ�લાવો રોકો ” પો�ટર, લા� ુતર�ક�. સફાઈ અને �વા� ુ
નાશક��યાની ન�ધણી �ળવવામા ંઆવશ ે�મા ંતાર�ખ, સમય અને સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યાનો અવકાશ શામેલ 
છે.  

�િુવધાઓના �કારના ઉદાહરણો �યા ંસફાઈ અને જ�ંનુાશક આવત�ન િવિશ�ટ હશ,ે તેમા ંશામેલ છે: 
● WinCap બાયોમે��ક �િુનટ 
● બાથ�મ 
● સલામતી અને વહ�વટ માટ� ર��ડયો 
● એથલે�ટક તાલીમ �મ, લોકર �મ 
● �વા��ય ઓ�ફસ, અલગતા �મ 
● વહ�વટ� ઓ�ફસ (��ુય ઓ�ફસ, �રસે�શન િવ�તાર) 
● સામા�ય િવ�તારમા ંવારંવાર �પશ�વામા ંઆવલેી સપાટ� (દરવા�ના હ��ડલ, એ�લવટેરના બટન, કોપી 

મશીનના ક�-પેડ, ફો�સ, વગેર�). 
● �ેક�મ 
● કાફ�ટ��રયા/રસોડા 
● કો���ટુર લેબોર�ટર� 
●  િવ�ાન લેબોર�ટર� 
● વગ�ખડંો 
● �ળવણી કચેર�ઓ અને કાય��ે� 
● બસ ગેર�જ 
● બસ, શાળાના વાહનો 
● લાઈ�ેર� 
● મોટ� િમ�ટ�ગનો િવ�તાર (ઓ�ડટો�રયમ, �જમનાિસયમ, સગંીત �મ) 
● રમતના ંમેદાનો (ફ�ત સફાઇ માટ�) 
● બહાર બેસવાનો િવ�તાર (�લા��ટક ક� ધા�)ુ 
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િવ�ાથ�, ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ઓને  યો�ય હાથ  અન ે
�ાસો��ાસને લગતી �વ�છતા  િવશ ેતાલીમ આપવામા ં
આવશ,ે અને આવી મા�હતી માતા-િપતા અને/અથવા 
કા�નૂી વાલીઓને ઘર� આને �બ�લત કરવાની ર�તો માટ� 
�રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે 

�જ�લો, નીચે �જુબ, શાળાની આ�ુબા�ુ હાથની �વ�છતા 
માટ�ના �ટ�શનો �દાન કરશ ેઅને �ળવશ:ે 

● હાથ ધોવા માટ�: સા�,ુ વહ�� ુ�ુફંા�ં પાણી, અન ે
િનકાલજોગ કાગળ �ુવાલ. 
 

● હ��ડ સેિનટાઇ�ઝ�ગ માટ�: એવા િવ�તારોમા ંક� �યા ં
હ��ડવોિશ�ગ �િુવધાઓ ઉપલ�ધ ન હોય અથવા 
�યવહા�રક ન હોય તેમને માટ� આ�કોહોલ આધા�રત 
હ��ડ સેિનટાઇઝર �મા ંઓછામા ંઓછા 60% 
આ�કોહોલ હોય. 
 

● � િવ�ાથ�ઓ હ��ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કર� 
શકતા નથી તેમના માટ� સગવડ કરવામા ંઆવશ.ે 

�િુવધાઓની િનયિમત સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા થશ,ે 
�મા ંવ� ુજોખમ અને વારંવાર �પશ�તી સપાટ�ઓ માટ� વ� ુ
વખત સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા શામેલ છે. આમા ંડ��ક 
અને ક�ફ�ટ��રયા ટ�બલ શામેલ હશ,ે �ને દર�ક �ય��તગત 
ઉપયોગની વ�ચે સાફ અને જ�ં�ુ�ુત કર�ુ ંજોઈએ. સફાઇ 
અને �વા� ુનાશક��યા સખત ર�તે લા� ુઅને ચા� ુરહ�શ ે
અને ઓછામા ંઓ� ંદરરોજ, અથવા વ� ુવખત જ��રયાત 
�જુબ થશ.ે  

�જ�લા િનયિમત �હ�ર શૌચાલયની સફાઈ અને �વા� ુ
નાશક��યાની ખાતર� કરશ.ે ઉપયોગની આવત�નના આધાર� 
�હ�ર શૌચાલય વ� ુવખત સાફ અને જ�ં�ુ�ુત થવા 
જોઈએ.   
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COVID ના શકંા�પદ અથવા ��ુ�ટ થયલેા ક�સ 
 

● કટોકટ� �િતભાવ - માદંગીના લ�ણોવાળા િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓને આરો�ય કચેર�મા ંમોકલવા 
આવ�યક છે. એક શાળા નસ� (ન�ધાયેલ �યવસાિયક નસ�, (Registered Professional Nurse, RN)) �ય��તઓ�ુ ં
��ૂયાકંન કરવા માટ� ઉપલ�ધ છે, કારણ ક� અ�થમા અને એલજ� અથવા લાબંા વખતથી ચાલતી જઠરાિં�ય 
��થિત �વી લાબંા વખતથી ચાલતી ��થિતઓમા ંCOVID-19 �વા જ લ�ણો જોવા મળ� શક� છે પરં� ુન તો ત ે
ચેપી છે અને ન તો �હ�ર આરો�ય માટ� જોખમ ઊ�ુ ંકર� છે. કોઈપણ સમયે નસ� સભંિવત COVID-19 ના દદ�ના 
સપંક�મા ંહોઈ �યાર� યો�ય PPE જ�ર� રહ�શ ે

● આઇસોલેશન - માતાિપતા/વાલી �ારા, ઘર� આવવાની રાહ જોઈ ર�ા COVID-19 હોવાની શકંા ધરાવતા 
િવ�ાથ�ઓને, એક �મ અથવા �ે�મા ંઅ�યથી અલગ રાખવામા ંઆવશ,ે �મા ંદ�ખર�ખ કરનાર ��ુત વયની 
�ય��ત યો�ય PPE નો ઉપયોગ કરતા હાજર રહ�શ.ે COVID-19 હોવાની શકંા ધરાવતા અનેક િવ�ાથ�ઓ પણ જો 
તેઓને ઓછામા ંઓછા 6 �ટથી અલગ કર� શકાય તો આ આઇસોલેશન �મમા ંરહ� શક� છે. જો તેઓને અ�યથી 
અલગ �મમા ંઅલગ ન રાખી શકાય, તો િવ�ાથ�ને ચહ�રા�ુ ંઆવરણ (દા.ત., કાપડ અથવા સ��કલ મા�ક) 
�દાન કરવામા ંઆવશ ેજો બીમાર �ય��ત તેને પહ�ર�ુ ંસહન કર� શક� અને �ાસ લેવામા ંતકલીફ ન આવ ેતો, 
�થી ઘર જવા પ�રવહનની રાહ જોતી વખતે અ�ય લોકોમા ંવાયરસના સભંિવત રોગ-સ�ંમણને રોક� શકાય. 
િવ�ાથ�ઓને અલગતા િવ�તારમાથંી માતાિપતા/વાલી પાસે લઈ જતી વખતે જોડ� જ�ુ ંજોઈએ. માતાિપતા 
અથવા વાલીને તેમના આરો�ય સભંાળ �દાતાને કૉલ કરવા માટ�, અથવા જો તેમની પાસે આરો�ય સભંાળ 
�દાતા નથી, તો �થાિનક ��લિનક અથવા તા�કા�લક સભંાળ ક��� સાથ ેફોલો અપ કરવા માટ� �ચૂના આપવામા ં
આવશ;ે અ�ય બાબતોમા ંશામેલ છે: 

○ બીમાર �ય��ત �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િવ�તારોને બધં કર�ુ ંઅને સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા ન 
થાય �યા ં�ધુી આ િવ�તારોનો ઉપયોગ ન કરવો; 

○ િવ�તારમા ંહવાના પ�ર�મણને વધારવા માટ� બહારના ભાગના દરવા� અને બાર�ઓને ખોલ�ુ ં

○ સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા પહ�લા ંઓછામા ંઓ� ં24 કલાક રાહ જોવી. જો 24 કલાક રાહ જોવી શ� 
નથી, તો શ� �યા ં�ધુી રાહ �ુઓ;  

○ COVID-19 હોવાની શકંા ધરાવતા અથવા તેની ��ુ�ટ થયેલ �ય��ત �ારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા 
તમામ િવ�તારોને સાફ અને જ�ંનુાિશત કરો, �મ ક� ઓ�ફસ, વગ�ખડંો, બાથ�મ, લોકર અને સામા�ય 
િવ�તારો. 

○ એકવાર િવ�તાર યો�ય ર�તે સાફ અને �વા�નુાશક થઈ �ય પછ� તેને ઉપયોગ માટ� ફર�થી ખોલી 
શકાય છે. 

○ એવા �ય��તઓ � COVID-19 હોવાની શકંા ધરાવતા અથવા ��ુ�ટ થયેલ �ય��ત સાથ ેન�ક અથવા 
િનકટવત� સપંક�મા ંન આ�યા હોય, તેમને સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા પછ� તરત જ આ �ે�મા ં
પાછા આવી શક� છે અને શાળા ��િૃ�ઓ ફર� શ� કર� શક� છે.  

● �ચૂના - િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો, કમ�ચાર�ઓ અને �લુાકાતીઓ સ�હત �ય��ત �ારા શાળાની �િુવધાઓમા ંઅથવા 
શાળાના મેદાનમા ંકોઈપણ COVID-19 ના ડાય�નો��ટક પર��ણ�ુ ંસકારા�મક પ�રણામની �ણ થતા,ં NYS 
અને �થાિનક આરો�ય િવભાગોને તરત જ ��ૂચત કરવામા ંઆવશ.ે 
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સપંક�  ��સ�ગ  
�હ�ર આરો�ય અિધકાર�ઓ એક વખત �ચૂના આપવામા ંઆવ ેપછ� સપંક�  ��િસ�ગ�ુ ંકાય� હાથ ધર� છે. 
 
શાળા �જ�લા અને તેના કમ�ચાર�ઓ સપંક�  ��િસ�ગ અને �વા� ુનાશક��યાની આવ�યકતાઓ�ુ ંપાલન કર� તે �િુનિ�ત 
કરવા માટ�,  
 
િમડલટાઉન નીચે �જુબ કરશ:ે  

● સકારા�મક ક�સની ��થિતમા ંસફાઇ, �વા� ુનાશક��યા અને �હ�ર આરો�ય અિધકાર�ઓને ��ૂચત કરવાની 
યોજના બનાવો. COVID-19 �ુ ંપર��ણ સકારા�મક આ��ુ ંહોય તેવા િવ�ાથ� અથવા કમ�ચાર�-વગ�ના સ�યના 
�ક�સામા,ં  CDC માગ�દિશ�કાને  જો કોઈ બીમાર હોય તો સફાઈ, તમારા મકાન અથવા �િુવધાને જ�ંનુાિશત 
કરવાની અને જવાબદાર પ�ોને એ �ય��ત �ા ંહાજર હતી (એટલે ક� બસ, વગ�ખડં, વગેર�) ��ૂચત કરવાની 
બાબતમા ંઅ�સુરવામા ંઆવશ.ે  

● બીમાર �ય��ત �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િવ�તારોને બધં કર�ુ.ં 
● િવ�તારમા ંહવાના પ�ર�મણને વધારવા માટ� બહારના ભાગના દરવા� અને બાર�ઓ ખોલો. 
● સફાઈ અને �વા� ુનાશક કરતા પહ�લા ં24 કલાક રાહ �ુઓ. જો 24 કલાક શ� ન હોય તો, શ� હોય �યા ં�ધુી 

રાહ �ુઓ. 
● બીમાર �ય��ત �ારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા તમામ િવ�તારને, �મ ક� ઓ�ફસો, બાથ�મ, સામા�ય િવ�તારો, 

વહ�ચાયેલ ઇલે��ોિનક સાધનો �વા ક� ટ��લે�સ, ટચ ���ન, ક�બોડ� , ર�મોટ કં�ોલ, અને કોપીઅર મશીનો સાફ 
અને જ�ંનુાશક કરો. 

● જો જ�ર� હોય તો જ�યાને વ�ેમૂથી સાફ કરો. જો ઉપલ�ધ હોય તો, ઉ�ચ-કાય��મતા વાળ� રજકણીય હવા 
(HEPA) �ફ�ટરથી સ�જ વ�ેમૂનો ઉપયોગ કરો. 

● �મના પખંા અને સે��લ HVAC િસ�ટમને અ�થાયી�પે બધં કરવા અને �મ અથવા જ�યાની િનયિમત �ળવણી 
કરતી િસ�ટમ પરના �ફ�ટરને બદલવા�ુ ં�યાનમા ંલો, �થી વ�ેમુ કરવાથી � કણો રહ� �ય છે તે સમ� 
�િુવધામા ંફ�લાઈ નહ�. 

● કામદારો બીમાર �ય��ત સાથ ેન�કના સપંક�મા ંઆ�યા િવના, �વા� ુનાશક��યા પછ� તરત જ કામ પર પાછા 
ફર� શક� છે. 
 

 
માદંગી પછ� શાળા/કાય� પર પાછા ફર�ુ ં
અમે એ �ય��તઓ, ��ુ ંCOVID-19 લ�ણો માટ� પર��ણ સકારા�મક આ��ુ ંછે, તેઓ ક��પસમા ં�ય��તગત �પે �ાર� 
પાછા આવી શક� છે તે િનધા��રત કરવા માટ�ની જ�ર�યાતો િવશ ે�થાિનક આરો�ય િવભાગ(િવભાગો) સાથ ેપરામશ�મા,ં 
�ોટોકોલ અને કાય�વાહ�ની �થાપના કર� છે. આ �ોટોકોલમા ંશામેલ છે: 

1.       ��ૂયાકંનને પગલે આરો�ય સભંાળ �દાતાના દ�તાવ�ેકરણ 
2.      નકારા�મક COVID-19 િનદાન પર��ણ પ�રણામ 
3.      લ�ણનો ઉક�લ, અથવા જો COVID-19 હકારા�મક છે, તો અલગતામાથંી ��ુત કરો 
 
COVID-19 હોવાની શકંા અથવા ��ુ�ટ થયેલ ક�સ પછ� કામ પર પાછા ફરવા માગંતા ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ઓ અથવા 
COVID-19 હોવાની ��ુ�ટ થયેલ ક�સ અથવા કમ�ચાર�ઓના સ�યનો વાળા �ય��ત સાથ ેન�ક અથવા િનકટવત� સપંક�  
થયા પછ� ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ઓ �ોટોકોલ અને નીિતઓ �ગે �જ�લો DOH ના  “COVID-19 ચેપ અથવા સપંક�મા ં
આ�યા પછ� કામ પર પાછા ફરતા �હ�ર અને ખાનગી કમ�ચાર�ઓ માટ� વચગાળા�ુ ંમાગ�દશ�ન”  નો સદંભ� લેશ.ે 

�જ�લાને તે જ�ર� છે ક� �ય��તઓ ક� �ઓ COVID-19 વાયરસના સપંક�મા ંઆ�યા હતા તેઓ �વોર��ટાઇન �ણૂ� કર� અન ે
�ય��તગત િશ�ણ પર પાછા ફરતા ંપહ�લા ંલ�ણો િવકસા�યા નથી. કોઈ �ય��તને �વોર��ટાઇનમાથંી ર� આપવી અન ે
શાળામા ંપાછા ફર�ુ ંતે �થાિનક આરો�ય િવભાગ સાથ ેસકંલન કર�ને હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 
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બધં િવચારણા 
�યાર� કોઈ �ય��તની COVID-19 હકારા�મક હોવાની ઓળખ (��ુ�ટ) થઈ હોય અથવા શકંા હોય; �યાર� િમડલટાઉનમા ં
નીચેની ���યા શામેલ હોઈ શક� છે: 

● શાળાના સચંાલકોએ �થાિનક આરો�ય અિધકાર�ઓ સાથ ેશાળા બધં કરવા અને મોટા કાય��મો રદ કરવા 
િનણ�યો લેવા માટ� સહયોગ કરવો અને સહકાર આપવો. 

● �હ�ર આરો�ય માગ�દશ�ન પર આધા�રત અને �થાિનક DOH સાથ ેસકંલનમા,ં જો જ�ર� હોય તો, િવ�ાથ�ઓની 
શાર��રક હાજર� માટ� ફર�થી શાળાઓ બધં કરવાની યોજનાની �થાપના કરવી. �જ�લા ક�ાએ િનણ�ય લેતા 
��ૃની �થાપના કરવી. 

● િશ�ણ, તબીબી અને સામા�જક સેવાઓ અને ભોજન કાય��મોની સાત�ય માટ�ની યોજના િવકસાવી અને આ 
ચા� ુરાખવા માટ� વકૈ��પક પ�િતઓ �થાિપત કરવી. 

● જો સ�ંિમત �ય��ત શાળાના �બ��ડ�ગમા ંહોય તો સ�દુાયના ફ�લાવોને �યાનમા ંલીધા વગર �ૂંકા ગાળાની બધં 
કાય�વાહ�ની જ��રયાત �જુબ અમલ કરવો. જો આ�ુ ંથાય, તો CDC નીચેની કાય�વાહ�ની ભલામણ કર� છે: 

o બીમાર �ય��ત(�ય��તઓ) �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા િવ�તારોને બધં કરવા અને િવ�તાર(િવ�નેતારો) 
લોક કરવા, આ િવ�તારમા ંકોઈ પણ �વશે કરશ ેનહ� તેની ખાતર� કરવા માટ�, સકં�તો પણ વાપર� 
શકાય છે. જો શ� હોય તો, તમે સાફ કરો અને જ�ં�ુ�ુત કરો તે પહ�લા ં24 કલાક રાહ �ુઓ. જો 24 કલાક 
રાહ જોવી શ� ન હોય તો, શ� હોય �યા ં�ધુી રાહ �ુઓ. �યા ં�ધુી સફાઈ અને �વા� ુનાશક��યા ન 
થાય �યા ં�ધુી િવ�તારનો ઉપયોગ કરશો નહ�. 

o િવ�તારમા ંહવાના પ�ર�મણને વધારવા માટ� બહારના ભાગના દરવા� અને બાર�ઓને ખોલ�ુ.ં 
o સફાઇ કમ�ચાર�ઓએ બીમાર �ય��ત(�ય��તઓ) �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા તમામ િવ�તારો (દા.ત. 

ઓ�ફસો, બાથ�મ અને સામા�ય િવ�તારો) ને સાફ અને જ�ં�ુ�ુત કર�ુ ંજોઈએ, ખાસ કર�ને વારંવાર 
�પશ� કર�લી સપાટ�ઓ પર �યાન ક����ત કર�ુ.ં 

o કમ�ચાર�ઓ, માતાિપતા અને િવ�ાથ�ઓ સાથ ેવહ�લી તક� વાતચીત કરવી. 
● �યાર� કોઈ�ુ ંપર��ણ સકારા�મક આવ ેછે �યાર� DOH માગ�દશ�ન/કાય�વાહ�નો ઉપયોગ કરવો. 

o �થાિનક DOH સાથ ેપરામશ�મા,ં શાળાના અિધકાર� �થાિનક DOH �ારા િનધા��રત ચો�સ સ�દુાયના 
જોખમ �તરના આધાર� , શાળા બધં થવાની બાયંધર� આપેલ છે ક� નહ� અને સમયગાળો (ફર�થી ખોલતા 
પહ�લા) �યાનમા ંલઈ શક� છે.  

o ન�કના સપંક�મા ંઆ�યા પછ� ઘર� કવોર��ટાઈન થવા માટ�ના માગ�દશ�ન અ�સુાર, વગ�ખડં અથવા 
ઓ�ફસ ક� �યા ંCOVID-19-પો�ઝ�ટવ �ય��ત આધા�રત હતી તેને િવ�ાથ� અથવા કમ�ચાર�ના 
કવોર��ટાઈનના કારણે અ�થાયી �પે બધં રહ�વાની જ�ર રહ�શ.ે  

o વગ�ખડંની બહાર શાળામા ંવધારાના ન�કના સપંક�મા ંઆવતા લોકો પણ ઘર� કવોર��ટાઈન હોવા 
જોઈએ. 

● શાળાઓ બધં કરવી એ �ાદ�િશક િનણ�ય હોઈ શક� છે. 
o 7 મે���સ - NYS ડ�શબોડ�  

▪ જો કોઈ િવ�તાર તબ�ો IV મા ંહોય અને દ� િનક ચેપ દર 14-�દવસની સર�રાશનો ઉપયોગ કર�ન ે
5% ની નીચે રહ� તો શાળાઓ ફર� �લુશ.ે 

▪ જો ઓગ�ટ 1, 2020 પછ� 7-�દવસની સર�રાશનો ઉપયોગ કર�ને �ાદ�િશક ચેપ દર 9% કરતા 
વધાર� હોય તો શાળાઓ બધં થશ ે

● �શેો�ડ �કડા પર આધાર�ત ક�સ-દર-ક�સના આધાર� ન�� કરવામા ંઆવશ ે(શાળા બધં થવી એ �િતભાવ હોઈ 
શક� છે). 

● જો જ�ર� સફાઈ ઉ�પાદનો (�લીચ અને પાણીનો ઉપયોગ સફાઇ ઉ�પાદન તર�ક� થઈ શક� છે) અને PPE ઉપલ�ધ 
ન હોય તો �બ��ડ�ગો બધં કરવા�ુ ંિવચાર� શક� છે 
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�િુવધાઓ  
 

�જ�લામા ંCOVID-19 ચેપનો ફ�લાવો અટકાવવા માટ�, �િુવધાઓ�ુ ંસચંાલન સામા�જક �તરની જ��રયાતોને �રૂ� 
કરવા અને િનયિમત�પે વારંવાર �પશ� કર�લી જ�યાઓની સફાઈ તરફ �યાન આપવામા ંઆવશ.ે ચેપ િનય�ંણને ટ�કો 
આપતા �ો��ટ અથવા કાય� કરવામા,ં ઈમારતોની જ�યાઓ સાથ ેસકંળાયેલા ફ�રફારો માટ�ની જ��રયાતો �રૂ� કરવામા ં
આવશ.ે કોઈપણ ફ�રફારો અથવા વધારાઓ �જ�લા આ�ક�ટ��ટ �ારા �ડઝાઇન કરવામા ંઆવશ ેઅને તકનીક� સમી�ા અન ે
મ�ૂંર� માટ�ના NYSED �િુવધાને સબિમટ કરવામા ંઆવશ.ે �િુવધાઓની યોજનાની ઓફ�સ (OFP) �ારા સમી�ાની જ�ર 
હોય તેવા �િુવધાઓમા ંફ�રફાર અથવા વધારા માટ�ના યોજનાઓ, 2020 �� ુયોક�  રા�ય એકસમાન અ��ન િનવારણ અન ે
�બ��ડ�ગ કોડ (BC) અને રા�ય ઉ�� સરં�ણ કોડની આવ�યકતાઓ�ુ ંપાલન કરવા સબિમટ કરવામા ંઆવશ.ે 

નીચે �જુબ �િુવધાઓ માટ� NYS ફર�જયાત ખાતર�ઓને �રૂ� કરવાની અમાર� યોજના છે: 

● ��ય િનર��ણ ��લા કમ�ચાર�ઓ અને 12/31/20 પહ�લા �ણૂ� થયેલ Orange Ulster BOCES ના �િતિનિધની 
બનેલી ટ�મ �ારા કરવામા ંઆવશ.ે �બ��ડ�ગની ��થિતનો સવ� (Building Condition Survey, BCS) NYSED 
રોટ�શન �જુબ 2023 મા ં�ણૂ� થશ.ે પાણીમા ંલીડ�ુ ંપર��ણ OU BOCES �ારા �ણૂ� કરવામા ંઆવશ.ે 

● આ�કોહોલ આધા�રત હ��ડ-રબ �ડ�પે�સસ�ને મગંાવવામા ંઆ�યા છે. �ડ�પે�સસ� મળતાની સાથ ેજ �થાપન �ણૂ� 
કરવામા ંઆવશ.ે 

● લીઝ માટ�ની નવી �િુવધાઓની અપે�ા નથી. 
● િનયમો�ુ ંપાલન કરાયેલા વપરાયેલા કોઈપણ ટ��ટની ��ુ�ટ કરવા માટ� અમે OU BOCES 

આરો�ય/સલામતી/જોખમ સચંાલનની સલાહ લઈ�ુ.ં  
● હાલના શૌચાલયો અને િસ�કની સ�ંયા જ�ર�યાતો �રૂ� કર� છે તેની ��ુ�ટ આપવા માટ� �જ�લા આ�ક�ટ�કટની 

સલાહ લો.  
● દર�ક �બ��ડ�ગમા ંસો વસાહતો દ�ઠ એક પીવાનો �વારો છે તેની ��ુ�ટ કરવા માટ� �જ�લા આ�ક�ટ�કટની સલાહ લો. 
● �બ��ડ�ગ વ�ે�ટલેશન માટ� લે�ખત યોજના બનાવવા માટ� િસમે�સ �બ��ડ�ગ ટ��નોલો�ઓ અને �જ�લા 

આ�ક�ટ��ટ/ઇજનેર સાથ ેસલાહ લો. 
● ફ�ત COVID-19 ને સમિપ�ત તમામ �ો��ટ ર�ૂઆતને �જ�લા આ�ક�ટ��ટ �ારા આવા તર�ક� લેબલ કરવામા ં

આવશ.ે 
● �લા��ટક િવભાજકો BCNYS અને MPS S205-13b ની લે�ખત આવ�યકતાઓને અ��ુપ રહ�શ ે
● સફાઇ �ોટોકોલ, �બ��ડ�ગ અને મેદાનના સહાયક અિધ�ક �ારા સમ� �જ�લાના ક�ટો�ડયલ �પુરવાઈઝરની 

સાથ ેમળ�ને લખવામા ંઆવશ.ે આ �ોટોકોલ CDC �દશાિનદ�શોને �રૂ� કરવા માટ� અમાર� વત�માન સફાઈ 
���યાઓ�ુ ંઉ�ત સ�ંકરણ હશ.ે   

કટોકટ� �િતભાવ �ોટોકો�સ અને ��લ  
2020-2021 શાળા વષ�મા ંપરંપરાગત શાળા �દવસના વણ�સકંર મોડ�લો શામેલ હોઈ શક� છે. કટોકટ�ની �િતભાવ ��લ, 
ખાલી કરાવવા અને લોકડાઉન ��લ સ�હત, િવિવધ િવ�ાથ� વ�તીમા ંફ�લાયેલી હોઈ શક� છે, � ��લ �િુનિ�ત થયાના 
�દવસે દર�ક વ�તી હાજર હોવાના �દવસ પર આધાર�ત છે. 

 
કટોકટ� �િતભાવ �ોટોકો�સ 

● ઘરની �દર સલામત �થાન શોધી કાઢ�ુ ં
● કંઈક ��થર બનાવ�ુ ં
● ખાલી કરાવ�ુ ં 
● લોકડાઉન 
● લોકઆઉટ 
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ઘરની �દર સલામત �થાન શોધી કાઢ�ુ ં 
આનો અથ� એ ક� �બ��ડ�ગનો ઉપયોગ િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓને આ�ય આપવા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. હોલમા ં
રહ�લા િવ�ાથ�ઓએ તેમના વગ�ખડંોમા ંપાછા ફર�ુ ંજોઈએ, અથવા િન��ુત સલામત �ે�મા ંજવા �ચૂનો હોઈ શક� છે. 
બાર�ઓથી �ૂર જ�ુ.ં દર�ક શાળા ઘરની �દર સલામત �થાનની સાથ ેતે િવ�તારોની ઓળખ કરશ ે�નો ઉપયોગ અ�કુ 
�કારના પયા�વરણીય જોખમો (એટલે ક�: ભાર� પવન, િવનાશક ચ�વાત, વગેર�) ના કારણે થઈ શકતો નથી.  
ઘરની �દર સલામત �થાનના �ોટોકોલ, નીચેના ફ�રફારો સાથ ેસમાન હશ:ે 

● ઘરની �દર સલામત �થાનમા ંિવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ વ�ચે 6 �ટ જ�યા �દાન કરો 
● સમ� ઇવ�ેટમા ંચહ�રાના આવરણનો ઉપયોગ �ચૂવવામા ંઆવ ેછે  
● જો 6 �ટ�ુ ં�તર �યવહા�ુ ન હોય તો, ઇવ�ેટ દરિમયાન દર�ક સમયે ચહ�રાના આવરણ પહ�રવા જોઈએ 
● કોઈ �ય��ત પાસે ન હોય તેવી ��થિતમા ંહાથ પર વધારાના ચહ�રાના આવરણ રાખવાની યોજના બનાવો 
● અપડ��સ માટ� કાળ��વૂ�ક �યાન આપો અને તે �જુબ જ �િતસાદ આપો 

 
કંઈક ��થર બનાવ�ુ ં 
આનો અથ� એ છે ક� �ૂંકા ગાળાના કટોકટ� સાથ ે�યવહાર કરતી વખતે િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ �ારા અવરજવર 
મયા��દત હોવી જોઈએ. હોલમા ંરહ�લા િવ�ાથ�ઓએ તેમના વગ�ખડંોમા ંપાછા ફર�ુ ંજોઈએ.  
કંઈક ��થર બનાવ�ુ ંમાટ�ના �ોટોકોલ નીચેના ફ�રફારો સમાન હશ:ે 

● કંઈક ��થર બનાવવા દરિમયાન િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ વ�ચે 6 �ટ જ�યા �દાન કરો 
● સમ� ઇવ�ેટમા ંચહ�રાના આવરણનો ઉપયોગ �ચૂવવામા ંઆવ ેછે 
● જો 6 �ટ�ુ ં�તર �યવહા�ુ ન હોય તો, ઇવ�ેટ દરિમયાન દર�ક સમયે ચહ�રાના આવરણ પહ�રવા જોઈએ 
● કોઈ �ય��ત પાસે ન હોય તેવી ��થિતમા ંહાથ પર વધારાના ચહ�રા આવરણ રાખવાની યોજના બનાવો 
● અપડ��સ માટ� કાળ��વૂ�ક �યાન આપો અને તે �જુબ જ �િતસાદ આપો 

 
ખાલી કરાવ�ુ ં
ખાલી કરાવવાના �ોટોકોલ ક�ટલાક નાના ગોઠવણો સાથ ેિનયિમતપણે સમાન રહ�શ:ે 

● �બ��ડ�ગની બહારના િવ�તારોને અગાઉથી ઓળખો ક� � િવ�ાથ�ઓ અને કમચાર�ઓના 6 િવ�ાથ�ઓ �ટ 
અલગ રહ�વાની �ટ આપશ.ે ચકાસો ક� િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ કટોકટ� �િતસાદકતા�ઓને રોકશ ેનહ� 

● તમામ કમ�ચાર� અને િવ�ાથ�ઓને શ� તેટલી ઝડપથી અને અસરકારક ર�તે �બ��ડ�ગમાથંી બહાર કાઢવાના 
�યાસમા,ં ચહ�રાના આવરણ બધા સમયે પહ�ર� રાખવા જોઈએ 

● કોઈ �ય��ત પાસે ન હોય તેવી ��થિતમા ંહાથ પર વધારાના ચહ�રા આવરણ રાખવાની યોજના બનાવો 
● �બ��ડ�ગમાથંી બહાર નીકળવા માટ� કોણ દરવાજો પકડશ ેતે અગાઉથી ઓળખો, �ના પ�રણામ �પ ે

�બ��ડ�ગમાથંી બહાર નીકળતી વખતે દરવા�ના હાડ�વરેને �પશ� કરતા લોકોની મા�ામા ંઘટાડો થાય છે. આ 
કાય� હાથ ધરનાર કમ�ચાર�ને એક અથવા વ� ુવગ�ખડંો માટ� અથવા દર�ક �ય��તએ �બ��ડ�ગ ખાલી કરા�યાની 
��ુ�ટ �ધુી દરવાજો પકડવા�ુ ંસ�પવામા ંઆવી શક� છે. 

● �થાિપત �ોટોકોલોમા ંલખેલા �જુબ, જ�ર� બધી વ��ઓુ લાવો અને નીચેની વ��ઓુ ઉમેરવા�ુ ં�યાનમા ંલો: 
વધારાના ચહ�રાના આવરણ, ચહ�રા�ુ ંઆવરણ �બનઉપયોગી બને છે તેવી ��થિતમા ંઅને હ��ડ સેિનટાઇઝર 

● જો કોઈ વધારાના ચહ�રાના આવરણ ઉપલ�ધ ન હોય, તો �મની પાસે ચહ�રાના આવરણ ન હોય તેવા કોઈ પણ 
�ય��તને �ચૂના આપો ક� ઇવ�ેટ દરિમયાન તેમના નાક અને મોઢાનંે ઢાકંવા માટ� તેમના શટ�નો ઉપયોગ કર� 

 
 
લોકઆઉટ 
જો શાળાની બહાર કોઈ િનકટવત� �ચ�તા હોય તો શાળાના �બ��ડ�ગ અને મેદાન �રુ��ત કરવામા ંઆવ ેછે. વગ�ખડંની 
�ચૂના સામા�યની �મ ચા� ુરહ� છે. બધી બા� બાર�ઓ લૉક કરવાની છે અને બહારની ��િૃ�ઓ રદ કરવામા ંઆવ ેછે. 
આ િવ�તારમા ંિવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ વ�ચે છ (6) �ટ �ટ�ુ ં�તર સામા�જક �તરની આવ�યકતાને બાદ કરતા ં
�જ�લા �ોટોકોલમા ંકોઈ ફ�રફાર કરવામા ંઆવશ ેનહ�. 
 
 
 

પા�ુ ં| 44 
 



Gujarati/�જુરાતી 
લોકડાઉન 
જો શાળામા ંઅથવા તેની ન�કમા ં�હ�સા થવાનો ભય રહ� તો શાળાના �બ��ડ�ગ અને મેદાનને તાળાબધંી કરવામા ંઆવ ે
છે. હોલમા ંરહ�લા અથવા સામા�ય િવ�તારોના બધા િવ�ાથ�ઓને ન�કના વગ�ખડંોમા ંલઈ જ�ુ ંજોઈએ, અને દરવા� 
બધં કરવા જોઈએ. િવ�ાથ�ઓને દરવા�થી �ૂર વગ�ખડંમા ંસલામત િવ�તારમા ંલઇ જવા જોઈએ. દરવા� અથવા �મ 
ફોન �ારા કોઈ વાતચીત થવી જોઈએ નહ�. કાયદાના અમલીકરણ અથવા �બ��ડ�ગ વહ�વટ �ારા શાર��રક ર�તે ��ુત ન 
કરવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી �પાયેલા રહો. 
લોકડાઉન દરિમયાન, લોકો વ�ચે છ (6) �ટની ભલામણ�ુ ંઉ�લઘંન થશ.ે �વનની �રુ�ાને બચાવવા માટ�, લોકડાઉન 
�ોટોકો�સ મોટાભાગે તે જ ���યા હશ ે�મ તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

● �ૃ�યર�ખામા ંઆ�યા િવના �યા ંસામા�જક �તરની જ�યા છે ક� નહ� તે�ુ ંઅગાઉથી ��ૂયાકંન કરો  
● ઇવ�ેટ દરિમયાન દર�ક સમયે ચહ�રાના આવરણ પહ�ર� રાખવા જોઈએ 
● કોઈ �ય��ત પાસે ન હોય તેવી ��થિતમા ંહાથ પર વધારાના ચહ�રા આવરણ રાખવાની યોજના બનાવો 
● �મની પાસે ચહ�રાના આવરણ ન હોય તેવા કોઈ પણ �ય��તને �ચૂના આપો ક� ઇવ�ેટ દરિમયાન તેમના નાક 

અને મોઢાનંે ઢાકંવા માટ� તેમના શટ�નો ઉપયોગ કર� 

પ�રવહન  
 

િમડલેટાઉન રા�ય �ારા �હ�ર કરાયેલ �હ�ર પ�રવહન માગ�દશ�ન અને NYSED શાળા ફર�થી ખોલવાના માગ�દિશ�કા 
સાથ ે�સુગંત પ�રવહન ��િૃ�ઓ કરશ.ે િવ�ાથ�ઓ અને શાળાના કમ�ચાર�ઓએ ��લૂ બસો પર હમંેશા ં�વીકાય� 
ચહ�રા�ુ ંઆવરણ પહ�ર�ુ ંઆવ�યક છે (દા.ત., �વશે કરવો, બહાર નીકળ�ુ,ં અને બેઠા હોય) અને �યવહાય� હદ� યો�ય 
સામા�જક �તર �ળવ�ુ ંજોઈએ.  

� િવ�ાથ�ઓ સ�મ છે, તેમને ચહ�રાના આવરણ પહ�રવા પડશ ેઅને �યવહા�રક �શ ેબસમા ંસામા�જક �તર �ળવ�ુ ં
પડશ;ે તેમ છતા,ં � િવ�ાથ�ઓ�ુ ંશા�રર�ક અથવા માનિસક �વા��ય નબ�ં છે તેઓએ ચહ�રાના આવરણ પહ�રવાની 
જ�ર નથી, પરં� ુતેમણે યો�ય ર�તે સામા�જક �તરથી �ળવ�ુ ંપડશ.ે માતા-િપતા અને કા�નૂી વાલીઓને બસોમા ંભીડ 
ઘટાડવા માટ� િવ�ાથ�ઓને શાળાએ �કુવા અથવા ચાલીને જવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. 

�જ�લા અને રોગ િવકિસત કરનાર વાહક �ારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતી બધી બસો, ઓછામા ંઓ�,ં �દવસમા ં
એકવાર, સ�ંણૂ� ર�તે �વા�નુાિશત કરવામા ંઆવશ.ે સવાર (AM) અને બપોર� (PM) ની ગિતિવિધ પછ� ઉ�ચ સપંક�  
સપાટ�ઓ સાફ કરવામા ંઆવશ.ે  

વાહક અથવા �જ�લા માટ� તેની દહનકાર� રચના અને સભંિવત જવાબદાર�ને લીધે શાળાની બસો હ��ડ સેિનટાઇઝરથી 
સ�જ રહ�શ ેનહ�. શાળાની બસના �ાઇવરો, મોિનટર અને એટ��ડ�ટએ તેમની સાથ ેશાળાની બસો પર હ��ડ 
સેિનટાઇઝરની �ય��તગત બોટલ સાથ ેન રાખવી જોઈએ.  

�હ�લચેર માટ�ની શાળાની બસ સામા�જક �તરને �િુનિ�ત કરવા માટ�, �યા ંશ� હોય �યા,ં �હ�લચેર �લેસમે�ટન ે
ગોઠવશ.ે 

ભલે આપણો શાળા �જ�લો સ�મા ંહોય ક� બધં, તો પણ િવ�ાથ�ઓ�ુ ંપ�રવહન, સ�મા ંરહ�લ �બન �હ�ર, મયા��દત, 
ખાનગી, ચાટ�ર શાળાઓ અથવા િવ�ાથ�ઓને ��ંુૂ પાડવામા ંઆવશ ેક� �ની �ય��તગત િશ�ણ યોજનાઓ 
(Individualized Education Plans, IEP) એ �યાર� તે શાળાઓ �ય��તગત સ�ો�ુ ંસમયપ�ક બનાવ ેછે �યાર� તેમન ે
�જ�લામાથંી બહાર ��થત કયા� છે.  

તમામ િવ�ાથ�ઓ કાયદા �ારા જ�ર� હદ �ધુી �જ�લા �ારા પ�રવહનના હકદાર છે. પ�રવહન િવભાગને પાલક સભંાળ, 
બેઘર અથવા ખાનગી અથવા ચાટ�ર શાળાઓમા ંભણતા બાળકો માટ� પ�રવહનને નકાર�કાઢવાની �મતા અથવા 
અિધકાર નથી. વાલીઓ ક� �ઓ વાજબી બહા�ુનંે લીધે �જ�લા બહાર પ�રવહનની િવનતંી કરવાની િનયત તાર�ખ �કૂ� 
ગયા હોય તેઓ િશ�ણ કિમશનર પાસે 310 અપીલ દાખલ કર� શક� છે. 
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શાળા પ�રવહન વાહનોની સફાઇ અને જ�ંનુાશક કર�ુ ં
િવગતવાર મા�હતી માટ� સફાઈ ધોરણ ઓપર��ટ�ગ ���યાઓના�ુ ંમાગ�દશ�નનો સદંભ� લો. 

● બસો અને અ�ય પ�રવહન વાહનો દરરોજ અને જો બ�િુવધ માગ� માટ� �િુનિ�ત થયેલ હોય તો દર�ક �સુાફર� 
વ�ચે સાફ અને �વા�નુાિશત કરવામા ંઆવશ ે(ઉ�ચ �પશ�વાળા િવ�તારો પર �યાન ક����ત કરો). દર�ક 
�દવસના �તે, પ�રવહન સેવાઓ માટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતી દર�ક બસને સ�ંણૂ� ર�તે સાફ અન ે
�વા�નુાિશત કરવામા ંઆવશ.ે  

● દ� િનક સફાઇ 
o બધો કચરો �ૂર કરવામા ંઆ�યો 
o માળ વાળવામા ંઆ�યા અને �છૂ�ને �ળૂ સાફ કરવામા ંઆવી 
o �દવાલો અને બાર�ઓ સાફ કરવામા ંઆ�યા  

● ઉ�ચ �પશ� સપાટ�ઓ 
o બસ સીટ અને સીટ પાછળનો આધાર 
o સીટ બે�ટ  
o દરવા�ના ન�ુચા, હાથ વડ� પકડવાનો ર�લનો કઠ�રો 
o �ાઇવર ઓપર�ટર િવ�તાર  

● EPA �ારા મ�ૂંર ઉ�પાદનોની સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યાઓ �ચૂનો અ�સુાર ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે  
● બસમા ંખાવા-પીવા પર �િતબધં હશ ે
● સફાઇ/�વા� ુનાશક �ોટોકોલ �જ�લાના મા�લક�ની અને સ�ંિમત થયેલ બસો પર કરવામા ંઆવ ેછે તેની 

ખાતર� કરવા માટ� બસો�ુ ંિનર��ણ કરવામા ંઆવશ ે 
● બધી સફાઇ/િનર��ણો�ુ ંદ�તાવ�ેકરણ કરવામા ંઆવશ ે(��ક કર� શકાય તેવા લોગ �ારા) 

 
શાળા પ�રવહન - પ�રવહન વાહન પર Covid -19 નો �રપોટ�  થયેલ ક�સ 
�જ�લા પ�રવહન �પુરવાઈઝરને �ણ કરવામા ંઆવશ,ે �યારબાદ �જ�લા �બ��ડ�ગ વહ�વટને �ણ કરશ ેઅને તે બસમા ં
રહ�લ િવ�ાથ�ઓના ંમાતા-િપતાનો સપંક�  કરવાની યોજના અમલમા ં�કૂવામા ંઆવશ.ે COVID-19 ના �રપોટ�  બાદ 
બસનો ફર�થી ઉપયોગ કર� શકાય તે પહ�લા ંબસને 24 કલાક સેવાની બહાર લઈ જવામા ંઆવશ.ે CDC ની માગ�દિશ�કાન ે
પગલે બસને જ�ં�ુ�ુત કરવામા ંઆવશ.ે 
 
પ�રવહન વાહનો પર  િવ�ાથ�ઓ 

● આ માગ�દશ�નના �વા��ય અને સલામતી િવભાગમા ંદશા�વલે �જુબ, બધા માતાિપતા/વાલીઓએ ખાતર� 
કરવી પડશ ેક� તેમના બાળક/બાળકોને શાળા પ�રવહનની તેમની પ�િતમા ંસવાર કરતા �વૂ�, COVID-19 ના 
કોઈ �ચ�ો અને લ�ણો નથી અ�ભુવી ર�ા અને 100 �ડ�ી અથવા વ� ુતાવ નથી;  

● જો તેઓ શાર��રક ર�તે સ�મ હોય તો િવ�ાથ�ઓએ ��લૂ બસ પર ચહ�રા�ુ ંઆવરણ પહ�ર�ુ ંઆવ�યક છે. 
ચહ�રાના આવરણને તબીબી ર�તે સહન કરવામા ંઅસમથ� હોય એવા િવ�ાથ�, �મા ંએવા િવ�ાથ�ઓ શામેલ છે 
�યા ંઆવરણ તેમના શાર��રક �વા��ય અથવા માનિસક �વા��યને �કુસાન કર� શક� છે, તેઓ ચહ�રાના 
આવરણના જ�ર� ઉપયોગને આિધન નથી;  

● � િવ�ાથ�ઓ પાસે ચહ�રા�ુ ંઆવરણ નથી, તેઓને પ�રવહન નકાર� શકાય નહ�;  
● � િવ�ાથ�ઓને ચહ�રા�ુ ંઆવરણ નથી તેમને �જ�લા �ારા એક �દાન કર�ુ ંઆવ�યક છે;  
● િવકલાગંતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ ક� � તેમને ચહ�રા�ુ ંઆવરણ પહ�રતા અટકાવ ેછે, તેમને આ�ુ ંકરવાની ફરજ 

પાડવામા ંઆવશ ેનહ� અથવા પ�રવહનને નકાર� શકાય નહ�. 
● બસ પર હોય �યાર� PPE ના યો�ય ઉપયોગને ટ�કો આપવા માટ�, �યા ંશ� હોય, બસોમા ંવધારાના કમ�ચાર�ઓ 

માટ� િવચારણા કરવામા ંઆવી રહ� છે.  
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શાળા પ�રવહન કમ�ચાર�ની તાલીમ (ઓ�ફસ કમ�ચાર�, �ાઇવરો, િમક�િન�સ, સહાયકો)  

● સકંટનો સદં�શ�યવહાર/�ણવાનો અિધકાર (વાિષ�ક) 
● �ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો ( Personal Protective Equipment, PPE) 
● સપંક�મા ંઆવવા�ુ ંિનય�ંણ/ર�તજ�ય પથેો�ન ( Bloodborne Pathogen, BBP) 
● COVID-19 ની ��િૃત 

o નવા સફાઈ �ોટોકોલ (બસો, પ�રવહન ક���) 
o હાથ ધોવા 
o ચહ�રા�ુ ંઆવરણ (કદ બદલવા, ઉપયોગ, પહ�ર�ુ ંઅને સભંાળ) 
o �ય��તગત આરો�ય અન ે�વ�છતા 
o ચહ�રાના આવરણ સાથનેી ખાસ કાય�કાર� ��થિત (સખત ��િૃ�) 

 
પ�રવહન કમ�ચાર� માટ� જ�ર� �ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો (PPE) 

● િનકાલજોગ હાથમો� 
● ચહ�રા�ુ ંઆવરણ/મા�ક 
● ફ�સ શી�ડ (જો લા� ુહોય તો) 

 
પ�રવહન સદં�શા�યવહાર 

● �ય��તગત ર�ત ે�ચૂના માટ� માતા-િપતા/વાલીઓ/સભંાળ આપનારાઓ અન ેિવ�ાથ�ઓ શાળાઓમા ંફર�થી �વશે 
કરતા પહ�લા પર ભાર �કુો ક� �જ�લાએ તમામ બસો અને િવ�ાથ� પ�રવહન વાહનોન ેસ�ંણૂ� �વા�નુાિશત કયા� છે.  

● માતા-િપતા/વાલીઓ/પાલક અન ેિવ�ાથ�ઓને જણાવો ક�, તમામ પ�રવહન વાહનો �જ�લાની COVID-19 
યોજનાઓમા ંશામલે છે અન ે�જ�લા પ�રવહન સેવાઓનો ઉપયોગ કરતી વખત,ે સલામતી �િુનિ�ત કરવામા ંઅન ે
ચેપન ેઘટાડવા માટ� િવ�ાથ�ઓ અન ેપ�રવારો �િૂમકા ભજવ ેછે. 

● માતાિપતાન ેસલાહ આપો ક� તમેના બાળકો બીમાર હોય અથવા ઉ�ચ તાપમાન ધરાવતા હોય તો તમેન ેશાળામા ંન 
મોકલવા અથવા બસમા ંસવાર કરવા દ��ુ ંનહ�. ઉ�ચ તાપમાન 100.0°F કરતા વધાર� તાપમાન તર�ક� �યા�યાિયત 
થયેલ છે.  

● દર�ક તબ�ાના ��થિતના આધાર� સભંિવત માગ�-િનધા�રણ ફ�રફારોની �ણ કરો 
 
શાળા પ�રવહન માગ�-િનધા�રણ  

● અવ�ે �ાઇવરો અન ેસહાયકોનો વારો �યા ંશ� હોય �યા ંમયા��દત કરો  
● શ� હોય તવેા બસ માગ� વ�ચ ેિવ�ાથ�ઓની અવરજવર મયા��દત કરો  

o માતાિપતા અથવા વાલી વાજબી િવનતંીઓ (બાળ - સભંાળ અને/અથવા ક�ટડ�ની �યવ�થા) કર� નહ� �યા ં
�ધુી અઠવા�ડયાના �ુદા �ુદા �દવસોમા ંિવ�ાથ�ઓને �ુદ� �ુદ� બસો પર સવાર કરવા માટ� પરવાનગી 
આપવા�ુ ંબધં કર�ુ.ં 

o જો શ� હોય તો, સવાર� અન ેસાજં માગ�નો �નુરાવત�ન કરો, �થી બસમા ંસવાર કરનાર દરરોજ એક જ �ૂથ હોય  
 

િવ�ાથ�ઓને ચડાવવા/ઉતારવા અને લેવા/�કૂવા જ�ુ ં 
● િવ�ાથ�ઓન ે�િમક માગ� �મમા ંચડાવવામા ંઆવશ.ે �યાર� શાળાએ જતા હોય �યાર� બસ પરનો પહ�લો િવ�ાથ� 

પાછળ બેસ ેછે, અન ે��લૂથી ઘર� જતી વખત ેછે�લો િવ�ાથ� પાછળ બસેશ ે 
● આગમન અન/ેઅથવા �ટવાનો સમય �બ��ડ�ગ જ��રયાતો પર અ��થર હોઈ શક� છે 
● �બ��ડ�ગ �ારા જ�ર� �જુબ ગોઠવણો કરવામા ંઆવશ:ે 

o ઉતારવા�ુ ંઅન ે�વશે અન ેચડાવવા�ુ ંઅન ે��થાન માટ�  
o માગ�નો સમય ક� �ન ેિવલ�ંબત ચડાવવા/ઉતારવાની ���યાઓ �ારા અસર થશ ે
o સામા�જક �તરની ખાતર� કરવા માટ� આગમન અને ��થાન ��િૃ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવશ ે

● શ� હોય �યા,ં બસો પરના ભાર�ુ ં�તર ઘટાડવા માટ� બસ માગ� ઉમેરવામા ંઆવશ ેઅથવા તમેા ંફ�રફાર થશ ે 
 
BOCES માટ� પ�રવહન 

● અમે ખાતર� કર��ુ ંક� અમારા િવ�ાથ�ઓ પાસ ેશીખવાની સાત�યને �રૂ� કરવા માટ� પ�રવહન છે  
● અમે BOCES �બ��ડ�ગથી બનં ે�દશામા ંફ�રા કરતા સમયે ઉપ��થત લોકોનો લોગ રાખી�ુ.ં િવનતંી પર, શાળાઓએ 

BOCES �બ��ડ�ગમા ંઅથવા પ�રવહન દરિમયાન, સપંક�મા ંઆ�યા હોવાને કારણે, BOCES સપંક�  ��સ કરવામા ંસહાય 
કરવી આવ�યક હોય, ત ે��થિતમા ંસફાઇ લોગ ઉપરાતં, �સુાફરોના લોગન ે��ંુૂ પાડવાની જ�ર પડ� શક� છે. 
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બ�ટ અન ેરાજિવ�ીય  
િવ�ાથ�ઓ, કમ�ચાર�ઓ અને પ�રવારોને સ�ંણૂ� ર�તે ટ�કો આપવા અને વિૈ�ક ર�તે જવાબદાર બનવાના �યાસમા,ં અમ ે
ફર�થી ખોલવાની માગ�દિશ�કાઓ અને �જ�લા જ��રયાતો સાથ ેગોઠવણીમા ંભડંોળ�ુ ંિવ�લેષણ, િવિનયોગ અન ે
સચંાલન કર� ર�ા છ�એ. સખત અને સલામત શ�ૈ�ણક વાતાવરણમા ંપાછા ફરવા માટ� તેમની પાસે શાર��રક અન ે
માનવ સસંાધનો છે તેની ખાતર� કરવા માટ� અમાર� બ�ટ સિમિત અમાર� અ�ય સિમિતઓ અને �હ�સેદાર� �ૂથો સાથ ે
મળ�ને કામ કર� રહ� છે. 

ટ��નોલો� અન ેકન�ે�ટિવટ�  
આ યોજનાના સફળ ર�ૂઆત માટ� ટ�કનોલો�નો વપરાશ આવ�યક છે. અમે કમ�ચાર�ઓ અને િવ�ાથ�ઓ માટ� સમાન 
�લુભતા �િુનિ�ત કરવા માટ� �જ�લા ટ�કનોલો�ના ચા� ુઆયોજન અને અમલ માટ� �િતબ� છ�એ. ટ�મે એવી 
યોજનાઓ શ� કર� છે ક� �મા ંિવ�ાથ�ઓના િવ�સનીય ઇ�ટરનેટ અને ક���ટુરના વપરાશને �યાનમા ંરાખવામા ંઆવ.ે  

  
1. િમડલટાઉને તા�તરમા ંડ�ટા એકિ�ત કય� અને િશ�કો અને પ�રવારોને તેમના િનવાસ�થાનથી ઉપકરણો અન ે

હાઇ �પીડ �ોડબે�ડના તેમના વપરાશના �તરને ઓળખવા ક�ુ.ં ઉ�રદાતાઓએ �ચૂ��ુ ંક� 98% લોકોમા ંહાઇ 
�પીડ �ોડબે�ડનો વપરાશ હોય છે. �જ�લો તમામ િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ માટ� ઉપકરણો �રૂા પાડ� છે.  
 

2. ટ�કનોલો� અને કને��ટિવટ� (સવ�, ઇ�ટર��,ુ શાળા પહ�ચ, વગેર�) માટ� અમારા પ�રવારોની ચા� ુજ��રયાતો�ુ ં
�જ�લો ��ૂયાકંન કરવા�ુ ંચા� ુરાખશ.ે એવી �થિત ક� �મા ંિવ�ાથ�ઓ અને/અથવા િશ�કો પાસે એ�સેસ ન હોય 
તો, �જ�લા �યા ંપણ વાજબી હોય �યા ંતેમની જ��રયાતોને �રૂ� કરવા જ�ર� પગલા ંલેશ.ે 
 

3. સાધનો અને અ�ય સપંિ�ઓની ઇ�વ�ેટર� રાખવા�ુ ંહાથ ધર�ુ ંઅને/ અથવા �ળવણી કરવી.  
a. કયા િવ�ાથ�ઓ, પ�રવારો અને કમ�ચાર�ઓ પાસે �જ�લા સપંિ� છે તે ન�� કર�ુ.ં 

 
4. વ�ુ�અલ �ચૂના અને િવ�ાથ� સલં�નતાને ટ�કો આપવા અને �ધુારવા માટ� હાડ�વરે, સ સો�ટવરે, લાઇસ�સ, 

િશ�ણ �યવ�થાપન િસ�ટમો, વગેર�ને �ા�ત કર�ુ,ં �યવ�થા કરવી અને/અથવા �ળવણી કરવી.  
 

5. િશ�કો માટ� �યાવસાિયક િશ�ણની જ��રયાતોને ઓળખો અને �ૂર�થ િશ�ણ પયા�વરણમા ંતેમની �ુશળતા 
અને િશ�ણ શા�ના િવકાસને ટ�કો આપવા�ુ ંચા� ુરાખો. 
 

6. �ૂર�થ િશ�ણ દરિમયાન અ�ભુવી શકાય તેવા તકનીક� સમ�યાઓની �ણ કરવા 
માતાિપતા/િવ�ાથ�ઓ/િશ�કો માટ� "હ��પડ��ક" િસ�ટમ ગોઠવો. આવા ક�સોમા ંસહાય ક�વી ર�તે મેળવી શકાય 
અને તેઓ પરત સેવા કૉલ/વ��ુ�અલ એપો�ટમે�ટની ���ટએ �ુ ંઅપે�ા રાખી શક� તે �ગે અગાઉથી તેમન ે
�ણ કરવા આ �હ�સેદારોને �ોટોકોલનો સચંાર કરો. 

 
િમડલટાઉન તમામ િવ�ાથ�ઓને, શ� હોય �યા,ં બ�િુવધ ફોમ�ટમા ંિશ�ણ સામ�ી અને સસંાધનોની એ�સેસ �દાન 
કરશ.ે ઉપરાતં, �જ�લા િશ�કોને �યાવસાિયક િવકાસ અને િશ�ણશા� પ�િતઓ પરના કો�ચ�ગ �ારા સહાય કરશ ે� 
િવ�ાથ�ઓને બ�િુવધ ર�તે ભાગ લેવા સ�મ કર� છે, �થી તેઓ તે જ સમયે કામ કરનાર (એટલે ક� �ગૂલ મીટ) અન ે
અસમકાલીન ટ�કનોલો� (�ગૂલ �લાસ�મ) બનંેના ઉપયોગ �ારા �ૂર�થ અથવા િમિ�ત મોડ�લોમા ંશીખવાના 
ધોરણોમા ંિન�ણુતા દશા�વી શક�. િવ�ાથ�ઓને ઉપકરણો અને/અથવા હાઇ �પીડ ઇ�ટરનેટની �રૂતી એ�સેસ ન હોય 
તેવી ��થિતમા,ં ��લો િવ�ાથ�ઓને સામ�ી અને �ચૂના એ�સેસ કરવાની વકૈ��પક પ�િતઓ �રૂ� પાડશ,ે એટલે ક� 
શાળામા ંસામ�ી લઈ જવી, િવ�ાથ�ઓના ંઘર� સામ�ી મોકલવી, વગેર� . ક�વી ર�તે ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરવો અન ે
�ચૂના�મક સપોટ�થી કને�ટ થ�ુ ંતે િવશ ેતેમને િશ��ત કરવા માટ� ��લો પ�રવારો સાથ ેજોડાવાની તકો પણ �િુનિ�ત 
કરશ.ે  
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કમ�ચાર�ગણ અન ેમાનવ સસંાધન  
 
િશ�ક અને આચાય� ��ૂયાકંન િસ�ટમ 
�જ�લાની મા�ય વાિષ�ક �યવસાિયક �દશ�ન સમી�ા (APPR) યોજના �જુબ બધા િશ�કો અને આચાય��ુ ં��ૂયાકંન 
કરવા�ુ ંચા� ુરહ�શ.ે િમડલટાઉન અમાર� વત�માનમા ંમા�ય થયેલ APPR યોજનાને કોઈ પણ �ય��તગત, �ૂર�થ અથવા 
સકંર �ચૂના�મક મોડ�લ હ�ઠળ ફર�થી ખોલવાની અમાર� યોજનાઓ સાથ ે�સુગંત રહ�વા માટ� �ધુારવાની જ�ર પડ� શક� 
છે ક� નહ� તેને �યાનમા ંલેશ.ે શાળાનાઆગેવાન વાિષ�ક જ�ર� ��ુય ��ૂયાકંનકાર તાલીમમા ંહાજર� આપવા�ુ ંચા� ુ
રાખશ.ે  

�માણીકરણ, �ાસ�ંગક િશ�ણ અને અવ�ે િશ�ણ 
કિમશનરના િનયમો (દા.ત., �ાસ�ંગક િશ�ણ) અથવા િશ�ણ કાયદા હ�ઠળ અ�યથા મા�ય હોવા િસવાય, બધા િશ�કો 
પાસે અ�યયન સ�પણી માટ� મા�ય અને યો�ય �માણપ�ો રહ�શ.ે  

િવ�ાથ� િશ�કો 
NYSED મા ંન�ધાયેલ કોલેજ અથવા �િુનવિસ�ટ�ના કાય��મોના િવ�ાથ� િશ�કો િમડલેટટાઉનમા ંસ�ંણૂ� �મા�ણત 
િશ�કોની દ�ખર�ખ હ�ઠળ સેવા આપી શક� છે. જો િમડલેટટાઉનમા ંવગ�ખડંમા ં�લેસમે�ટ માટ� શાળા અિધ�ક �ારા મ�ૂંર� 
આપવામા ંઆવ ેતો, િવ�ાથ� િશ�કો તમામ સામા�જક �તર, ચહ�રાના આવરણને પહ�રવા, આરો�યની ��થિતની �ણ 
કરવી અને િશ�કો �ારા અ�સુરવામા ંઆવતી અ�ય COVID-19 ���યાઓ�ુ ંપાલન કરશ.ે િવ�ાથ� િશ�કો ફ�ત અમારા 
સ�ંણૂ� સમયના �મા�ણત િશ�કોની દ�ખર�ખ હ�ઠળ સેવા આપશ.ે કોઈપણ સમયે િવ�ાથ� િશ�કનો ર�કોડ� િશ�ક તર�ક� 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. 
 
સવંદેનશીલ વ�તી 
અમાર� ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ની અ�ણી નબળાઈઓને આપણા માનવ સસંાધન િવભાગના સમથ�નથી ક�સ-દર-ક�સ 
આધાર� િનયિં�ત કરવામા ંઆવશ.ે �યાર� યો�ય હોય �યા ંરહ�વાની સગવડ �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે રા�ય િશ�ણ િવભાગ 
�ારા �દાન કરવામા ંઆવતા માગ�દશ�નમા ંદશા�વલે નબળાઈઓ �ગે ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ઓને તાલીમ આપવામા ં
આવશ ેઅને તેઓને તેમના િનર��કને ��ો અને �ચ�તાઓ સાથ ે��ૂચત કરવા કહ�વામા ંઆવશ.ે 
 
િમડલટાઉન �વીકાર� છે ક� નીચેના �ૂથોને  COVID-19 થી થતી જ�ટલતાઓ�ુ ંજોખમ વધાર� છે  અને સામા�જક �તર માટ� 
ઉમેરવામા ંઆવતી અથવા વકૈ��પક જોગવાઈઓની જ�ર પડ� શક� છે.  
 
આ �ૂથોના લોકોએ િનવારણ �ગે તેમના આરો�યસભંાળ �દાતાની સલાહ લેવી જોઈએ:  

● 65 ક� તેથી વ� ુ�મરના �ય��તઓ;  
● સગભા� �ય��તઓ;  
● �તગ�ત આરો�યની ��થિત ધરાવતા �ય��તઓ શામેલ છે, પરં� ુતે �ધુી મયા��દત નથી: 

o દ�ઘ�કાલીન ફ�ફસાના રોગ અથવા મ�યમથી ગભંીર અ�થમા;  
o ગભંીર �દયની ��થિત; 
o ઇ��નુોકોમ�ોિમ�ડ; 
o ગભંીર ��ળૂતા (બોડ� માસ ઇ�ડ��સ [BMI]\ 30 અથવા તેથી વ�)ુ; 
o ડાયા�બટ�સ; 
o ડાયા�લિસસમાથંી પસાર થતી �ોિનક �કડની રોગ; 
o ય�ૃત રોગ; 
o િસકલ સેલ એિનિમયા; 
o � બાળકો તબીબી ર�તે જ�ટલ હોય છે, �મને ��રુોલો�જક, આ�વુિંશક, ચયાપચયની ��થિત હોય છે, 

અથવા � જ�મ�ત �દય રોગ ધરાવ ેછે, તેઓને અ�ય બાળકો કરતા COVID-19 થી ગભંીર બીમાર� 
થવા�ુ ંજોખમ વધાર� છે.  
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ઓપર�શનના સમથ�નમા ંપગલા ં

�જ�લો  શાળાઓ 

● િવ�ાથ�ઓ, �ટાફ અન ે�લુાકાતીઓ માટ� તમામ 
જ�ર� PPE અન ેફ�સ કવર�ગ �દાન કરો 

● સપંક�  ��િસ�ગ ���યા િવકિસત કરો અન ેસચંાર 
�થાિપત કરો 

● �ૂર�થ �વા��ય તપાસ (ઉદા. એપ) અન ેસાઇટ પર 
તાપમાન તપાસ માટ� �ોટોકોલ િવકસાવો 

● �િુનિ�ત કરો ક� સામા�જક �તરની પ�િતઓ 
અ�સુરવામા ંઆવ ેછે 

● સલામત અન ે�વ�થ રહ�વા િવશ ેઅમારા સ�દુાય 
સાથ ેવાતચીત કરો અન ેિશ��ત કરો 

● ખાતર� કરો ક� િવ�ાથ� સપંક�  ડ�ટા અપડ�ટ થયલે છે 
● �બ��ડ�ગના િ���સપ�સ અન ેતમેની ટ�મોન ેમળવા, 

નવીનતમ �વ�છતા યોજનાઓના િવકાસમા ં
�િતસાદ આપવા માટ� તમેની ટ�મ સાથ ેનવા 
અિધ�ક મકાનો અન ેઆધારો માટ� સહયોગનો 
સમય �થાિપત કરો. 

● વ�મુા ં�બ��ડ�ગ બેલ સમય, કાય��મ �થાનો અન ે
બસ-માગ�/ �મતા �વા િવગતવાર લો�જ��ટકની 
�થાપના કરો 

● �ૂર�થ પ�ર�ૃ�યમા ંભોજન િવતરણના સમયન ે
�િતમ �વ�પ આપો 

● આપણે અ�ય િવ�તારોમા ંલા� ુકરવા માટ� બચત 
કર� શક�એ તવેા િવ�તારો ન�� કરવા માટ� ખચ� 
િવ�લષેણ �ણૂ� કરો 

● પગાર, લાભ, અવ�ે ખચ�, �યાવસાિયક િવકાસ, 
વીમા ખચ�, િન�િૃ�, ટ�કનોલો�, વધારાના પ�રવહન 
ખચ� અન ેગરમ �થળોની સમી�ા કરો  

● નવી ���યાઓનો સચંાર કરો (ઉદા: ર�-અર�, 
ખર�દ� માગ�દિશ�કા) 

● પપેરલેસ િન��ુ�ત અન ેભરતી કરવા�ુ ંચા� ુરાખો 
● સવેાઓ / ઉ�પાદનો માટ� વધારાના �બડ મોકલો 

(ઉદા: ગાઉન, PPE) 
● COVID-19 ર� અન ે�સુાફર� સલાહઓ �ગેની 

સઘંીય અને રા�ય માગ�દિશ�કાન ેઅ�સુરો 
● વ� ુમજ�તૂ કમ�ચાર� સહાયતા કાય��મની સશંોધન 

કરો 
● �ૂર�થ િશ�ણ અન ેશ� ��ુલા અન ેબદં માટ� ��ન 

�ટાફ અન ેઅવ�ે 
● ઉપકરણો, ઇ�ટરનટે અન ેતકનીક� સપોટ�  �દાન કરો  
● �ટાફ અન ેપ�રવારોન ે�ૂર�થ િશ�ણ માટ� જ�ર� 

અ�ય શાર��રક સામ�ી �દાન કરો 

● િવ�ાથ�ઓ અન ેલ�ણો સાથનેા કમ�ચાર�ઓ માટ� એક અલગ બાથ�મ 
સાથ ેઅલગ �મન ેિન��ુત કરો. આઇસોલેશન �મ �વા��ય કચરે�થી 
અલગ હો�ુ ંજોઈએ, િનર��ણ કમ�ચાર�, સારા વ�ે�ટલશેન (HEPA �ફ�ટર) 
ની િન��ુ�ત હોવી જોઈએ અન ેબહાર નીકળવાના દરવા�ની ન�ક હો�ુ ં
જોઈએ. 

● સપંક�  ��િસ�ગ, દ� િનક �વા��ય તપાસની સમી�ા કરવા અને ફ�સ કવર�ગના 
ઉપયોગન ેઅમલમા ં�કૂવા માટ� જવાબદાર કમ�ચાર� ન�� કરો 

● કોઈ લોકરનો ઉપયોગ, વગ�માથંી બરતરફ બરતરફ� વગેર� શામલે કરવા 
માટ� સામા�જક �તર ���યાઓન ેલા� ુકરો. હોલમા ંભીડનો �વાહ ન�� 
કરો અન ેબાથ�મની ન�ક �રુ�ાની �યવ�થા કરો 

● દર�ક �બ��ડ�ગમા ં�ડ�લવર� માટ� �ા�ત ��ે ન�� કરો 
● તાપમાન તપાસન ેસમાવવા માટ� િવ�ાથ� અન ે�ટાફના �વશે માટ� 

બ�િુવધ એ��� પોઇ�ટ િન��ુત કરો 
● બધા િવ�ાથ�, િશ�કો અન ેકમ�ચાર�ઓન ેયો�ય હાથ અને �સન 

�વ�છતા તેમજ ફ�સ કવર�ગન ેયો�ય ર�ત ેક�વી ર�ત ેવાપર�ુ ંત ેિવશ ે
િશ��ત કરો 

● CDC આવ�યકતાઓ અ�સુાર, બધા �ૃ�યો માટ� ફર�જયાત �બ��ડ�ગ 
સિેનટાઈઝશેન અન ે�હ�ર આરો�ય ���યા િવકિસત કરો 

● દર�ક �બ��ડ�ગ માટ�ના િવિશ�ટ ધોરણો સાથ ેસામા�જક �તર અન ે
સલામત મકાન �યવસાય (વગ�ખડંોની �દર અન ેબહાર બનં)ે માટ�ની 
આદતો િવકસાવો 

● દર�ક મકાન માટ� અ��ત�વમા ંછે ત ે�િુવધાઓમા ંફ�રફાર કરવાની યોજના 
બનાવો, �મા ંઆઇસોલશેન િવ�તારો, કાફ�ટ��રયા, �દશા િનદ�શ �ચ�ો અન ે
મોટા મકાન �થાનોના વકૈ��પક ઉપયોગનો સમાવશે થાય છે. 

● સ�ટ��બરમા ંફર�થી �વશે માટ� સફાઇની ���યા તમેજ શાળા વષ� 
દરિમયાન કોઈપણ અ�ય ��ુાઓની સભંાવના િવકસાવો 

● દર�ક �બ��ડ�ગમા ંએવી જ�યાઓ બનાવો, �મા ં�વ�છતા માટ� તમેજ PPE 
ઉપલ�ધ કરાવવા માટ� �હ�રમા ંસ�ં�હત કર� શકાય  

● હવાની �ણુવ�ા અન ેતાપમાન�ુ ંિનયિમત િનર��ણ કરવા માટ�ની 
���યા િવકસાવો 

● કોઈ COVID-19 ન ેલગતી બીમાર�થી શાળા બધં થવાની ઘટનામા ં
િનયિમત �બ��ડ�ગ તપાસ માટ� સભંિવત શડે�લૂની યોજના બનાવો 

● બસ પર સામા�જક �તર અન ેલો�ડ�ગ અન ેઅનલો�ડ�ગ માટ� નીિતઓ�ુ ં
સમથ�ન કરો. 

● બસ શડે�લૂ અન ેશાળા �ારંભ/સમા��ત સમય �ધુારો.  
● માદંગીની ર�, FMLA, અન ેCOVID-19 સબંિંધત ગેરહાજર� સબંિંધત 

નીિતઓને શરે કરવા અન ેત�ેુ ંપાલન કરવા માટ� �જ�લા સાથ ેકામ કરો  
● યો�ય �વ�છતા, સામા�જક �તર, ફ�સ કવર�ગ, વગેર� સબંિંધત �ચ�હો 

પો�ટ કરો 
● કમ�ચાર�ના મનોબળ અન ેમાનિસક �વા��યન ેસમથ�ન આપો  
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શાળા સ�દુાય સહાય 

પોષણ  
િવ�ાથ�ઓના પોષણ માટ� ઇ��વટ�ની સાત�યતા અને પહ�ચની ખાતર� કરવા અને વત�માન રોગચાળાના કટોકટ�ના 
ખોરાક મોડ�લોથી શાળાઓમા ંફર�થી �વશે માટ�ના મોડ�લમા ંશાળા પોષણ કાય��મની કામગીર�ના સફળ �વાહની 
���યામા ંશામેલ હો�ેદારો િનણા�યક બનશ.ે બધી શાળાઓ �યાર� શાળાની ભોજન સેવાઓ, પા�તા, િવક�પો અન ે
કામગીર�મા ંફ�રફાર િવશ ે��લૂ ખા� અિધકાર�ઓ (School Food Authority, SFA) ની નીિતઓ�ુ ંપાલન કરશ.ે 
સાવ�જિનક �વા��યની કટોકટ� દરિમયાન �રૂા પાડવામા ંઆવલે તમામ ભોજન 18 અને તેથી ઓછ� વયના બાળકોન ે
િવના ��ૂયે ઉપલ�ધ થશ.ે બધા સદં�શા�યવહાર વબેસાઇટ, સોિશયલ મી�ડયા, ઇમેઇલ, રોબોકલ, ��ઝૂલેટરો અન ે
િનયિમત મેઇલ સ�હતની િવિવધ �કારની સદં�શા�યવહાર પ�િતઓ �ારા �રૂા પાડવામા ંઆવશ ેઅને પ�રવારો �ારા 
બોલાતી ભાષાઓમા ંઅ�વુા�દત થશ.ે  
 
અમે અમારા ખા� સેવાના �પુરવાઈઝર, ડ�બોરા ડોનલેવીને પ�રવારો અને ��લૂ �ટાફના સદં�શાઓને �ા�ત કરવા અન ે
તેનો જવાબ આપવા માટ� સપંક�  �ય��ત તર�ક� િન��ુત કર� છે. ઉનાળા દર�યાન અને સમયાતંર� શાળા વષ�ના આરંભ 
દર�યાન, �ુ�ંુબીઓને ખા� સેવા સચંારમા ંયાદ કરાવવામા ંઆવશ,ે તેઓ શાળા વષ� દરિમયાન કોઈપણ સમયે િન: ��ુક 
અને ઓછ� �ક�મતના ભોજન માટ� નવી અર� સબિમટ કર� શક� છે. દર�ક ��લૂ �બ��ડ�ગમા,ં અમાર� વબેસાઇટ પર અન ે
આવ�યક ઇમેઇલ અથવા િનયિમત મેઇલ �ારા એ��લક�શન ઉપલ�ધ છે. એ��લક�શન �ણૂ� કરવા માટ� ફોન-ઇન અન ે
�ય��તગત સહાય ઉપલ�ધ છે. 
 
શાળામા ંભોજન એ તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� ઉપલ�ધ રહ�વા�ુ ંચા� ુરાખશ,ે �મા ંશાળામા ં�બ� આવનારાઓ અને �ૂરથી 
ભણનારાઓનો સમાવશે થાય છે. 
 

સાઇટ પર ભોજન 
સાઇટ પરના િવ�ાથ�ઓ માટ�, િવ�ાથ�ઓ વ�ચે યો�ય સામા�જક �તર �ળવીને ભોજન �દાન કરવામા ંઆવશ.ે 
િવ�ાથ�ઓ યો�ય ર�તે સામા�જક ર�તે �ૂર હોય �યા ં�ધુી બેસતા અને ખાતા હોય �યાર� ફ�સ કવર પહ�રવાની જ�ર નથી.  
 
�જ�લો શાળાના કાફ�ટ��રયામા ંખા�ુ ંહોય �યાર� �ય��તઓ વ�ચે સામા�જક �તર �િુનિ�ત કરશ.ે જો શ� ન હોય તો, 
િવ�ાથ�ઓ વ�ચે સામા�જક �તર અને યો�ય સફાઇ અને �વા� ુનાશક��યા �િુનિ�ત કરવા માટ� વકૈ��પક િવ�તારો 
(દા.ત. વગ�ખડંો) મા ંઅથવા ખાસ ભોજનના સમયગાળામા ંભોજન પીરસવામા ંઆવી શક� છે. 
 
ખોરાક અને પીણા (દા.ત. બફ�ટ �ટાઇલ ભોજન, ના�તા) ની વહ�ચણી પર �િતબધં છે, િસવાય ક� �ય��ત એક જ ઘરના 
સ�યો ન હોય. િવ�ાથ�ઓ, અ�યાપકો અને કમ�ચાર�ઓ માટ� ખોરાક ખાતા સમયે સામા�જક �તર�ુ ંઅવલોકન કરવા 
માટ� �રૂતી જ�યા અનામત રહ�શ.ે 
 
 
શાળા વષ� દર�યાન ભોજનની ઉપલ�ધતા  

● �જ�લામા ં�વશે મેળવતા શાળા-વયના િવ�ાથ�ઓ માટ� ભોજન ઉપલ�ધ રહ�શ.ે  
● ભોજન િપકઅપ અને �ડ�લવર��ુ ંસમયપ�ક �જ�લા વબેસાઇટ પર તેમજ સોિશયલ મી�ડયા પર ઉપલ�ધ 

રહ�શ.ે  
● સ�દુાય ��લૂ સાઇટ કબ�સાઇડ િપકઅપ માટ� ઉપલ�ધ રહ�શ.ે 
● શ� તેટલા �યાપક �ડ�લવર� માગ� િવકસાવવા માટ� બસ-માગ�ની િનયિમત સમી�ા કરવામા ંઆવશ.ે 
● �વૂ�િનધા��રત માગ� એવા જોખમોવાળા ર�તાઓ માટ�ની િવિશ�ટ �યવ�થા શામેલ કરવા માટ� િવકિસત કરવામા ં

આવશ ે�યા ંચાલ�ુ ંઅને / અથવા િપક-અપ શ� નથી.  
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�જ�લો સ�દુાયને જોડશ ેઅને ભોજન િવતરણની જ��રયાતોને ઓળખવા માટ�, �જ�લા બનાવટ, ખોરાક અને પોષણ, 
સવ� �ારા �િતસાદ મેળવશ.ે આ સવ�ના પ�રણામે � �િતસાદ એકિ�ત થયા છે તે �ણેય સભંિવત સજંોગો, �ય��તગત, 
હાય��ડ અને �ૂર�થ માટ� ભોજન સેવાના સમયપ�કને �િતમ �વ�પ આપવા �પુ�ર�ટ��ડ�ટ સાથ ેમળ�ને કામ કરવા 
માટ� �જ�લા ટ�મને સમથ�ન આપશ.ે  
 
ખા� અને પોષણ સેવા (Food & Nutrition Services, FNS) ટ�મ નીચે �જુબ અ�ય NYS ફર�જયાત િનિ�તતાઓને �રૂ� 
કરશ:ે 

● વ�ુ�અલ અને �ય��તગત �પે, �જ�લામા ંદાખલ થયેલા તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� શાળા ભોજનની �લુભતા 
�િુનિ�ત કરવા માટ�ની કાય�વાહ� લખો. અમે �તૂકાળની �થા સાથ ેઓળખાતા અવરોધોની ન�ધ કર��ુ ંતેમજ 
સવ��ણના જવાબો પર શામેલ છે.  

● DOH માગ�દિશ�કામાથંી આઇટ�સ શામેલ કરવા માટ� આરો�ય અને સલામતી ધોરણની ઓપર��ટ�ગ ���યાઓન ે
અપડ�ટ કરો. 

● પાલન �િુનિ�ત કરવા માટ� એલજ�ના ધોરણની ઓપર��ટ�ગ ���યાઓવાળા િવ�ાથ�ઓને અપડ�ટ કરો. 
● ડાઇિન�ગ �મમાથંી બધા શરે કરવામા ંઆવતા ટ�બલ �ૂર કરો. 
● વગ�ખડંમા ંિ�ફ�અુલ ભાગ લેનારા વગ�ખડંોમા ંશરે કરવામા ંઆવતા ટ�બલને �ૂર કરવા �બ�ડ�ગના િ���સપાલ 

સાથ ેકામ કરો.  
● હાથની �વ�છતા અને ખા� ચીજોને "શરે ન કરો" માટ�ના મેસેજનો સમાવશે કરવા માટ� �માણ�તૂ ઓપર��ટ�ગ 

���યાઓ માટ� સકં�તને અપડ�ટ કરો. 
● કાફ�ટ��રયા અને લચં સેવા �થાનો માટ�ની �િૂમકાની જવાબદાર� �થાિપત કરવા માટ� �બ��ડ�ગ અને �ાઉ�ડની 

ટ�મો સાથ ેસહયોગ કરો.  
● એમોિનયા આધા�રત સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખો. 
● આ પર ટ�મના તમામ સ�યો માટ� તાલીમ સ�ો યોજવો:  

○ એકિ�ત થયા વગર�ુ ંભોજન 
○ ભોજન સેવાના સમયની �ગુમતા 
○ જ�થાબધં ભોજનમા ંએકિ�ત થયા વગરના ભોજન અને ભોજન સેવા સમયમા ં�ટછાટ બનંેની જ�ર 

પડ� છે 
○ માતાિપતા/વાલી ભોજન િપક-અપ 
○ ભોજનના પેટન�મા ં�ગુમતા 
○ સીનીયર ઉ�ચ શાળાઓ માટ� "ઓફર વિસ�સ સવ�" �ગુમતા 

● મી�ડયા આઉટલે�સ, ઇલે��ોિનક �બલબો�્�સ, વબેસાઇટ, સ�દુાય સગંઠનોનો ઉપયોગ કરો, પરં� ુઆ �ધુી 
મયા��દત છે: સદં�શને સમથ�ન આપવા માટ� �માટ�  NY, હગંર સો��શુ�સ, િમડલેટટાઉન પા�સ� અને ર���એશન 
પર જમ�ુ.ં 

● પ�રવારોને તેમની પસદંગીની ભાષામા ંસદં�શા આપો.  
● ભોજન સેવાના ધોરણો�ુ ં��ૂયાકંન અને �થાપના કરવા માટ� �બ�ડ�ગ/�િુવધા �તર� સહયોગ કરો. �બ��ડ�ગ 

સચંાલકો સાથ ેસકંલનમા,ં �િુવધાને ��ેઠ ર�તે બધંબેસશ ેતેમ ભોજન સેવા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 
 

�ૃપા કર�ને  NYSED તરફથી નીચે આપેલ �િતસાદની ન�ધ લો: 
● શાળા વષ� દરિમયાન ભોજન સામા�ય સચંાલન ���યાઓ હ�ઠળ પીરસવામા ંઆવશ.ે હમણા ંમાટ�, યો�યતા 

(મફત, ઘટાડો અથવા �કૂવણી) ના આધાર� ભોજન આપવામા ંઆવશ.ે ભોજન ફ�ત ન�ધાયેલા િવ�ાથ�ઓને જ 
પીરસવામા ંઆવશ ેઅને �ૂર�થ ર�તે ભણતા િવ�ાથ�ઓને પીરસવામા ંઆવશ.ે સ�તાહના �તના ભોજનન ે
મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ ેનહ�.  
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િવશષે િશ�ણ  
િમડલેટાઉન ફર�થી ખોલવાની યોજના, તમામ અપગં િવ�ાથ�ઓને િનઃ��ુક યો�ય �હ�ર િશ�ણ (FAPE) ઉપલ�ધ 
કરાવવા�ુ ં�િુનિ�ત કરવા માટ� એક માળ�ુ ં�દાન કર� છે, � તેમની અન�ય જ��રયાતોને �ણૂ� કરવા માટ� રચાયેલ 
િવશષે િશ�ણ અને સબંિંધત સેવાઓ પર ભાર �કૂ� છે અને તેમને વ� ુિશ�ણ, રોજગાર અને ઓછામા ંઓછા �િતબિંધત 
વાતાવરણ (least restrictive environment, LRE) મા ં�વત�ં રહ�વા તૈયાર કર� છે. િવ�ાથ�ઓ, પ�રવારો અન ે
કમ�ચાર�ઓના �વા��ય, સલામતી અને �ખુાકાર�ને �યાનમા ંરાખીને, અમાર� યોજનાનો તબ�ો FAPEની 
આવ�યકતાઓને દર�ક સમયે �ણૂ� કરવા માટ� રચાયેલ છે.  અમાર� યોજના અમાર� ટ�મને િવ�ાથ�ઓને દર�ક તબ�ા 
દરિમયાન �ો�ામ અને સેવાઓ �દાન કરવા માટ� તૈયાર કર� છે અને અમાર� ટ�મને િવિવધ તબ�ાઓમાથંી પસાર 
થતા ંિવ�ાથ�ઓને ટ�કો આપવા સ�મ બનાવ ેછે.  
 

તબ�ો  1 
● �જ�લા બહારના (OOD) 

િવ�ાથ�ઓ 
● �દવસની સારવાર 

િવ�ાથ�ઓ 
● 12:1+3 િવ�ાથ�ઓ (K-12) 
● 6:1+1 (K - 5, પ�રિશ�ટ) 

િવ�ાથ�ઓ 
● 8:1+1 (6 - 8) િવ�ાથ�ઓ  

તબ�ો  2 
● 12:1+2 (K-8) 

િવ�ાથ�ઓ 
●  12:1+1 (K-12) 

િવ�ાથ�ઓ 
 

તબ�ો  3 
● 15:1+1 (K-2) 

િવ�ાથ�ઓ  
● 15:1 (3-12) 

િવ�ાથ�ઓ 

તબ�ો  4 
● સકં�લત સહ-િશ�ણ 

(ICT) િવ�ાથ�ઓ 
તેમના સામા�ય 
િશ�ણના સાથીદારો 
સાથ ેપાછા ફરવા 
િનધા��રત કર�લ છે 

 

 
અમાર� યોજનામા ંિશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ માટ� નીચેનાનો સમથ�ન શામેલ છે: 

● ત ેજ સમય ેથઈ ર�ા અન ેઅસમકાલીન િશ�ણ દરિમયાન િવ�ાથ�ઓને સહાય શામેલ છે  
● �યાર� પણ શ� હોય �યાર� ઉ�ચ જ��રયાતવાળા િવ�ાથ�ઓ અને �વૂ�શાળાના િવ�ાથ�ઓ માટ� �ય��તગત સવેાઓ 

માટ��ુ ં�ાધા�ય પા� ંફર�ુ ંઅન ે�તર� �તર� થતી શાળા અથવા શાળાના બધં થવાની ઘટનામા ં�ૂર�થ િશ�ણની 
જ��રયાતોન ેપ�ુચંવા માટ� �ી��લૂ િશ�ણ પર સિમિત (CPSE)/સિમિત િવશષે િશ�ણ (CSE) �ારા િવકિસત આક��મક 
યોજનાઓ �યાનમા ંલો 

● �યાવસાિયક િવકાસ અન ેતકનીક� સહાય સવેાઓના �પમા ંસમથ�ન �થી િશ�ણ સહાયકો �ૂર�થ િશ�ણ, સકંર અન ે
�ય��તગત સવેાઓ વ�ચે ઝડપથી �વીચ કર� શક�.  

● �ય��તગત સવેાઓ પર પાછા ફરવાની તયૈાર�મા ંએક થી એક સહાયક �ય��તઓ માટ� �યાવસાિયક િવકાસ અન ે
તકનીક� સહાય સવેાઓના �પમા ંસમથ�ન  

● �િુનિ�ત ટ��લ-થરે�પી (શાર��રક થરે�પી (PT), �યવસાિયક થરે�પી (OT), પરામશ�, વાણી અન ે���ટ. ટ��લ-થરે�પીનો 
ઉપયોગ ફ�ત એક સકંર અથવા સ�ંણૂ� �ૂર�થ િશ�ણ પયા�વરણમા ંકરવામા ંઆવશ.ે  

● અપે�ા છે ક� બધા ક��પસ દર�ક િવ�ાથ� અન ે�યયે માટ�ના લ�યોની �ગિત દ�ખર�ખ પર ડ�ટા એકિ�ત કરવા માટ�ની 
હાલની �જ�લા ���યાન ેઅમલમા ં�કૂશ.ે 

● તમામ �ય��તગત િશ�ણ યોજનાઓ (IEP) લા� ુકરવામા ંઆવી છે, �ો�ામમા ંફ�રફાર/િનવારણો ��ક કરવામા ંઆવ ે
છે અને IEP લ�યોની �ગિત પર નજર રાખવામા ંઆવ ેછે અને માતા-િપતા/વાલીઓને �ગિતની �ણ કરવામા ં
આવ ેછે તેની ખાતર� કરવા માટ� તમામ ક��પસ અ��ત�વમા ં�જ�લા િસ�ટમ અમલમા ં�કૂશ ેતવેી અપ�ેા છે.  

● ��ેઠ �યાસોના અમલીકરણની વફાદાર�ની ખાતર� કરવા માટ� �જ�લા-�યાવસાિયક િવકાસ/કમ�ચાર�ઓની તાલીમ 
અને વહ�ચાયલે સસંાધનો.  

● જ�ર� �ય��તગત સમથ�ના �તરની �ણ કરવા માટ� �ૂર�થ ભાગીદાર�ની દ�ખર�ખની �ગતી અન ેસફળતાના દરની 
�ગિત માટ� િસ�ટમનો ઉપયોગ કરવો.  

● 1:1 ના �ડર��ટર અન/ેઅથવા �ચૂના�મક અ�ણી(ઓ) �ારા, અથવા નાના �ૂથ િશ�ક �ગિત દ�ખર�ખ તપાસ �ારા 
�િુવધા.  

● વ��ુ�અલ �પ ે�રૂા પાડવામા ંઆવલેા સગવડ અને �ો�ામ ફ�રફાર માટ� �ટાફ, િવ�ાથ�ઓ અન ેપ�રવારો માટ� 
માગ�દશ�ન દ�તાવજેો, ચેક�લ��સ અન ેતાલીમ�ુ ંઅમલીકરણ (પર��ણો વાચંવા, વગેર�).  
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● �ુ�ંુબીઓ સાથ ેવાતચીત કરવા અન ેિવ�ાથ�ઓને જ�ર� સહાય માટ� ભાષાતંર સેવાઓ  
● જો સરભર કરનાર સવેાઓની જ�ર હોય તો CSE ન ેમળવા અને િનણ�ય લવેાનો િનધા��રત સમય.  

��ે� ભાષા શીખનારાઓ/બ� ુભાષા શીખનારાઓ  
��ે� ભાષા શીખનારાઓ/બ� ુભાષા શીખનારાઓ (ELLs/MLLs) �ુ ંયો�ય િશ�ણ િવિવધ નાગ�રક અિધકાર કાયદાઓ 
અને નીિતઓ �ારા તેમજ દર�ક િવ�ાથ� સફળ અિધિનયમ (Every Student Succeeds Act, ESSA) �ારા �રુ��ત છે. �� ુ
યોક�  રા�ય શાળા િસ�ટમોએ ELL/MLL િવ�ાથ�ઓને ��ે� �ુશળતા �ા�ત કરવા, ઉ�ચ શ�ૈ�ણક ભાષાના િવકાસ માટ� 
અને શ�ૈ�ણક િવષયોના ઉ�ચ �તર� હાસંલ કરવા સ�મ બનાવવા માટ� �ચૂના�મક સહાય અને સેવાઓ �દાન કરવી 
જ�ર� છે.  

 
��ે� ભાષા શીખનારાઓ માટ� �� ુયોક�  રા�ય ઓળખ પર��ણનો (New York State Identification Test for English 
Language Learners, NYSITELL) ઉપયોગ �ય��તગત �પે પર��ા અને ઓળખ નવી ભાષા તર�ક� �મા�ણત ��ે�ના 
(ENL) િશ�કોની ટ�મ �ારા કરવામા ંઆવ ેછે અને તે �જુબ તે આખા ઉનાળા દરિમયાન અને આગળના 2020 �ધુી ચા� ુ
રહ�શ.ે આવનારા ELL/MLL િવ�ાથ�ઓની તેઓ ન�ધણી કરાવ ેતેમ NYSITELL સાથ ેપર��ા કરવા માટ� તે ��લો 
અમારા ન�ધણી િવભાગના સહયોગથી કાય� કરવા�ુ ંચા� ુરાખશ.ે �ટાફ, �ુ�ંુબ અને િવ�ાથ�ઓ�ુ ંઆરો�ય અને સલામતી 
�િુનિ�ત કરવા માટ� તમામ CDC અને DOH પ�રમાણો�ુ ંપાલન કર�ને પર��ાની અપોઈ�ટમે�ટ કરવામા ંઆવ ેછે. 
�ારં�ભક ન�ધણી થયા પછ�, માગ�દિશ�કામા ંિનધા��રત �જુબ, શાળાના �દવસોની જ�ર� રકમ દરિમયાન આ �ણૂ� 
કરવામા ંઆવ ેછે. અમાર� કાય�વાહ�મા ંELL/MLL તપાસ, ઓળખ અને �લેસમે�ટ માગ�દિશ�કાની �દર ઓળખ ���યાના 
તમામ ભાગો શામેલ છે. 

 
ભાષાની જ��રયાતોને િનધા��રત કરવા માટ�, અમારા �જ�લામા ંન�ધણી કરા�યા વસતં 2019 �� ૂયોક�  રા�ય બી� 
ભાષાની િસ�� પર��ણ તર�ક� ��ે� (NYSESLAT) પછ� ELL/MLL ની ��થિત માટ�ના ંમાપદંડોને �ણૂ� કરતા 
િવ�ાથ�ઓને ઓખવા માટ� અમે NYSITELL નો ઉપયોગ ચા� ુરાખીએ છ�એ. બધા િવ�ાથ�ઓ ક� �ઓ ELL/MLL તર�ક� 
ઓળખાય છે તેઓ CR-ભાગ 154 અ�યાસ એકમોની �દર દશા�વલે સેવાઓ �ા�ત કરશ.ે ��ભાષીય સામા�ય આધાર�તૂ 
પહ�લ સાથ ેસરં�ખણમા ંNYSED અને ��ભાષી િશ�ણની અને વિૈ�ક ભાષાની ઓફ�સ (OBEWL) �ારા �યા�યાિયત કયા� 
�જુબ K-12 ભાષા �ચૂના ��ભાષી અને ENL �ો�ામ થાય છે. આ ELL/MLL િવ�ાથ�ની ભાષા �વીણતા �તર અ�સુાર 
�ણુવ�ાની �ચૂના, સમથ�ન અને સેવાઓની ખાતર� આપે છે. અમા�ંુ માન�ુ ંછે ક� દર�ક િશ�ક ELLs/MLLs ના િશ�ક છે 
અને ELL / MLL સફળતા અને સા�ં�ૃિતક ર�તે �િતભાવશીલ અને ટકાઉ માળખાની ��િુ��ટ સદંભ�મા ં�યાવસાિયક 
િવકાસ �દાન કર� છે. અમે ELL/MLL શ�ૈ�ણક િસ�� અને �નાતક થયા પછ� �� ૂયોક�  રા�ય ��સગંીતાના સીલ (New 
York State Seal of Biliteracy, NYSSB) ની કમાણી તરફ િવ�ાથ� લાભોને �ો�સાહન આપવા અને માપવા માટ� �ગિત 
દ�ખર�ખ �લૂનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ. 
 
 
��ે� ભાષા શીખનારાઓ/બ�ભુાષા શીખનારાઓ માટ� સમથ�ન 
અમારા ELL/MLL િવ�ાથ�ઓન ેસમથ�ન આપવા માટ� અમે આ ચા� ુરાખી�ુ:ં  

● દર�ક િવ�ાથ�ની જ��રયાતોન ેઆધાર� નાના �ૂથ અને �ય��તગત સેવાઓ �દાન કર��ુ.ં  
● સામ�ી અન ેભાષા િશ�કો વ�ચે સહયોગ અને સહ-આયોજનની સગવડ આપી�ુ.ં 
● પાલખની �ચૂના�મક ��હૂરચનાનો ઉપયોગ કર��ુ.ં 
● બોલતા અન ેલખવા �વી ઉ�પાદક ભાષાની �ુશળતા િવકસાવવા પર �યાન ક����ત કર��ુ.ં 
● �યાર� જ�ર� હોય �યાર� �ય��તગત િવ�ાથ�ઓ સાથ ેઆધારન ે�પશ� કરવાનો સમય �િુનિ�ત કર��ુ.ં  
 

માતાિપતાની/વાલીની પસદંની ભાષામા ંમહ�વ�ણૂ� મા�હતી ઉપલ�ધ અને �લુભ છે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� અમારા 
�જ�લાએ નીચે �માણે િવિવધ સદં�શાઓ/સદં�શા�યવહારની પ�િતઓ અમલમા ં�કૂ� છે: 

● દ�તાવજે અ�વુાદ અન ેટ��લફોન અથ�ઘટન માટ� ભાષા લાઇનનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ. 
● �યા ંઅ�વુાદ જ�ર� છે �યા ં�ય��તગત, સકંર અને �ૂર�થ સજંોગો માટ� ભાષાતંર લાઇનની 24/7 ઉપલ�ધતાની 

ખાતર� કર��ુ.ં  
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Gujarati/�જુરાતી 
● જો 100% �ૂર�થ �ક�સાની ફર�થી હાજર થાય તો િશ�કો/�ટાફને ઘર�થી આ સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટ� એ�સસે. 

એ�સેસ કરવાના હ�� ુમાટ� �જ�લો ટ�ટુો�રયલ બનાવવામા ંઆ�યો છે અને તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો છે.  
● અમે લ��વજે �ુડ�, એક �ય��તગત અન/ેઅથવા ટ��લફોન અથ�ઘટન કંપની સાથ ેકરાર કય� છે, � CSE, 504, િશ�તની 

જ��રયાતો, અથવા અ�ય કોઈ મી�ટ�ગ માટ� અમારા �જ�લાન ેસમથ�ન આપે છે �ને વ� ુ�ય��તગત અ�ભગમ 
અને/અથવા �ય��તગત મીટ�ગની આવ�યકતા હોઈ શક� છે.  

● અમારા �જ�લા અ�વુાદક �ારા િનયિમત સદં�શા�યવહાર પણ સમિથ�ત છે � િવ�ાથ�ઓ અન ેપ�રવારો સાથ ે
વાતચીતમા ંિશ�કો અન ેકમ�ચાર�ઓ માટ� અ�વુાદ માટ� ઉપલ�ધ છે.  

● બધી જ�ટલ મા�હતી (દા.ત. �રપોટ�  કાડ� , વચગાળાના �ગિત અહ�વાલો, �જ�લા/શાળાના પ�ો, વબેસાઇટ પો�ટ, 
��લૂ મેસ�જર/રોબો-કૉલ વગેર�) �ુ ંઅ�વુાદ કરવામા ંઆવ ેછે અને તે �ુ�ંુબની ઘર�� ુભાષા અથવા �ાધા�યવાળ� 
ભાષામા ંઉપલ�ધ કરવામા ંઆવ ેછે.  

● અમે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� શાળા અન ેઘરની વ�ચ ેતમામ 3 સજંોગોમા ંસદં�શા�યવહાર ચા� ુછે Jabber 
ઇ��ટોલ ક�ુ� છે � �ટાફન ેકોઈ પણ �થળે (ઘર, શાળા, કાય�) મા ં�ુ�ંુબીઓન ેટ��લફોન કૉલ કરવા અન ે�ા�ત કરવા 
માટ� તમેના લપેટોપ/�ોમ�કુનો ઉપયોગ કરવા અન ેત ે�ા�ત કરવા માટ� સ�મ બનાવ ેછે. Jabberમા ંવોઇસમલે 
�મતાઓ પણ છે અન ેશાળાઓ/�જ�લા ફોન નબંરો સમાન હોવાથી પ�રવારો માટ� સદં�શા�યવહારન ેસરળ 
બનાવવા માટ� ઓ�ફસ/શાળા ફોન નબંરો સાથ ેજોડાયલે છે. 

 

સામા�જક-ભાવના�મક �ખુાકાર�  
સશંોધન િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓ માટ� માનિસક અને ભાવના�મક �ખુાકાર��ુ ંમહ�વ દશા�વ ેછે, � માનિસક અન ે
આખર� શ�ૈ�ણક પ�રણામો બનંે ધરાવ ેછે. આપણે �ણીએ છ�એ, આ લાબંા સમય �ધુી બધં થયા પછ�, અમારા ઘણા 
િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફને કાય� અને શાળામા ંફર�થી જોડાવા અને ફર�થી �વશે કરવામા ંતેમની સહાય માટ� 
સામા�જક-ભાવના�મક સમથ�નની જ�ર પડશ.ે એક �જ�લા તર�ક�, અમાર� �િતબ�તા ભાવના�મક અને શાર��રક 
સલામત, સહાયક અને આકષ�ક િશ�ણ વાતાવરણ બનવાની છે � તમામ િવ�ાથ�ઓની સામા�જક અને ભાવના�મક 
�ખુાકાર� અને િવકાસને �ો�સાહન આપે છે. રોગચાળાએ િવ�ાથ�ઓને અને �ટાફને સહા��ુિૂત રાખવામા,ં �તરમા ં
સામા�જક બધંન બનાવવામા ંઅને નવા ભણતરના નવા અ�ભુવોને �વીકારવાની પ�ર��થિતમા ંસ�ન કરવામા ં
અ�ણીઓની �િૂમકામા ંવધારો કય� છે. સલાહકાર, શાળા આધા�રત આરો�ય કાય��મો અને આસપાસના ટ�કાના 
કામકાજ સમાયોજનના સમયગાળામા ંમહ�વની �િૂમકા ભજવશ ેજયાર� શાળાઓ ફર�થી �લુશ ેઅને શાળાના 
સલાહકારો, સામા�જક કાય�કરો, શાળા મનોવ�ૈાિનકો, િવ�ાથ� સહાયક સલાહકારો, સકંટ હ�ત�ેપવાદ�ઓ અન ે
શાળા-આધા�રત આરો�ય કાય��મોનો એ�સેસ અમારા િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફ માટ� અ��ૂય સમથ�ન બનશ.ે  

બદલાવમાથંી પસાર થ�ુ ંદર વષ� મહ�વ�ણૂ� હોય છે, અને તે આ આગામી શાળા વષ�મા ંવ� ુમહ��વ�ણૂ� બનશ ેકારણ ક� 
આપણે �ય��તગત �ૂર�થ િશ�ણમાથંી �ય��તગત �ચૂના અથવા �ૂર�થ િશ�ણના લાબંા ગાળા �ધુી પહ�ચવાના 
તબ�ામા ંપાછા ફર�એ છ�એ. શાળાઓ સ�ં�ૃિતના �િતભાવ�ણૂ� �પે ફ�રફારોમાથંી પસાર થવાને સમથ�ન આપશ ેઅન ે
જ��રયાતો અને સમથ�નને ઓળખવાની ���યામા ંિવ�ાથ�ઓ, પ�રવારો અને સ�દુાયોને જોડશ.ે  
 
સામા�જક-ભાવના�મક �ખુાકાર�ને સમથ�ન આપવાની અમાર� યોજનાને નીચેની બાબતોએ માગ�દશ�ન આ��ુ:ં 
  
કોર��ટાઈનમાથંી બહાર આવવા પર ભાવના�મક �િત��યા �મા ંઆ શામેલ હોઈ શક� છે:  

● િવિવધ સજંોગોમા ંતણાવ, અ�વ�થતા, ઉદાસી, �ોધ, અપરાધ અથવા િનરાશા  
● તમારા પોતાના �વા��ય અને તમારા િ�યજનોના �વા��ય િવશ ેડર અને �ચ�તા  
● અ�ય ભાવના�મક અથવા માનિસક �વા��યના ફ�રફારો ��ુ ંસચંાલન કર�ુ ં��ુક�લ હોઈ શક� છે  

 
માનિસક, ભાવના�મક અને વત�નથી તેમને સમથ�ન આપવા માટ� િવ�ાથ�ઓ સાથ ે�ય��તગત જોડાણો બનાવવી એ 
મહ�વ�ુ ંછે. આ યોજનામા ંજ�ર� એવા િવ�ાથ�ઓને ઓળખવા અને સમથ�ન �ટાફને જ�ર� સેવાઓ �રૂ� પાડવા માટ� 
ભાર �કૂવામા ંઆ�યો છે. આચારસ�ંહતાના અ�કુ પાસાઓની સભંિવત �ધુારણાની સમી�ા અને તે �યાનમા ંલીધા 
પછ�, આ અ�તૂ�વૂ� સમય દરિમયાન અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ� ભાવના�મક / વત��કૂ �ખુાકાર�મા ં�ધુારો કરવામા ં
મદદ મળ� શક�. આ યોજનામા ંતમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� પાયાના �યાલ તર�ક�સામા�જક ભાવના�મક િશ�ણ (SEL) નો 
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સમાવશે કરવાના મહ�વ પર પણ ભાર �કૂવામા ંઆ�યો છે. �� ુયોક�  રા�ય િશ�ણ માનક �ારા �ચૂવલે હાલના �જ�લા 
અ�યાસ�મ સસંાધનોમા ંSELનો અમલ કરવામા ંઆવશ.ે   
 
આ યોજના શાળા, અમારા પ�રવારો અને મોટા �માણમા ંસ�દુાય વ�ચે �સુગંત અને �પ�ટ સચંાર માગ� બનાવવા માટ� 
કામ કર� છે. અમારા સવ��ણો અને વ��ુ�અલ ફોમ� �ારા �જ�લા તર�ક� અમને મળેલા �િતસાદના �પમા ંસ�દુાય અવાજ 
આ યોજનામા ંવણાયેલો છે.  
 
આ યોજના, સામા�જક-ભાવના�મક િશ�ણ, આઘાતની �ણકાર�વાળા �િતભાવો અને સમાનતા, એ�સેસ અને 
સવ�સામા�યતા પર ભાર �કૂ� તેવા �િતભાવ�ણૂ� �યવહાર �વા �ે�ોમા ંચા� ુ�યાવસાિયક િવકાસની સહાયતા માટ�ના 
કમ�ચાર�ઓને સામેલ કરવા માટ� પગલા ંઆગળ વધારશ.ે આ ઉપરાતં, અમે �વય ંસભંાળ અને એકંદર� �ખુાકાર�ની 
ભાવનાને �ો�સા�હત કરવા માટ� અમારા િવ�ાથ�ઓ અને કમ�ચાર�ઓને સમથ�ન આપી�ુ.ં  
 
 
 
સામા�જક-ભાવના�મક �ખુાકાર��ુ ંસમથ�ન  
 
સામા�જક-ભાવના�મક �ખુાકાર�ના સમથ�નમા:ં 

● િશ�ણિવદો અને/અથવા વત�ન સાથ ેસઘંષ� કર� શક� તેવા �ય��તગત િવ�ાથ�ઓના સઘંરમા ંશામેલ થવા માટ� 
િવ�ાથ� સપોટ�  ર�ફરલનો ઉપયોગ કરો. 

● સામા�જક-ભાવના�મક �મતા (�વ-��િૃત, �વ-�યવ�થાપન, સામા�જક ��િૃત, સબંધં �ુશળતા, જવાબદાર 
િનણ�ય લેવા) પર ક����ત વફાદાર� સામા�જક ભાવના�મક િશ�ણ સસંાધનો (SEL) સાથ ેિશ�કોને �યાવસાિયક 
િવકાસ �દાન કરો અને �ટાફ K-12 ને ઉપયોગ �દાન કરવા માટ�:  

○ અ�યાસ�મ K-8 �ુ ંબી�ુ ંપગ�ુ ં 
○ સશંોધન, સિમ�ા અને �ેડ 9-12 સોિશયલ-ઈમોશનલ લિન�ગ (social-emotional learning, SEL) 

અ�યાસ�મ પસદં કરો.  
○ �ેડ K-5 મા ંહાલની �ે��ટસ વધારવા અને �ે�સ 6-12 મા ં�ે��ટસ દાખલ કરવા માટ� SEL અ�યાસ�મ 

માટ�નો તાલીમ �ોટોકોલ તમામ �ેડમા ંઅમલમા ં�કૂવો.   
● એ��લોયી આિસ�ટ�ટ �ો�ામ (EAP) સ�હત, કમ�ચાર�ઓ અને ફ�ક�ટ�ના સહકાર અને �ખુાકાર�મા ંસહાયતા 

કરવા માટ� મદદ�પ એજ�સીઓ, અને ઓનલાઈન �ોતોની ��ૂચ �ળવો. 
● મા ં�યવસાિયક િવકાસ �રૂો પાડો:  

○ અ�વ�થતા, શોક અને આઘાત સાથ ેલડતા િવધાથ�ઓને કઈ ર�તે ઓળખવા અને સહાય કરવી. 
○ ગ�ભ�ત �વૂ��હ અને માળખાક�ય �િતવાદની સમજ અને વણ� તેમજ �િતવાદ િવશ ેચાલતી 

પડકારજનક વાતચીતને કઈ ર�તે ચલાવવી. 
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શાળા સ�દુાય સહકાર માટ� કાય� 
�જ�લો  શાળાઓ 

● અસમથ� િવધાથ�ઓ માટ� સફળતા ��ક કરવાની િસ�ટમ બનાવો 
અને જ�ર� �ય��તગત સહકારના �તર માટ� ELL ને �ણ કરો. 

● સેવાઓ, કાય��મો, ફ�રફારો અને અ��ુલૂન �િુનિ�ત કરવા માટ� 
504 યોજનાના અમલીકરણની �ગિત�ુ ંિનર��ણ કરો.  

● માગ�દિશ�કા દ�તાવજે, ચેક�લ�ટ, અને કમ�ચાર�ઓ, િવધાથ�ઓ 
અને પ�રવારો માટ� અ��ુલૂન અને કાય��મોમા ંવ��ુ�અલી �રૂા 
પાડવામા ંઆવલેા ફ�રફારો માટ� તાલીમ. (વાચંવાની પર��ા 
વગેર� .) 

● આિસ��ટવ ટ��નોલો� (Assistive Technology (AT)) ના 
ઉપયોગની ખાતર� કરવા કમ�ચાર�ને ટ�કિનકલ સહકાર �રૂો પાડો 

● IEP માટ� મા�યિમક િવધાથ� સમયપ�કની સિમ�ા માટ� સહયોગ 
કરો અને �ોટોકોલ િવકિસત કરો 

● ELL/MLL માટ�ના CR-Part 154 હ�ઠળ જ�ર� હોય તેવી જ�ટલ 
વાતચીત માટ� ઘર અને શાળા વ�ચે સતત વાતચીત માટ� 
સહકાર અમલમા ંલાવો. 

● CR-Part 154 ELL/MLL રાઇટ એ�ડ �ોટ�કશનના પેર�ટ �બલ િવશ ે
કમ�ચાર�ઓ અને પ�રવારોને સાથ ેમા�હતીનો �સાર કરો. 

● ECSDM WL/LOTE વગ�મા ં�પેિનશ અને ���ચની આ�િુનક 
ભાષાઓમા ં�ચૂના �દાન કર�ુ ંલ��ત ભાષામા ંઅસરકારક 
સદં�શા�યવહારને �ો�સાહન આપે છે.  

● રોગ િનય�ંણ માટ��ુ ંક��� (CDC) અને �� ૂયોક�  રા�ય �વા��ય 
િવભાગ (NYSDOH) ની માગ�દિશ�કાઓ�ુ ંપાલન કરતી વખતે, 
ELL/MLL િવ�ાથ�ઓની ઓળખ અને �લેસમે�ટ સ��યપણે 
વષ�ભર થશ.ે 

● આચારસ�ંહતાના િવિશ�ટ પાસાઓની સભંિવત �ધુારણાની 
સમી�ા કરવા અને િવચારણા કરવા આચારસ�ંહતા સિમિતન ે
ફર�થી બનશ.ે  

● ઊણપ હોય તેવી �ુશળતા અને વણઉક�લાયેલી સમ�યાઓ, 
િવ�ાથ� સમથ�ન સદંભ�, FBA �ોટોકોલના આકારણીના 
સમથ�નનો ઉપયોગ.  

● �રલેશનિશપ મેિપ�ગ ( Harvard ) અને માગ�દશ�ક સસંાધનની 
તપાસ કર��ુ.ં  

● ��ુય અ�યાસ�મમા ંSEL ના એક�કરણ પર સહયોગ કર��ુ.ં  
● નાગ�રક અશાિંત અને/અથવા એડિમન, િશ�કો, સમથ�ન �ટાફ 

(TA, સહાયકો, મોિનટર, �રુ�ા) માટ� નાગ�રક અશાિંત 
અને/અથવા �વ-ગિતશીલ �લે�લ�ટને સબંોધવા માટ� "�����સ" 
�ુ ંTSS ટ�મ િવકાસ. 

● �વત�ં વાચંન અને વગ�ખડંમા ં��ુતકાલયોને સમથ�ન આપવા 
માટ� િવિવધતા, સા�ં�ૃિતક �િતભાવ અને K-12 �ેડ માટ� SEL પર 
�યાન ક����ત કર��ુ ંસા�હ�ય ખર�દ��ુ.ં 

● �વ-સભંાળની આસપાસ ચા� ુસમથ�ન �રૂો પડ��ુ.ં 
● ભોજન િવતરણની જ��રયાતોને ઓળખવા માટ� પ�રવારો�ુ ંસવ� 

કર��ુ ં
● �ણેય �ક�સામા ંભોજન સેવા માટ� િવગતવાર શડે�લૂ બનાવી�ુ ં

અને વાતચીત કર��ુ ં
 

 

● �ગિત મોિનટર �ૂર�થ ભાગીદાર� અને સફળતાના દરને �ય��તગત 
સમથ�નના �તરની જ��રયાતની �ણકાર� આપી�ુ.ં  

● 1:1 ના �ડર��ટર અને/અથવા �ચૂના�મક અ�ણી(ઓ) �ારા, અથવા નાના 
�ૂથ િશ�ક �ગિત દ�ખર�ખ તપાસ �ારા �િુવધા.  

● COVID 504 માગ�દિશ�કામા ંપ�રવારો અને �ટાફ સાથ ેવાતચીત કરો 
આપી�ુ.ં  

● �િુનિ�ત ટ��લ-થરે�પી (શાર��રક થરે�પી (PT), �યવસાિયક થરે�પી (OT), 
પરામશ�, વાણી અને ���ટ. ટ��લ-થરે�પીનો ઉપયોગ ફ�ત એક સકંર અથવા 
સ�ંણૂ� �ૂર�થ િશ�ણ પયા�વરણમા ંકરવામા ંઆવશ.ે  

● વ��ુ�અલ �પે �રૂા પાડવામા ંઆવલેા સગવડ અને �ો�ામ ફ�રફાર માટ� 
�ટાફ, િવ�ાથ�ઓ અને પ�રવારો માટ� માગ�દશ�ન દ�તાવજેો, ચેક�લ��સ 
અને તાલીમ�ુ ંઅમલીકરણ (પર��ણો વાચંવા, વગેર�).  

● િશ�કોને સમથ�ન આપી�ુ ં(દા.ત. �લેટફોમ�, િવ�ડઓઝ, 1: 1 અને નાના �ૂથો 
માટ� સીધી �ચૂના) 

● તબીબી ર�તે ના�ુક િવ�ાથ�ઓ માટ� બોલાવવા અને જો જ�ર� હોય તો 
�ય��તગત મકાન �તરની તબીબી યોજનાઓના િવકાસમા ંસહાય કરવા 
માટ� CSEને સમથ�ન આપી�ુ.ં 

● �રુ��ત �ટાફ અને િવ�ાથ�ઓ માટ� �રુ��ત PPEની જ��રયાતોન ે
ઓળખી�ુ ં(એટલે ક� ચોખા ફ�સ મા�ક, ફ�સ િશ�ડ, સામા�જક �તરના �લોર 
�ડક�સ, પગના �ડક�સ, િનકાલજોગ ગાઉન) 

● િવ�ાથ�-મૈ�ી�ણૂ� �ૂર�થ શીખવાની અપે�ાઓ િવકસાવી�ુ ં(ઉદાહરણ:  ESY 
�ૂર�થ િશ�ણ અપે�ાઓ ) 

● માતાિપતાની તાલીમ માટ� તાર�ખો �દાન કર��ુ ં- પ�રવારો અને �ટાફ 
સાથ ેમા�હતી અને સસંાધનો શરે કર��ુ ં

● સવ� ��ો SWD અને SEL  નો સચંાર  
● લ��વજે લાઇન અને લ��વજે �ુડ� ઉપયોગ �ારા પ�રવારો સાથ ેતેમની 

પસદં�દા ભાષામા ંવાતચીત કર��ુ.ં �રપોટ�  કાડ� / વચગાળાના �ગિત 
અહ�વાલ અ�વુાદો પણ ઉપલ�ધ કર��ુ.ં  

● િન�ણુતાના �તરની આસપાસ માતા-િપતાની મા�હતી�મક મી�ટ�ગ કર��ુ ં
અને CR ભાગ 154 િમિનટની આવ�યકતા માટ� મી�ટ�ગ કર��ુ.ં મીટ�ગ એક 
ક�ડ�સમા ંથશ ે� માગ�દિશ�કા�ુ ંપાલન કર� છે.  

●  k-12 �બ��ડ�ગ ELL/MLL CR- ભાગ 154 સેવા અને સમથ�ન શડે�લૂની રખના 
● ELL/MLL સફળતા અને સા�ં�ૃિતક ર�તે �િતભાવશીલ અને ટકાઉ (CR-S) 

શ�ૈ�ણક માળખા માટ� �યાવસાિયક િવકાસ/તાલીમ �દાન કર��ુ.ં  
● ELL/MLL ભાષાના સપંાદનને સમથ�ન આપવા માટ� તે જ સમયે થઈ ર�ા 

અને અસમકાલીન િશ�ણ વાતાવરણમા ંK-12 �ચૂના�મક શડે�લુ 
બનાવી�ુ,ં � ��ે� ભાષાની િન�ણુતા �તરના તા�તરના માપેલા �તરો 
પર આધા�રત છે.  

● �ુશળતાઓમા ંઅને વણઉક�લાયેલી સમ�યાઓમા ંપાછળ રહ�તા િવધાથ�ઓ 
માટ� ���ન�ગ કરવાનો િવચાર કરો 

● �યા શ� હોય, �યા ં િવધાથ� સહાયક સદંભ�  નો ઉપયોગ કરો 
● પરામશ�ની જ��રયાત ધરાવતા િવધાથ�ઓની સહાયતા માટ� સહાયક 

CDEP (�યાપક �જ�લા િશ�ણ યોજના)  
● ભોજન િવતરણ જ��રયાતોને �ણવા માટ� �જ�લા �ારા કરવામા ંઆવલેો 

સવ� મોકલો. 
● િનણ�ય લો ક� DOH અને NYSED માગ�દશ�ન ધરાવતી �બ��ડ�ગમા ં

િવધાથ�ઓ ભોજન �ા ંમેળવશ ેઅને �ા ંજમશ.ે 
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પ�રિશ�ટ 

તાલીમના �ોતો 
તમામ િશ�કો, ફ�ક�ટ� અને કમ�ચાર�ઓ �ારા જ�ર� �વા��ય �ેક�ટસ�ુ ંપાલન થ�ુ ંજ�ર� છે. આ �ે��ટસ િવધાથ�ઓ, 
કમ�ચાર�ઓ, અને પ�રવારો માટ� ક� �ઓ COVID-19 ના સપંક�મા ંઆવતા હોય, તેમ�ુ ંજોખમ ઓ� ંકરવા માટ�નો પાયો છે.  
તપાસકતા� માટ� તાલીમ 
 
િમડલટાઉન દર�ક �બ��ડ�ગમા ંCDC, OSHA �ોટોકો�સ, અને DOH માગ�દશ�નો સાથ ેપ�ર�ચત �ય��તઓને ઓળખશ ે�ન ે
િનિ�ત કરવામા ંઆવશ ેઅને �યારબાદ તપાસકતા� તર�ક� તાલીમ આપવામા ંઆવશ.ે તપાસકતા� િનયો�તા �ારા 
આપવામા ંઆવલેી યો�ય PPE પહ�રશ,ે �મા ંચહ�રા�ુ ંકવર સામેલ હશ ેઅને સામા�જક �તરની �ે��ટસ કરશ.ે જો તપાસ 
દરિમયાન સામા�જક �તર અથવા અવરોધ/પાટ�શન િનય�ંણો�ુ ંપાલન ન થઈ શક�ુ ંહોય, તો �યાર� િવધાથ�થી છ 
(6) �ટના �તર� હોવ �યાર� PPE નો ઉપયોગ થવો જોઈએ.  

તમામ કમ�ચાર�ઓ માટ� તાલીમના ��ુાઓ:  
● યો�ય ર�તે હાથ ધોવા: હાથની યો�ય �વ�છતા કમ�ચાર�ઓ, શાળા સ�દુાયો, અને �લુાકાતીઓને તેમના હાથ 

ધોવાની ��યા �રૂ� પાડ� વારંવાર અને સ�ંણૂ� હાથ ધોવા માટ� �ો�સા�હત કરો. જો સા� ુઅને વહ�� ુ ંપાણી �રંુત 
ઉપલ�ધ ન હોય, તો ઓછામા ંઓ� ંઆ�કોહોલ આધા�રત 60% ઈથનોલ અથવા 70% ઇસો�ોિપલ આ�કોહોલ 
ધરાવ� ુ ંહ��ડ રબ ��ંુૂ પાડો. યો�ય ર�તે હાથ ધોવા અને હ��ડ સેિનટાઇઝરના ઉપયોગ માટ� તાલીમ �રૂ� પાડવી 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ હાથ ધોવાની િવ�ડઓ ( Hand washing video )  
 

● ઉધરસ અને છ�ક માટ� યો�ય િશ�ટાચાર 
 

● સામા�જક �તર� અ�ય લોકોથી થોડ� �ૂર��ુ ં�તર 
○ રો�જ�દા કાય�ના ભાગ�પે િવધાથ�ઓ સાથ ેન�કનો સપંક�  સવંાદ કઈ ર�તે કરવો તે માટ� 

ફ�ક�ટ�/કમ�ચાર�ઓને તાલીમ �રૂ� પાડવી. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● સચંાલન ���યાઓ (�બ��ડ�ગ �જુબ અલગ અલગ) 
○ �બ��ડ�ગમા ં�વશે 
○ હોલમા ંથતી અવરજવર  
○ ર��ટ�મનો ઉપયોગ કરવો  
○ સફાઈની ���યાઓ 
○ બીમાર બાળકને લઈ જ�ુ ં
○ કમ�ચાર�ઓ ક� � બીમાર છે અથવા �ઓ બીમાર થવાની શકંા હોય  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● યો�ય સફાઈ ટ���નક 
○ સફાઈ અને �વ�છતા 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● �હ�ર જ�યાઓ, કામના �થળો, �યવસાયો, શાળાઓ અને ઘરો માટ� સફાઈ અને �વ�છતા માગ�દશ�નો ફર�થી 
�લૂી ર�ા છે 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  

 
પા�ુ ં| 58 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf


Gujarati/�જુરાતી 
 

● જોખમી સચંાર - �ણવાનો-હ� 
○ રસાયણો અને સલામતી ડ�ટા શીટનો યો�ય ઉપયોગ 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ ઘર�થી કોઈ રસાયણ નહ� 
○ નાના ક�ટ�નરમા ંહ��ડ સેિનટાઇઝર�ુ ં�થાનાતંરણ  
○ ��ૂચ N: SARS-CoV-2 (COVID-19) સામે ઉપયોગ માટ� જ�ંનુાશક પદાથ� 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● સપક�મા ંઆવવાની િનય�ંણ યોજના - રોગચાળા/COVID-19 ને ક���મા ંરાખીન ે 
 

● પસ�નલ �ોટ���ટવ ઇ�પુમે�ટ - PPE 
○ ઓળખાયેલા તમામ કમ�ચાર�ઓ માટ� જોખમો�ુ ં��ૂયાકંન અને PPE પસદંગી વક�શીટ 
○ યો�ય �કાર, ઉપયોગ, અને કદ 
○ ચહ�રાના કવરની સફાઈ અને �વ�છતા (જો લા� ુપડતી હોય તો) 
○ કમ�ચાર�ઓ અને િવધાથ�ઓને તેમની હાલની અને સભંિવત ફરજો સ�હત, PPE પહ�રવાની, �કૂવાની, 

�ૂર કરવાની અને નાશ કરવાની તાલીમ �રૂ� પાડ� છે 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● ચહ�રાના કવરનો ઉપયોગ (ડોન�ગ/ડો�ફ�ગ) (કાપડ િવ�ુ� સજ�કલ)  
● ચહ�રાના કવર �ુ ંકર�ુ/ં�ુ ંકર�ુ ંનહ�નો િવડ�યો  
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● �સન ર�ણ (N95 - NYS દ�ઠ ઓળખાયેલા કમ�ચાર�ઓ માટ� જ�ર�) 

○ તમારા હાલના �સન ર�ણ �ો�ામમા ંસામેલ હોય અથવા મા� તબીબી કમ�ચાર�ઓ માટ� અલગ 
�સન ર�ણ �ો�ામ હોય શક� છે. 

○ તાલીમ મા� ઓળખાયેલા �ય��તઓને જ આપવામા ંઆવશ ે
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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