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ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�ಾದ �ಚ�� �� ��ೂ ಅವರ ಸಂ�ೕಶ  
 

���   �ೌ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ಾನ� ಆ��ೕಯ ಸದಸ��ೕ ,  
 
ಇಂದು ಈ ಪತ�ವನು� ಬ�ಯು��ರು�ಾಗ , ಈ ಆ�ೂೕಗ� �ಾಂ�ಾ��ಕ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೂಸ �ಾ�ಾ ವಷ�ವನು� 
�ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ೕತ��ಯ ಪ�����ಾ� ನಮ� ಕುಟುಂಬಗಳ� , ��� ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳ� �ೕ�ಸು��ರುವ�ದನು� 
ಒಳ�ೂಂಡು ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ��ಯೂ ತುಂ�ಾ ಅ���ತ�ಗಳ� ಇ� ಎಂಬ ಬ�� ನನ� ಸಂಪ�ಣ� �ಳ�ವ�� ಇ� . �ೕತ��� 
ಸಮಯ ��ದು�ೂಳ��ತ�� ಮತು� COVID-19 �ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾದ ಪ����ಗಳ� , ಜನರು ಮತು� ಸ�ಳಗಳ �ಾ���� ಅನುಗುಣ�ಾ� 
�ಾ���ಂದ ಸಂಪ��ಸ�ೕಕು . �ೕತ��ಯ ಬ�� ಮುಕ��ಾ� ಸಂವಹನ ನ�ಸಲು , ಅವರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸ�ಾಲುಗ�� ಸ�ಂ�ಸಲು 
ಮತು� �ಾವ� ಮುನ��ಯು��ರು�ಾಗ ಪರಸ�ರ �ಂಬಲವನು� �ೕ��ೂಳ�ಲು ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವನು� �ಾನು 
ಆ�ಾ��ಸು����ೕ� . �ಾವ� ಯಶ���ಾ� ಮುಂದುವ�ಯು��ೕ� ಎಂಬ ಬ�� ನನ� ��ಾ�ಸ�� . ಈ ಅವ�ಯ�� ಕಂಡು ಬಂದ 
ಅಸಂ�ಾ�ತ ಪರಸ�ರ ಅವಲಂಬ�ಯ ಪ�ದಶ�ನಗ�ಂದ �ಾನು ಪ�ನಃ ಪ��ಾ�ತ�ಾ���ೕ� ಮತು� ಇ�ಲ� ಒ�ಾ�� ನಮ� ಸಂ��ಯನು� 
ಬಲಪ�ಸುತ�� .  ಮರು ಪ��ೕಶ�ಾ�� ��ನ� ಸ���ೕಶಗಳನು� �ದ� ಪ�ಸುವ  ಸಲು�ಾ� ನಮ� ��ಣ ಮಂಡ�ಯ ಸಹ�ೕಗದ 
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ಮತು� ನಮ� ತಂಡಗಳ� ಈ ಪ����ಯ�� �ೂಡ��ೂಂ�ರುವಂತಹ �ಕ��ಲ�ದಷು� ಗಂ�ಗಳ �ೕಜ�ಯನು� �ಾವ� 
ತುಂ�ಾ ಪ�ಶಂ�ಸು��ೕ� .  �ೕ�� ಮು�ಯು��ರುವಂ� , 2020-2021 ರ �ಾ�ಾ ವಷ�ವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� ತ�ಾ� 
ನ�ಸು��ರು�ಾಗ ನಮ� ���ಯು ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವನು� �ೕ� 
�ಂಬ�ಸುತ�� ಎಂಬುದನು� ��ಯಲು �ೕವ� ಉತು�ಕ�ಾ���ೕ� ಎಂದು ನಮ� ���� . ಹಲ�ಾರು �ಷಯಗಳ� 
ಅ���ತ�ಾ�ದ�ರೂ , ಕ��ೕಣ�ಾ� ನಮ� �ಾ�ಾ �ಾ�ಂಪ�   ಗಳ�� �ೖಯ��ಕ �ೂೕಧ�� ಮರಳಲು ನಮ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯಗ�� 
�ಾಗ�ದ�� �ೕಂದ�ಗ�ಾ� �ಾಯ� �ವ���ದ ತತ�ಗಳ� , ಊ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ� ತಂತ�ಗಳನು� �ಾವ� �ವ��ದ ಮರಳ��� 
�ೕಜ�ಯು ಒದ�ಸುತ�� ಎಂದು �ಾವ� �ಾ�ಸು��ೕ� .  
 
ನಮ� �ಾನ� ��ಾ���ಗಳ� , ��ಣತ�ರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸುತ� - ಮುತ��ನ ಸಮು�ಾಯದ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯು ನಮ� 
ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಾ ಪ�ಗಣ�ಗಳ�� ಮುಂಚೂ�ಯ��� .  �ೖಯ��ಕ ��ಣ�ಾ�� ನಮ� �ಾ�ಾ �ಾ�ಂಪ�   ಗಳನು� ಮ�� ��ಯುವ 
���   �ೌ�   ನ �ೕಜ�ಯು ಲಭ��ರುವ ಅತು�ತ�ಮ �ೖ�ಾ�ಕ ಮತು� �ೖದ��ೕಯ �ಾ��ಯ �ೕ� ಆ�ಾ�ತ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� 
ಸಂಯುಕ� �ಾಜ� ( �ೂೕಗ �ಯಂತ��ಾ �ೕಂದ�ವನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ), �ಾಜ� (New York State Education Department, 
NYSED) ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� (Department of Health, NYSDOH) ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ� ( ಆ�ಂ� 
�ೌಂ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� ) ಒದ�ಸುವ �ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� �ಬ�ಂಧಗ�� ಬದ��ಾ�ರುತ�� . ನಮ� �ೕಜ�ಯು ಈ�ರುವ �ಾನ , 
�ಾವ�ದು �ಾಧ� ಎಂಬ ಕು��ಾದ ಊ�ಗಳ� ಮತು� ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಪ����ಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾವ� ��ದು�ೂಳ��ೕ�ಾದ 
ಕ�ಮಗಳನು� ಆಧ��� . �ೕಜ�ಯು ಬದ�ಾಗುವಂ�� ಎಂದು �ಾವ� ಗುರು�ಸು��ೕ� ಮತು� ಪ�ಸರ ಬದ�ಾದಂ� �ಾವ� ಕ��ಯ 
�ರಂತರ�ಯನು� ಉ���ೂಳ�ಲು ಮತು� ನಮ� ಇ�ೕ ಸಮು�ಾಯದ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯನು� �ಾ�ೕ ಉ���ೂಳ�ಲು 
ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ತ��ತ ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೕ�ಾಗಬಹುದು .  
 
ನಮ� ಸಹ�ೕಗದ ಬದ��ಯು ನಮ� ಮುಂದು ವ�ದ �ೕಜ� ಪ����ಯ ಪ���ಂದು ಹಂತವನೂ� ��ಸುತ�� .  ವಚು�ವ� 
��ೕರಂಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು , ಪ�ೕ - ಪ�ೕ ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ�ದು ಮತು� ನಮ� �ೕಜ�ಯ ��ಧ ಅಂಶಗಳನು� 
�ಾಯ�ರೂಪ�� ತರುವ ಮೂಲಕ ಪ�����ಯನು� �ೂೕ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ �ಾಗ�ಗಳನು� 
ಹುಡುಕುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ�ಸಲು �ಾವ� ಬದ��ಾ���ೕ� .  
 
���ಂಬ� 1 �ಂದ ��ಣತ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ� ನಮ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ ಸ�ಳಗ�� ಮರಳ�ವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� �ೕ�ಸು����ೕ� . 
ದೂರ ಪ�ಸರದ��ರುವ � -12 ತರಗ�ಗಳ ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� ��ಣವನು� �ೕಡಲು ��ಣತ�ರು �ಾ�ಂಪ�   ನ��ರು�ಾ�� . 
��ಾ���ಗಳ� ಅ�ೂ�ೕಬ�   �ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ �ೖಯ��ಕ ಕ��ಗ��ಾ� ಹಂತ - ಹಂತ�ಾ� ಮತು� �ಕಟ�ಾ� �ೕ���ಾರ� 
�ಾಡುವ �ೕ�ಯ�� ನಮ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ ಸ�ಳಗ�� �ಂ�ರುಗು�ಾ�� . �ಲವ� ��ಾ���ಗಳನು� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ ಸ�ಳಗ�� 
�ಂ�ರುಗು��ರು�ಾಗ , ಕಟ�ಡಗಳ��ಲ�ದವರು ದೂರಸ� ಕ��ಾ �ಾ�ಾವರಣದ�� ಉ�ಯು�ಾ�� .  ಇಂಥ ��ಾ�ರಗಳ� �ಾ�ಾ ವಷ�ದ 
�ಾ�ರಂಭದ ಬ�� �ಚು� ಖ�ತ�ಯನು� �ೕಡುತ�� ಮತು� ನಮ� ��ಣತ�ರು ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ ದೂರಸ� ಕ��ಯ ಅನುಭವಗ�� 
ತ�ಾ� �ಾಡುವ�ದರ �ೕ� �ಾತ� ಗಮನಹ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತ��. ಈ ��ಾ�ರವ� ನಮ� ��ಾ���ಗಳ�, 
ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ�� ಎಂಬುದು ನಮ� ���� ಮತು� COVID-19 �ಾಂ�ಾ��ಕ 
�ೂೕಗದ ಪ��ಾಮಗ�� �ಾವ� ಪ�����ಸು�ಾಗ �ಮ� �ಳ�ವ�� ಮತು� ಸಹ�ಾರವನು� �ಾವ� ಪ�ಶಂ�ಸು��ೕ�. 
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�ಾವ� ನಮ� ��ಾ���ಗಳನು� ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸು��ರು�ಾಗ, ��ಣತ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ� ನಮ� �ಾ�ಂಪ� 
ಸ�ಳಗ�ಂದ ��ಾ���ಗ�� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ ದೂರಸ� ಕ��ಗಳನು� �ೕಡುವ �ಲಸವನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ��.  ಈ �ೕ��ಯ 
ಸಮಯದ�� �ೖ��ಕ ಮತು� �ಾ�ಾ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳನು� ದೂರದ ಪ�ಸರ�� ಸ��ಾಂತ�ಸುವ �ಾಮಥ���ಾ�� ನಮ� ಎಲ� ��ಣ 
ತ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ�� �ಾವ� ಧನ��ಾದಗಳನು� ��ಸು��ೕ� . �ಾಂ�ಾ��ಕ ಮ�ಾ�ಾ�ಯ ನಡು� �ಾಡ�ಾದ ಈ �ಲಸ ಭ�ೕರಥ 
ಪ�ಯತ���ಂತ ಕ��ಯಲ�. ಈ �ೕ��ಯ��ನ ನಮ� ಅನುಭವಗಳ ಸಮಯದ�� ಪ�ದ �ಾನ�ೂಂ�� , ಕ�� ಅ�ವೃ�� 
�ೂಂದುತ�� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬುವಂತಹ ಪ����ಗಳನು� �ಾವ� ಗುರು����ೕ� :  

● ನಮ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ ಸ�ಳಗ�ಂದ ನಮ� ��ಣತ�ರು ದೂರಸ� ��ಣವನು� �ೕಡುವ�ದು –- ಉಚ� - ಗುಣಮಟ�ದ ಮತು� 
�ೖ�ಧ�ಮಯ ಸಂಪನೂ�ಲಗ�� ಪ��ೕಶ , �ಂಬಲ �ೕಡುವ �ಬ�ಂ�� ಪ��ೕಶ ಮತು� ���ನ �ಾ�ಂ�   ��� 
ಸಂಪಕ��ೂಂ�� ��ಾ��ಾಹ� ಇಂಟ�   �� ಅನು� ಖ�ತ ಪ�ಸುವ�ದು ; 

● �ೕಗವಧ��ಯ ಅವ�ಾಶಗ��ಂ�� ��ರ�ಾದ ಸಮ�ಾ�ಕ ( �ೖಜ - ಸಮಯ ) ��ಣ ;  
● ಪ�ವತ�� ಮತು� �ೂಂ�ಾ��� ಸ�ಾನುಭೂ�ಯ ��ಾನ ; 
● ಆ�ಾತ�ಂದ ��ಾ���ಗಳನು� �ಂಬ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾನ ; 
● ವಚು�ಯ� ಟ�   �ಾ�ಂ�   ಗಳ� , ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ಾಷ�ಗಳ� ಮತು� ��ತ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� 

ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ಗುಣಮಟ�ದ ಸಂಪಕ�ಗಳ� ; 
 
ನಮ� ಕ��ಾ �ತರ�ಯ ಸ�ಳ ಮತು� ��ಾನವ� ��ನ��ಾ�� ಎಂದು �ಾವ� ಅ�ತು�ೂಂ���ೕ� ಮತು� �ಮ� ಮಗು ��ದ ���ಷ� 
ಪ����ಗಳ ಬ�� �ೕವ� ನಮ� �ೕ�ರುವ ಪ����ಗ�ಂದ �ಾವ� �ೕ���ೕ� . ಸಮ�ಾ�ಕ ( �ೖಜ - ಸಮಯ ) ��ಣ , ಸಮಗ� ��ಣ 
ತ�ರು , ಸ�ಾನುಭೂ� , ಒಳ�ೂಳ���� , �ೖ�ಧ�� , ಯಶಸು� ಮತು� �ಾಳ�ಯನು� �ೕಂ��ೕಕ��ದ � -12 ತರಗ�ಗಳ��ನ 
��ಾ���ಗ�� ��ಷ� ಅನುಭವವನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�� �ೕ� ಸ��ಸಲು �ಾವ� ಬದ��ಾ���ೕ� . 
ಸ�ಂ�ಸುವಂತಹ �ೂೕಧ� ಮತು� ಕ�� , ಆಕಷ�ಕ�ಾ� ಇರುವ ಅನುಭವಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೂ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� 
�ೕ�ದಂ� -- ��ಾ���ಗಳ ಅನುಭವದ ��ಷ� ಲ�ಣಗಳ� -- ��ಾ���ಗಳ� ದೂರ�ಂದ�ೕ ಕ�ಯು�ಾ���ೕ ಅಥ�ಾ 
�ೖಯ��ಕ�ಾ� ನಮ� �ಾ�ಾ ಆವರಣಗಳ�� ಕ�ಯು�ಾ���ೕ ಎಂಬ ಆ�� ಅವ�� ಲಭ��ರುತ�� . ಪ�ಸು�ತ ��ಾನ ಮತು� 
ಆ�ೂೕಗ� ಪ����ಗಳನು� ಗಮ��ದ� , �ಾವ� �ೖ��ಕ ವಷ�ದ 1 �ೕ ���ಾ�ಕವನು� �ಾ�ರಂ���ಾಗ ��ಾ���ಗಳ� 
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ದೂರ�ರು�ಾ�� . ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� , ನಮ� ��ಾ���ಗಳ ಯಶಸ�ನು� �ಂಬ�ಸಲು ��ಣ ತ��� �ಚು�ವ� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕಡಲು �ಾವ� ಕ�ಮಗಳನು� ��ದು�ೂಳ������ೕ� .  
 
�ಾ�ಾ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�� ನಮ� �ದ��ಗಳ� ��ಣ ತ�ರು , �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ನಮ� ಸಮು�ಾಯದ �ೖ�ಧ�ಮಯ 
ಅಗತ�ಗ�� ��ೕಷ ಗಮನವನು� �ೕಡುತ�� .  ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಂಬಲ�ಾ�� ಪ���ಬ�ರೂ ��ನ� ಅಗತ��ಗಳನು� �ೂಂ��ಾ��ಂದು 
�ಾವ� ಅಥ� �ಾ��ೂಂ���ೕ� ಮತು� ನಮ� �ೕಜ�ಯು ಈ ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುತ�� . ��ಣ ತ�ರು ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯ�� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳಲು ಮತು� ��ಧ ಸಂವಹನ �ಾಗ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಷಯಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಒದ�ಸಲು �ರಂತರ 
ಅವ�ಾಶಗ�� .  
 
ಅಂ�ಮ�ಾ� , �ೕತ��ಯು ಒಂದು �ೖ�ಗಲು� ಅಲ� , ��ಾಸ�ೂಳ����ರುವ ಪ�����ಾ�� ಎಂದು �ಾವ� ಅಥ� 
�ಾ��ೂಂ���ೕ� .  ನಮ� �ೕಜ�ಯು ಪ�ಸು�ತ �ಾನ ಮತು� �ಾಂ�ಾ��ಕ ಮ�ಾ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಏನನು� �ಾಡಲು �ಾಧ� 
ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಪ�ಮುಖ ಊ�ಗಳನು� ಆಧ��� . ಸಂದಭ�ಗಳ� ಬದ�ಾದಂ� ನಮ� �ೕಜ�ಯು �ಕಸನ�ೂಳ�ಬಹುದು 
ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಗುರು�ಸು��ೕ� ಮತು� ಎಲ��ಗೂ ಕ��ಯ �ರಂತರ�ಯನು� ಖ�ತಪ�ಸು��ೕ� .  
 
ಈ �ೕಜ�ಯ ಕು��ಾದ �ಮ� �ಮ��ಯು ಆ�ಾ�ಸ�ಗ��ಂತ ���ನ ಪ���ಗಳನು� �ಮ��� ಹುಟು� �ಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನು� 
�ಾವ� ಅಥ� �ಾ��ೂಂ���ೕ� . �ೕಜ�ಗಳ� �ಕಸನ�ೂಳ����ದ�ಂ� ಮತು� ���ನ �ಾ�� ಲಭ��ಾಗು��ದ�ಂ� �ಾವ� 
�ರಂತರ�ಾದ , ಪ�ೕ - ಪ�ೕ ಸಂವಹನ ನ�ಸಲು ಬದ��ಾ���ೕ� ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ��ದು�ೂ�� . ಈ ಮ�� , �ೕವ� ಪ���ಗಳನು� 
ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� �ೂಂ�ದ�� , ದಯ�ಟು� ನನ�ನು� ಸಂಪ��� .  
 
ಬದ�ಾವ�ಯನು� ತರಲು ಹಂ��ೂಂ�ರುವ ಗು��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಉ��ೕಶ�ಾ�� �ಲಸ �ಾಡುವ ಸಮು�ಾಯ��ಂತ ���ನ 
ಶ�� �ೕ�ಾವ�ದಕೂ� ಇಲ� .   
 
���   �ೌ� ಅನು� ಕ�ಯುವ ಮತು� ಅ�ವೃ���ೂಳ��ವ ಒಂದು ಅದು�ತ ಸ�ಳವ�ಾ�� �ಾ�ದ ���ಲ��� ಧನ��ಾದಗಳ� .  
 
�ೌರವ�ೂಂ�� - ಸುರ�ತ�ಾ�� , 
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�ಚ�� �� ��ೂ , �ಾ�ಾ ಅ�ೕ�ಕರು  
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ಪ�ಮುಖ ಪದಗ��ಾ� ಶಬ��ೂೕಶ 
ಈ ದ�ಾ��ೕ��ಾದ�ಂತ ಈ �ಳ�ನ ಪದಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� : 
 
ಅಸಮ�ಾ�ಕ ಕ��  - ಅಸಮ�ಾ�ಕ ಕ�� ಎಂದ� ��ಾ���ಗಳ� ತಮ� ��ಣ ತ��ಂದ ( �ೖಜ ಸಮಯವಲ� ) �ೕ� �ೕ� ಸಮಯದ�� 
( ಮತು� �ೕ� ಸ�ಳ�ಂದ ) ತರಗ� �ಷಯದ�� �ೂಡ��ೂಂ�ರುವ�ದು . �ೂೕಧಕರು ��ಾ���ಗ�� ��ಧ ತರಗ� �ಾಯ� 
�ೕಜ�ಗಳ� / �ಾಮ��ಗಳ� / 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಒದ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ� ��ೕ�ತ �ಾಮ��ಗಳ ಮೂಲಕ �ಚು� ನಮ��ಾದ ಸಮ�ಾವ�ಯ�� 
��ಣತ�ರ �ಾಗ�ದಶ�ನ�ೂಂ�� ಮುನ��ಯು�ಾ�� . ಉ�ಾಹರ�ಗಳ�� �ಾಚನ �ೂೕ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�   �ೂೕ� �ಾ�ದ 
�ಾಧ�ಮ / �ೕ��ಗಳ� , ಆ�   �ೖ� ರಸ - ಪ���ಗಳ� , ಚ�ಾ� ಮಂಡ�ಗಳ� , ಪ�ಸು��ಗಳ� ಮತು� ���ನವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹುದು . 
�ೂೕಧಕರು �ಾಗ� ಸೂ�ಗಳನು� �ಗ�ಪ�ಸು�ಾ�� , ಅವ�� ಪ�����ಯನು� ಒದ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ� ಅವ�ಗಳನು� 
�ಣ��ಸು�ಾ�� . 
 
�ೖ��� ಕ��  - �ೖ��� ಕ�� ಎಂದ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ , �ೖಯ��ಕ ಸೂಚ�ಗಳನು� ಆ���� �ೂೕಧ�ಯ �ೂ�� ಸಂ�ೕ�ಸುವ ಒಂದು 
��ಾನ�ಾ�ದು� , ಅ�� ��ಾ���ಗಳ� �ೂೕಧಕರು , �ಾಮ�� ಮತು� ಇತರ ��ಾ���ಗ��ಂ�� �ೌ�ಕ ತರಗ� ಮತು� ಆ���� �ೕ��ಯ 
ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನ�ಸು�ಾ�� . ಒಂದು �ೖ��� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� , ��ಾ���ಗಳ� ���ನ �ೂೕ��   ವ�� ಅನು� ಮ�ಯ���ೕ 
ದೂರ�ಂದ�ೕ ಪ�ಣ��ೂ�ಸು�ಾ�� ಮತು� �ಾರದ�� �ಲವ� �ಾ� ತಮ� ��ಕ�ೂಂ�� ಮು�ಾ - ಮು� ಕ��ಯ ಅವ�ಗ��ಾ� �ಾ�ಾ 
ಆವರಣ�� ಬರು�ಾ�� . �ಾ�ಾ ಆವರಣ�ಂದ �ೂರ� ದೂರ�ಂದ�ೕ ಕ�ಯು�ಾಗ , ��ಾ���ಗಳ� �ೖಯ��ಕ  �ಾಯ� �ೕಜ�ಗಳ� , 
ಸೂಚ�ಾ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� , �ೌಲ� �ಾಪನಗಳ� , ಆ���� �ಷಯ�� �ಂಕ���ಂ�� �ೂಡ���ೂಂ�ರು�ಾ�� ಮತು� ��ಾ��� - ��ಕರ 
ಸಂವಹನ ಮತು� ��ಾ��� ಸಹ�ೕಗ�ಾ��  �ೕ�� - ��ಾ�� �ಾ�ದ ಉಪ�ಾ�ಸಗಳ� / �� - �ಾಠಗಳ� , �ೕಖನಗಳ� ಮತು� ಸಹ�ಾ� 
ಅನುಭವಗ��ಾ� ಹ� ಅನು� ( ಅಂದ� ಗೂಗ� ತರಗ� ) ಬಳ��ೂಳ���ಾ�� .  
 
ಉಪ - ಸ��ಗಳ�  - ನಮ� �ೕಜ�ಯ ಪ���ಂದು ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಉಪ - ಸ���ಳ� ���ಸ�ಾ�� . ಪ�� 
ಉಪ - ಸ��ಯು ಈ �ೕಜ�ಯ�� �ವ��ರುವ �ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� ���ಾ ಕ�ಮಗ��ಾ� ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾ�� . 
ಉಪ - ಸ��ಗಳ� ತಮ� ಪ��ೕಶ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಅಥ�ಾ ��ೕ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೂಂ�ರುತ�� .  
 
ಸಮ�ಾ�ಕ ಕ��  - ಸಮ�ಾ�ಕ ಕ�� ಎಂದ� ��ಕ ಮತು� ��ಾ��� ( ಗಳ� ) ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�� - ಮು�ಾ - ಮು��ಾ� ಅಥ�ಾ 
ದೂರ�ಂದ�ೕ - �ೖಜ - ಸಮಯದ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ�ದು . ��ಾ���ಗಳ� ದೂರದ��ರು�ಾಗ , ಗೂಗ� �ೕ�� ಮತು� ಝೂ�   ನಂತಹ 
��ಟ� ಪ�ಕರಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಸಮ�ಾ�ಕ ಘಟ�ಗಳನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ನ�ಸ�ಾಗುತ�� - ಈ �ೕ�ಯ �ಾಧನಗಳ� ಆ��ೕ , 
���ೕ ಮತು� ಪ�ಸು��ಗಳ �ೕರ ಪ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸುತ�� , ಉ�ಾಹರ�� �ೖ� ತರಗ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಗಳ� , �ೖ� 
ಸಂ�ಾಷ�ಗಳ� , ಒಂ�ೕ ಸಮಯದ�� �ಾಖ�ಗಳನು� �ದು� ಪ� �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಇನ�ಷು� . ಸಮ�ಾ�ಕ �ೂೕಧ�ಯು ��ಾ���ಗಳ� 
ಮತು� ��ಕ�� �ೖಜ - ಸಮಯದ ಸಂವಹನ , ಸೂಚ� , ಪ����� ಮತು� ಸ���ೕಕರಣದ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತ�� .  
 
 
ಈ �ಳ�ನ ಸಂ�ಪ� ರೂಪಗಳ ಉ��ೕಖವನೂ� �ೕವ� �ೂೕಡಬಹುದು : 

���   �ೌ�   ನ �ಸ���ದ �� ಸೂ�� ����� ( ಇ�ಎ�   �ಎಂ ) (Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)  
ಕಟ�ಡದ ���ಯ ಸ�ೕ� ( ��ಎ� ) (Building Condition Survey, BCS) 
�ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ �ೕಂದ�ಗಳ� ( ��� ) (Centers for Disease Control, CDC)  
��ೕಷ ��ಣ ಸ�� ( �ಎ�   ಇ ) (Committee on Special Education, CSE)  
ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� ( �ಒಎ�  ) (Department of Health, DOH)  
�ೖಯ��ಕ ��ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮ ( ಐಇ� ) (Individualized Education Program, IEP) 
ಬಹು�ಾ� ಕ�ಯುವವರು ( ಎಂಎ�ಎ� )/ ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವವರು ( ಇಎ�ಎ� ) (Multilingual Learner, MLL)/English 
Language Learner, ELL) 
ನೂ� �ಾ�� �ಾಜ� ��ಣ ಇ�ಾ� ( ಎ�   �ೖಎ�ಇ� ) (New York State Education Department, NYSED)  
�ೖಯ��ಕ ರ��ಾ �ಾಧನ ( ��ಇ ) (Personal Protective Equipment, PPE)  
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�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� ( ಎ�   ಇಎ� ) (Social-emotional Learning, SEL)  
�ಕ�ಾಂಗ ��ಾ���ಗಳ� ( ಎ�   ಡಬು��� ) (Students with Disabilities, SWD)  
 

ಪ�ಚಯ 
 
ನಮ� �ಾ�ಾ ���ಯು ನಮ� ಸಮು�ಾಯದ ���ಲು�ಾ�� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು��ೕ� . �ೂೕ�� -19 �ಾಂ�ಾ��ಕದ 
ಪ��ಾಮ�ಾ� , ಇಂದು ��ಣವ� ಅಭೂತಪ�ವ� �ೕ�ಯ�� ಮಹತ�ರ�ಾ� ಬದ�ಾಗು��� ಎಂಬ �ಳ�ವ�� ಇ� . ಎ�ಾ� 
�ಾ�ಾ ��ಾ���ಗ�� ��ಣದ ಮಹತ�ವನು� ಪ�ನಃ�ಾ��ಸಲು , ಪ�ನ����ಸಲು ಮತು� ಪ�ನಃ ದೃ�ೕಕ�ಸಲು ನಮ� �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯ�� ��ಣ �ೕಡಲು , �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಮತು� ಅ��ಾರ �ೕಡಲು ಸದೃಢ ���ಗಳನು� ��ದು�ೂಳ��ವ 
ಜ�ಾ�ಾ�� �ೖ��ಕ �ಾಯಕರ�ಾ��� . ನೂ��ಾ�� �ಾಜ�ದ�� �ಾತ�ವಲ�� �ಾಷ��ಾದ�ಂತದ ಐ��ಾ�ಕ 
ಬದ�ಾವ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾವ� ಪ���ಬ�ರೂ �ಾವ� ��ದು�ೂಳ��ವ ��ಾ�ರಗಳ�� ದೃಢ �ಶ�ಯ ಮತು� 
�ೖಯ�ವನು� �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಸಮಯ�ದು .  
 
ನಮ� ಇ��� ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳನು� �ಾ��   ನ�� ಮು���ಾ��ಂದ , �ೂೕ�� -19 �ಾಂ�ಾ��ಕ 
ಮ�ಾ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ಸಮ��ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ತಂಡಗಳ� ಪ�� �ಾರ ಅ�ೕಕ �ಾ� 
�ೕ��ಾ�� . �ಾವ� �ಾಳ�ಗಳನು� ಗುರು����ೕ� , ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಹಂ��ೂಂ���ೕ� ಮತು� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯ�� ಸುತು�ವ�ದ �ಂಬಲವನು� ಒದ�ಸಲು ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾ���ೕ� . ಈಗ �ಾ�ಗ�� ಮರು - ಪ��ೕಶ�� 
ಒಂದು �ಾ�ಯನು� ರೂ�ಸುವ ಮತು� ಮುಂದುವ�ಯುವ ಸಮಯ�ದು . ನಮ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಪ���ಬ� 
ಸದಸ��ಗೂ ಸುರ�ತ�ಾದ ಪ�ಸರವನು� ರ�� �ೂಡುವತ� ಮುಂ�ನ �ಾ� �ೕಂ��ೕಕ�ಸ�ೕಕು .  
 
ನಮ� ಮರಳ��� �ೕಜ� �ಾಗ� ಸೂ�ಯು ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� �ೕಗ - �ೕಮದ �ಾಗ�ದ�� ��ೕ��   ಗಳನು� 
ಪ�ಹ�ಸಲು ನಮ� ಎ�ಾ� ಏಳ� �ಾ�ಗಳ��ನ ಪ����ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ� ��ಾನಗಳ ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� 
ಒದ�ಸುತ�� . ಇದು �ಾ�ಯ ಮುಚು���ಯ ಭ�ಷ�ದ �ದಶ�ನಗ��ಾ� �ಾಗ� ಸೂ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸುತ�� . 
�ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ತ�ಗಟು��� �ೕಂದ�ಗಳ� ( ��� )  ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� 
( ಎ� �ೖಎ� �ಒಎ� ) ಮತು�  �ೂಸ �ಾಗ�ದಶ�ನದ�� ಕಂಡು ಬರುವ ಪ�ವೃ��ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಮುಖ ದ�ಾ�ಂಶದ 
ಅಂಶಗಳ� , ನೂ� �ಾ�� �ಾಜ� ��ಣ ಇ�ಾ� ( ಎ���ಎ�ಇ� )  ಮತು�  �ಾಜ��ಾದ�ಂತದ �ಾ�ಗಳನು� ಪ�ನಃ  ��ಯಲು 
�ಾಜ��ಾಲರ �ಾಪನಗಳ� �ೕ�ದಂ� ಇ��� ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗ�� ಮರು - ಪ��ೕಶವ� ��ಾನವನು� 
ಅವಲಂ��� .  
 
�ಾಂ�ಾ��ಕ �ಾ�ಾ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಂ�ರುಗುವ�ದು ಸುರ�ತ�ಂದು ��ಾನವ� ಸೂ�ಸು�ಾಗ ಮತು� ಎ�ಾ� 
��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ��ಣ ತ�ರು �ಾ�ಾ���ೕ� ಮತು� �ಂ�ರುಗುವ�ದು ಸುರ�ತ�ಾ�� ಎಂದು �ಾ���ಾಗ ನಮ� 
�ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವ� ಇ��� ಮತು� �ಾ�ಯ ಕಟ�ಡಗಳನು� ಪ�ನಃ ಪ��ೕ�ಸುವಂತಹ �ೕಜ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ಈ 
�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಖ�ಯ ಗು��ಾ�� . ನಮ� ಇ��� ಮತು� �ಾ� ಕಟ�ಡಗ�� ���ಯು ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ��ಣ 
ತ�ರನು� ಹಂತ - ಹಂತ�ಾ� ಬರುವಂ� �ಾಡುವ ಪ��ಾರಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಇದ�ಾ�� �ೕ�ಸುವ ಉತ�ಮ 
�ಾಗ��ಾ�� . ಅಲ��ೕ , ನಮ� �ೕಜ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� ದೂರಸ� ಪ�ಸರ�ಂದ ವ���ಗತ �ೂೕಧ�� 
ಪ�ವತ���ೂಳ�ಲು �ಂಬಲ �ೕಡುವ ವ�ವ��ಗಳ ರೂಪ��ೕ�ಗಳನು� �ೕಡುತ�� . ನೂ��ಾ�� �ಾಜ��ಾದ�ಂತದ 
ಪ���ಂದು ���ಯು ��ಷ��ಾದ ಸ��ೕಯ ಸ���ೕಶಗಳನು� �ೂಂ�ದು� , �ೖಯ��ಕ �ೂೕಧ�� ಮರಳ�ವ 
��ಾ�ರವನು� ಪ���ೕಕ ���ಗಳ� ��ದು�ೂಳ��ೕ�ಾಗುತ�� . ನಮ� ಅನನ� ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
ಪ�ಗ�ಸುವ ��ಾನವನು� ನಮ� ಮರಳ��� �ೕಜ�ಯು ಗುರು�ಸುತ�� . ��ನ� ವ�ವ��ಗ�� ��ನ� ಪ��ಾರಗಳ� 
�ೕ�ಾಗುತ�� . ��ಧ ಹಂತಗಳ�� �ಾ��ಂಡ� ಪ�ಗಣ�ಗಳ� , �ೕ�ಾಪ�� �ಾದ�ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯ ಅಗತ��ಗಳ� 
ಇರುತ�� . ನಮ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಪ���ಬ� ಸದಸ�ರ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯನು� �ಾತ� ಪ�ಸುವ�ದು 
ಅತ�ಂತ ಮಹತ��ಾ��� . 
 
ಈ �ೕಜ�ಯ�� �ವ��ರುವ ಪ��ೕಶಗಳ� �ಾ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ಮರು - ಪ��ೕ�ಸಲು ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಸುರ�ತ 
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯನು� ಉ���ೂಳ�ಲು �ಾವ� ��ಸುವ ಅಸಂ�ಾ�ತ ಪ�ಗಣ�ಗಳನು� ಪ����ಸುತ�� . ��ಾ���ಗಳ 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools


Kannada/ಕನ�ಡ 
�ಾಯ� - �ಮ�ಯನು� ���ಸಲು ಮತು� ಕ��ಯ ನಷ�ವನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ನಮ� �ೕಜ�ಯು �ೖ��ಕ �ೂೕಧ�ಯ 
�ೕ� ಬಲ�ಾದ ಗಮನವನು� ಉ���ೂಂ�� ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಮುಖ� . ಒಳ�ೂಳ���� ಮತು� ನಮ� 
��ಾ���ಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಗತ��ಗಳ� ಪ�ಮುಖ ಆದ��ಗ�ಾ�� ಮತು� ನಮ� �ೕಜ��ಳ� ಸಹ 
ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ�ಾಗುತ�� .  

ಈ �ೕಜ�ಯು �ಾ�ಗಳ�� ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ �ಾಯ� - ��ಾನಗಳ ಪ��ಯನು�   ಈ �ಳ� �ೕಡ�ಾ�� : 

�ಾ� �ಇ�ಎ�   �ೂೕ
� (BEDS 

Code) 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲರ ಸಂಪಕ� 

���   �ೌ� � �ೌಢ �ಾ� 44100001000
9 

Tracey Sorrentino - 
tracey.sorrentino@ecsdm.org  

��ಾ�ಗ� ��� 44100001001
4 

Dominick Radogna - 
dominick.radogna@ecsdm.org 

��� ಟವ�� ���  44100001001
0 

Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

�ಾ�ಪ� �� ಎ��ಂಟ� 44100001001
5 

Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

������ಯ� �ಾ��   44100001001
8 

Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

��ಯಂ ಎ . �ಾಟ�� 44100001000
6 

Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

ಟೂ�ಮ� ಮೂ�   ನ�� �ಾ��� �� 
ಅ���  

44100001001
5 

Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

ಸ�ಷ��ಾ� �ೕಳ�ವ��ಾದ� , ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� , ನಮ� �ಬ�ಂ� ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� 
ಸುರ��ಯು ನಮ� ಆದ���ಾ�� .  �ಾವ� ಒಂದು �ೕಜ�ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ����ೕ� , ಅದು ��ಾ���ಗ�� ಮತು� 
�ಬ�ಂ�� �ತಕರ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾ�ಾ ಆವರಣಗ�� ಮರಳ�ವ�ದನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಉ��ೕ��� . ಈ 
�ಂ� �ೕ�ದಂ� , �ಾಜ��ಾಲರ �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಆ�ೕಶಗಳ� ಅಥ�ಾ ನಮ� �ಾಲು�ಾ�� ಏ���ಗಳ ��ಾರಸುಗಳ� 
ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಂ�ಾ� �ಾವ� ವಷ�ದುದ�ಕೂ� ಕ��ಯ ಹಂತಗಳ ನಡು� ತ��ತ�ಾ� ಬದ�ಾಗ�ೕ�ಾಗಬಹುದು . 
�ಾವ� �ೖಯ��ಕ �ೂೕಧ��ಾ� �ಾ�ಾ �ಾ�ಂಪ�   ಗ�� ಮರಳಲು �ಧ��ಸು�ಾಗ , ನಮ� ಸಮು�ಾಯದ��ನ �ೂೕಂ�ನ 
ಮಟ� , �ೖರ�   ನ ಹರಡು�� ಮತು� �ೂೕಗದ ಪ������ �ದಲ ಆದ�� �ೕಡ�ಾಗುತ�� ,  

�ಾ�ಾ ನ�� �ಾ���ೕಷನ� ಮತು� ಸುರ�� ಮತು� ಭದ��ಯ ��ೕ�ಶಕರು  ���ಯ �ೂೕ�� -19 ಸಂ�ೕಜಕ�ಾ� 
�ಾಯ��ವ��ಸು�ಾ�� .  ಅವರು �ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಮಧ�ಸ��ಾರರು , ಕುಟುಂಬಗಳ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಇತರ �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯದ ಸದಸ��� �ೕಂದ� ಸಂಪಕ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ�� ಮತು� ���ಯು �ಾಜ� ಮತು� �ಡರ� �ಾಗ� 
ಸೂ�ಗಳ�� �ವ��ರುವ ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ�� ಮತು� ಅನುಸ�ಸು��� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ�ಸುತ�� .  
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Kannada/ಕನ�ಡ 
ನೂ��ಾ�� �ಾಜ��ಾದ�ಂತ ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸು��ರುವ ಪ���ಂದು �ೕಜ�ಯಂ� , ಈ �ಾಖ�ಯು 
ಬದ�ಾಗುವಂಥ�ಾ��� , �ಾಜ�ದ �ಾಗ�ದಶ�ನ , �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ �ೕಂದ�ಗಳ� ( ��� ), ಮತು� ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� 
��ಣ ಇ�ಾ� ( ಎ�   �ೖಎ�ಇ� ) ಮತು� ನಮ� ಪ�ಗಣ� �ಾಗೂ �ಾನ� ��ಾ���ಗಳ� , ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ� , ನಮ� 
��ಣತ�ರು ಮತು� ನಮ� �ಬ�ಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬದ�ಾಗುತ�� . ಈ �ೕಜ�ಯ ಉದ�ಕೂ� �ವ��ದ �ೕ�ಗಳ� 
ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ತ ದೃ��ಯ��� ಎಂದು �ಾವ� ಬಲ�ಾ� ನಂಬು��ೕ� .  
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Kannada/ಕನ�ಡ 

�ೌಲ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗಳ� – ��ಣ �ೕಡುವ�ದು . �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು . 
ಅ��ಾರ �ೕಡುವ�ದು .  
ಈ �ೕಜ�ಯ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಈ �ಳ�ನ �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗ�ಂದ ��ೕ��ಸ�ಾ�� ಮತು� ���ೂ�ಸ�ಾ�� :  

��ಣ �ೕಡುವ�ದು : 

● ಸುರ�ತ ��ಣ �ೕಡುವ�ದು  - ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸುತ� - ಮುತ��ನ ಸಮು�ಾಯದ 
ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� �ೕಗ�ೕಮವನು� �ಾವ� �ಾ�ಾಡು��ೕ� .  

● �ೖ��ಕ �ೕವ��  - �ೕವ��ಾದ �ೖ��ಕ ಅನುಭವಗಳನು� ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾವ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
ಒದ�ಸು��ೕ� . 

● �ೖ��ಕ ಸ�ಾನ�  - ಪ�ಸು�ತ �ೕ�ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಸಗಳ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಅಲ� ಸಂ�ಾ�ತ ��ಾ���ಗ�� 
��ನ� ಫ��ಾಂಶಗ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು (ಬಣ� , ಬಡತನ, ��ೕಷ �ೖ��ಕ 
�ೕ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ�ದು, ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವ �ೕ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �� ಇಲ�ದ ��ಾ���ಗಳ�) ಕ��ಾ 
��ಾಗಗಳ�� ನ�ೕನ �ೂೕಧ� ಮತು� ಕ��ಯನು� ಸಂಪ��ಸುವ ಒಂದು ಅಂತಗ�ತ ಸಂಸ����ಾಗಲು �ಾವ� 
ಪ�ಯ��ಸು��ೕ�. 

�ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು :  

● ಬಲ�ಾದ ಸಂವಹನ  - ಕುಟುಂಬಗಳ� , ��ಣ ತ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳಂತಹ �ಾಲು�ಾರ�ೂಂ��  �ಾವ� ಅ�ೕಕ 
�ಾ�ಗಳ�� ಆ�ಾ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲ�ಾದ ��ಮುಖ ಸಂವಹನವನು� ��ಸು��ೕ� ಮತು� ವಷ� 
ಪ��� �ೕಜ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸು�ಾ� �ೂೕದಂ� ಅ��ಾ�ಯವನು� �ೂೕರು��ೕ� .  

● �ಾಲು�ಾ��ಗಳ�  - �ಾವ� ��ಾ���ಗಳ� , ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯ ಪ����ಗಳನು� ��ಾ�ರ 
��ದು�ೂಳ��ವ�� �ಾಲು�ಾರ�ಾ� �ೂಡ���ೂಳ����ೕ� ಮತು� ವ�ವ��ತ ಅ� - ತ�ಗಳನು� ಸ��ಯ�ಾ� �ತು� 
�ಾಕು��ೕ� . ನಮ� �ಾ�ಗಳ�� ಯಶ���ಾಗಲು ಅಗತ��ರುವ �ೂೕಧ� ಮತು� �ಂಬಲ�� ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� 
ಪ��ೕಶ�� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ��ವ �ೕ�ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಸಗ��ಂ�� ಅವ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸು��ೕ� . 

● �ೕ���ಾರ� ನ�ಸುವ�ದು  - ಪ�ಸು�ತ �ಾನ ಮತು� �ಾಧ��ಯ ಬ�� ಇರುವ ಪ�ಮುಖ ಊ�ಗಳ ಕು�ತು ನಮ� 
�ೕಜ�ಯನು� �ಾವ� ಅ�ವೃ�� ಪ����ೕ� . ಪ�ಸರ ಬದ�ಾದಂ� , ಅಥ�ಾ �ಾವ� ನಮ� ಊ�ಗಳನು� 
ದೃ�ೕಕ��ದಂ� ಮತು� ಅದ�� ತಕ�ಂ� �ೂಂ��ೂಳ�ಲು �ಾ�ರಂ��ದಂ� ನಮ� �ೕಜ�ಯ ���ಷ� ಅಂಶಗಳ� 
�ಕ�ತ�ೂಳ��ತ� �ೂೕಗುತ�� ಎಂದು �ಾವ� ಗುರು�ಸು��ೕ� .  

ಅ��ಾರ �ೕಡುವ�ದು :  

● �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ - �ೕಮ  - �ಾ�ಾ ಮುಚು����ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ೖ�ಕ ಸುರ�� , 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ - �ೕಮ ಮತು� ನಮ� ��ಾ���ಗಳ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ದ ಅಗತ��ಗ�� 
ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸುವ�ದ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ಾ�ರ�� �ಾವ� �ಾರಣ�ಾಗು��ೕ� . ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯದ ಯಶಸು� ಮತು� �ೕಗ - �ೕಮವನು� �ೕಂ��ೕಕ��ದ ��ಷ� ಅನುಭವವನು� ಸೃ��ಸುವ �ಲಸವನು� 
�ಾವ� ಮುಂದು ವ�ಸು��ೕ� .  

● �ೖ�ಧ��ಯನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದು  - �ಾವ� ಎ�ಾ� ����ಗ�ಂದ ��ಾ�ಯ ಮನಸು�ಗಳನು� �ಾ�ಗ�ಸು��ೕ� ಮತು� 
��ೕ�ೕ�ಸು��ೕ� . �ೖ�ಧ�� , ಸ�ಾನ� ಮತು� �ೕಪ��ಯ ಗು�ಗ�� �ಾವ�  ��ೕಷ ಗಮನ �ೕಡು��ೕ� . ಒಬ� 
��ಾ��� ಅಥ�ಾ ಗುಂ�� ಅಗತ��ಾದ ���ಷ� ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಂಬಲವ� ಇತರ��ಂತ �ನ��ಾ� ಇರಬಹುದು . 
ಈ �ೕಜ�ಯ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ - �ೂೕಟದ ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

● ಸ�ಾನ ಪ��ೕಶ  - ಈ ಐ��ಾ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಅಡಚ��ಂದ ನಮ� �ೖ��ಕ ವ�ವ��� �ೂರ - �ೂಮು��ಾಗ �ಾವ� 
ಸ�ಾನ� , ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಂಬಲಗ�� ಒತು� �ೕಡು��ೕ� .  
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Kannada/ಕನ�ಡ 

��ೕಕೃ�ಗಳ�  
ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�ಾದ �ಚ�� �� ��ೂ ಅವರು 2020-2021 ರ �ಾ�ಾ ವಷ��� �ೕ� �ೕಜ� ರೂ�ಸ�ೕಕು 
ಎಂಬುದನು� ಪ�ಗ�ಸಲು ����ಾದ�ಂತ ��ಧ ಮಧ�ಸ��ಾರರ ಗುಂಪ�ಗಳ ಪ����ಗಳನು� ಕ�ದರು . ��ಾ���ಗಳ 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಮತು� �ೖ��ಕ ಅಗತ�ಗ�� ಆದ�� �ೕಡುವ�ದರ �ೂ�� �ಾಂ�ಾ��ಕ ಮ�ಾ�ಾ��ಂದ 
�ಚು� ಪ��ಾವ�ೂ�ಳ�ಾದ ಮತು� ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾ�ಾ ಆವರಣ�ಂದ �ೂರಗು�ಯ�ೕ�ಾದ , ದೂರದ �ಾ�ಯ 
ಸ���ೕಶದ�� ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� , ��ಣತ�ರು ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��� �ದಲ ಆದ�� 
ಇ�ಸುವಂ� ಅವರು ಪ�����ಾತ�ಕ ಮರಳ��� �ೕಜ�ಯ �ಲಸದ ಗುಂ�� ಅ��ಾರ �ೕ�ದರು . ನಮ� ಮರಳ��� 
�ೕಜ�ಯನು� ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು , ���ಯು ಆಡ�ತ�ಾರರು , ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� , 
�ಾಲಕರು / ��ೕಷಕರು / ��ಾ���ಗಳ ಆ�ೖ��ಾರರು , ನಮ� ಸ��ೕಯ ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� 
ರ�� �ೕಡುಗರು ಮತು� ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ ಸಂಘಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಮಧ�ಸ��ಾರರನು� 
�ೂಡ���ೂಂ�� . �ೂಡ���ೂಳ����ಯ ಪ�ಯತ�ಗಳ�� ಆ�   �ೖ� ಸ�ೕ�ಗಳ� , ವಚು�ಯ� �ೌ� �ಾ�   ಗಳ� , 
ಉಪ - ಸ�� ಸ�ಗಳ� , ��ಣ ಮಂಡ� ಸ�ಗಳ� ಮತು� ಒ�ೂ�ಬ�ರ ಸಂ�ಾಷ�ಗಳ� �ೕ�� . ಸ��ಗಳ� 
ಅಥ� - ಪ�ಣ��ಾದ ಅ��ಾ�ಯ , ಉ��ೕಶಪ�ವ�ಕ ��ಾರಸುಗಳ� ಮತು� ಏ�ೕಕೃತ ಉ��ೕಶದ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� 
ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವನು� �ಂಬ�ಸುವ ಇ��ಯನು� ಒದ��� .  
 
��ಾ� ಮರಳ��� �ೕಜ� �ಾಯ� ಸಮೂಹವ� ಈ �ಳ�ನ ಸ��ಗಳ�� �ೕಜ�ಯನು� ಸಂಘ��� :  

● �ೖ��ಕ  
○ �ೂೕಧ� 
○ �ೖ��ಕ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ�  

 
● �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ �ಂಬಲಗಳ�  

○ �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��  
○ ಇಎ�   ಎ�  , ���ಾ� ಮತು� �ಶ� �ಾ�ಗಳ�  
○ ��ೕಷ ��ಣ  
○ ಆ�ಾರ ಮತು� ��ೕಷ� �ೕ�ಗಳ�  

 
● �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ�  

○ ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� ಭದ��  
○ �ೌಲಭ�ಗಳ�  
○ �ಾ�� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ ಚಲ� 
○ ಬ��  
○ ತಂತ��ಾನ  

 
ಸ��ಯು �ೕಜ�ಯ ರಚ�� �ಕ��ಲ�ದಷು� ಗಂ�ಗಳ ಸಮಯವನು� �ೕಸ���� ಮತು� ಮುಂ�ನ �ಾರಗಳ�� 
ಅದು ನನ�ಾಗುವಂ� �ಾಡಲು ಅಗತ��ಾದ ಸಮಯ ಮತು� ಶ��ಯನು� ���ೕ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ�ಸುತ�� . 
ಗುಣ - ಮುಖ�ಾಗಲು ಮತು� ಮರು ಪ��ೕಶದತ� �ಾಗುವ �ಾ�ಯನು� ರೂ�ಸಲು ಅಗತ��ಾದ �ಲಸವನು� �ಂಬ�ಸಲು 
���ಯು ಬದ��ಾ�� .  �ಾವ� ��ಣ , �ೕಡು��ೕ� , �ೂಡ���ೂಳ����ೕ�  ಮತು� ನಮ� ಕ��ಯ ಸಮು�ಾಯವನು� 
ರ�ಸು��ೕ� . ಈ �ೕಜ�ಾ �ಾಗ�ದ�� ಮತು� ಅದರ��ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� 2020-2021 ರ �ಾ�ಾ ವಷ�ವನು� 
ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ�ಾ� , ಸ�ಾನುಭೂ��ಂದ ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ��ಾನ�ೂಂ�� �ೂಂ�ಾ�� �ಾಡಲು 
ಮತು� ��ಾ���ಯ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� ಕ�� ಮತು� �ಕಟ ಅವ�ಾಶದ ಅಂತರವನು� 
�ೕಗ�ೂ�ಸಲು ಇರುವ ಸಮ��ಗಳನು� �ಾವ� ಕಟು���ಾ�� ಪ�ಹ�ಸುವ �ೕ�ಯ�� ತ�ಾ�ಸಲು ಸಂಬಂ��ದ 
�ಯಂ��ತ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಲಸವನು� �ಂಬ�ಸುತ�� . 
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ಯಶಸ�ನು� ಎ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು : �ಾ��   - ಜೂ� 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ನಮ� ದೂರಸ� ಕ��ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ನಮ� ���ಯು ನಮ� ಸಮು�ಾಯ�� �ಂಬಲ �ೕ�ರುವ ಇವ�ಗಳ ಬ�� ��� 
ಪಡುತ�� :  
 
ಕುಟುಂಬಗ��ಾ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�  

● 30,000 ಒಂ�ೕ ಮಟ�ದ ಓದುಗರು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಗ�ತದ ಕುಶಲ ��   ಗಳನು� ಕುಟುಂಬಗ�� ಒದ�ಸ�ಾ��  
● ಆ�   �ೖ� ಸಂಪನೂ�ಲ�� ಪ��ೕಶ –- ದೂರಸ� ಕ��ಾ ಹ� -- ಅ�� ��ಾ���ಗಳ� , ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ��ಣ ತ�ರು 

�ೕ��ಯ ತರ�ೕ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಬಹುದು , �ಾಂ��ಕ �ಂಬಲ�ಾ�� �ೕಮ�ಾ� �ಾಡಬಹುದು , ��ಟ� �ಷಯ 
ಪ��ೖ��ಾರರ �ಾ��� ಪ��ೕಶವನು� ಪ�ಯಬಹುದು , ಕ�� ಮತು� ಪ��ೕಶವನು� �ೕಗ�ೂ�ಸಲು ��ಟ� 
�ಷಯ�ೂಂ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಬಹುದು , � -6 ತರಗ�ಗಳ�� ��ಾ���ಗ�� ಮು��ತ �ೖ��ಕ ಕಟು�ಗಳ ��ಟ� 
ಪ��ಗಳನು� ಒದ�ಸಬಹುದು .  

 
ಚ��ಾಲದ �ಾ�ಾ ಅ�ಾ�� : 

● �ೂೕಧ� ಮತು� ಕ��� ಮಧ���� ಮತು� ಸಹ�ಾ� ��ಾನವ� ಪದ� ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸದ / ಅಗತ��ಗಳನು� �ೕರುವ 
ಅ�ಾಯವನು� ಎದು�ಸು��ರುವ 14 ��ಾ���ಗಳ� ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸ�ೕ ಜೂ� 2020 ರ�� ಪದ� ಪ�ಯಲು 
ಅಹ�ರ�ಾ�� �ಾಡುತ�� .  

 
ಪ��ಾನ ತಲುಪ��� ಮತು� �ೂಡ���ೂಳ����  

● �ಂಬಲ �ೕ�ಗಳ� , ಸಮು�ಾಯ ಸ�ಯಂ - �ೕವಕರು ಮತು� ��ಕರನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಎ�ಾ� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಮಧ�ಸ��ಾರರ 
�ೂಡ���ೂಳ���� .  

 
��ಟ� ��ೖ� ಅನು� ಮುಚ��ಾಗು���  

● ���ಯ ಎ�ಾ� � -12 ��ಾ���ಗ�� �ಾಧನವನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು  
● ಸಂಪಕ�ರ�ತ �ಾಧನ ��ಮಯ ಮತು� �ೕ��ಯ �ೕ�� �ೕ�� ತರ�ೕ�  

 
�ೌ��ಕ ಆ�ಾರ  

● 18 ಮತು� ಅದ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ನಮ� ಸಮು�ಾಯದ ��ಾ���ಗ�� 414,000 ಊಟಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ��  
● ಊಟ �ತ�ಸಲು �ಾ�ಪಕ ಸಹ�ೕಗ ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ �ಂಬಲ 
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ಸಂವಹನ �ೕಜ�  

ಸುರ�ತ�ಾ� ಮುನ��ಯಲು ನಮ� �ಾಯ� - ��ಾನಗಳ� ಮತು� �ಾಯ� - ತಂತ�ಗಳ�  

ಈ ಪ�ನ�ಾರಂಭ �ೕಜ�ಯ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳನು� ��ಾ���ಗಳ� , �ಾಲಕ ��ೕಷಕರು / ��ಾ���ಗಳ ಆ�ೖ��ಾರರು , 
�ಬ�ಂ� , ಸಂದಶ�ಕರು ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�� ಸಂವಹನ �ಾಡಲು ���ಯು ಬದ��ಾ�ರುತ�� . ಈ 
�ೕಜ�ಯು ��ಾ� �����  http://www.middletowncityschools.org/return ಮೂಲಕ ಎ�ಾ� ಮಧ�ಸ��ಾರ�� 
ಲಭ��� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ� , ಸ��ೕಯ ಪ����ಗ�� �ಾ�ಾ ವಷ��ಾದ�ಂತ ನ�ೕಕ�ಸು��ರ�ಾಗುವ�ದು .  

2020-2021 ರ �ೖ��ಕ ವಷ�ದ �ೕಜ�ಗಳ �ಾಗ�ಾ� , ���ಯ �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� , 
�ಾಲಕರು / ��ೕಷಕರು / ��ಾ���ಗಳ �ಾಳ� ವ�ಸುವವರು , �ೕ� �ೕಡುವವರು ಮತು� �ೖ��ಕ �ಾಲು�ಾರರು �ಾಗೂ 
�ಾ�ಾಟ�ಾರ�� ಅಗತ��ರುವ ಎಲ� �ಾ��ಯ ಸಂವಹನ �ಾಡುವ �ೕಜ�ಯನು� ���ಯು ಅ�ವೃ��ಪ��� . 
�ೖ��ಕ ಸ�ಾ ಮಂಡ�ಗಳ� ನಮ� ��ಾ� ��   �ೖ� , �ೕ�   ಬು� ಮತು� ���ನವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಅ��ತ�ದ�� 
ಇರುವ ಸಂವಹನ ��ಾನಗಳನು� �ಾಗೂ �ೂಸ �ಯ�ಾವ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ� - ��ಾನಗಳ� , ��ೕ�ಗಳ� �ಾ�ಾ 
�ಾ�ಾ�ಚರ�� ಸಂಬಂ��ದ ಅಗತ��ಗಳ ಬ�� ��ರ�ಾದ ಸಂ�ೕಶ ರ�ಾ�ಯನು� �ಂಬ�ಸಲು ಸೂಕ��ಾದ ಸಂ�ೕತ 
ಮತು� ತರ�ೕ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ಡು�ನುದ�ಕೂ� ���ಯು ಬಳಸುತ�� .  

ನಮ� ಸಂವಹನ ಗು�ಗಳ� 
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ���ಾ�ಗ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� ಮುಖದ �ೂ��ಗಳ ( ಅಂದ� , ಮೂಗು 

ಮತು� �ಾ�ಯನು� ಮುಚು�ವ ಮುಖದ �ಾ��  ) ಬಳ�ಯ ಬ�� ಎ�   �ೖಎ�    ಇ� , ��� , ಮತು� �ಒಎ� 
�ಾಗ�ದಶ�ನ�� ಬದ��ಾ�ರಲು ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� �ೕ� �ೕಡುವವ�� �ೌ�ಕ 
ಮತು� ��ತ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ( ಉ�ಾ ., ಸಂ�ೕತ ) ���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು .  

 
● ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ�� , �ೕ�ಾಪ�� ರ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳ� 

��ದು�ೂಂ�ರ�ೕ�ಾದ ಇತರ ಎಲ� �ಾ��ಯ ಬ�� �ಯ�ತ ನ�ೕಕರಣಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು .  
 

● ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸು�� ಸ�ಷ��ಾ� , ��ರ�ಾ� ಮತು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಸಂವಹನ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಖ�ತ 
ಪ���ೂಳ�ಲು ಅಗತ��ರುವಂ� ಇ�ೕ� , ದೂರ�ಾ� ಕ�ಗಳ� , ���� ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸು�� , �ಾ�ಾ�ಕ 
�ಾಧ�ಮ , ��ಾ� ��   �ೖ� ��ೕ��ಂ�   ಗಳ� ಮತು� ವಚು�ವ� �ೌ� �ಾ�   ಗಳ� �ೕ�ದಂ� ��ಧ 
�ೕ��ಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು . 
 

● �ೕ�ತ ಇಂ��� �ಾ��ೕಣ�� �ೂಂ�ರುವ ��ೕಷಕರು / �ಾಳ� ವ�ಸುವವ�� ಅವ�� ಅಥ��ಾಗುವ 
�ಾ�ಯ�� �ಾ��ಯನು� ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು . 
 

● ಕುಟುಂಬಗಳ� ತಂತ��ಾನದ ಬಳ�� �ೕ� ಪ��ೕಶ ಪ�ಯಬಹುದು ಮತು� ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳ� ಮತು� 
�ವ�ಹ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾಂ��ಕ �ಂಬಲವನು� �ೕ� ಪ�ಯಬಹುದು ಎಂಬ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ��ಟ� ಪ��ೕಶದ ಅಂತರವನು� ಮುಚು�ವ�ದು . 

 
ಪ�ಟ | 13 

 

http://www.middletowncityschools.org/return


Kannada/ಕನ�ಡ 

 
 
 
 

ಮರಳ��� �ೕಜ� ��ಾ�ರಗ��ಾ� ಸಮ�ಾವ� ಮತು� ����� 
 
ವ���ಗತ  �ೂೕಧ��  �ಾ�ಾ  �ೌಲಭ�ಗಳ���ಾ�ಗ  ಮತು�  �ಾ�ಾ  �ೖ�ಾನದ��  (��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು  ಮತು� 
�ಬ�ಂ�ಗಳನು�  ಒಳ�ೂಂಡಂ� ) �ಾ�ಾ�ಕ  ಅಂತರ  ಅ�ಾ�ಸಗಳ  (6 ಅ� ) ಎ� �ೖಎ� �ಒಎ�  ಮತು�  ಎ� �ೖಎ� ಇ� 
�ಾಗ�ದಶ�ನವನು�  �ಾ��ೂ�ಸುವ  �ಾಮಥ��ದ  �ೕ� , ಒಂದು  ��� /�ಾ�ಯ  ಮರಳ���ಯನು�  �ಧ��ಸುವ 
���� ಗಳ�  ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತ�� .  
 
ಮರಳ��� ಪ�ಗಣ�ಯನು� �ಧ��ಸಲು ����   ಗಳ� : 

● �ೖರ�   ನ �ೖನಂ�ನ �ೂೕಂ�ನ ಪ��ಾಣವ�  5% ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ  ಕ�� , 14- �ನಗಳ ಸ�ಾಸ� ಬಳ� , 
ಗುರು�ಸ�ಾದ ಪ��ೕಶಗಳ��ನ �ಾ�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ  �ವ��ಸುವ�ದ�ೂಂ�� ವ���ಗತ �ೂೕಧ��ಾ� 
ತಮ� ಇ��� ಮತು� �ಾ� ಕಟ�ಡಗಳನು�  ಮ�� ��ಯಬಹುದು . 

 
ಕ�ಾ�ಯ ಮುಚು���ಯನು� �ಧ��ಸಲು ����   ಗಳ� :  

● �ೖರ�   ನ �ೖನಂ�ನ �ೂೕಂ�ನ ಪ��ಾಣವ�  9% ಅಥ�ಾ ���ನದು , �ನಗಳ ಸ�ಾಸ� ಬಳ� , ಆಗ�� 1 ರ 
ನಂತರ , ಗುರು�ಸ�ಾದ ಪ��ೕಶಗಳ��ನ �ಾ�ಗಳ�  ಮುಚ��ೕಕು .  
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�ಚ�� �� ��ೂ , �ಾ�ಾ ಅ�ೕ�ಕರು 

ನಮ� ಮರಳ��� �ೕಜ�ಯ ಅವ�ೂೕಕನ 

�ಾ�ಗ�� ಮರಳ�ವ ಮೂರು ಸ���ೕಶಗಳ� 
ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ �ಾಗ�ದಶ�ನ�ೂಂ�� ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೂಂಡು , �ಾ�ಗ�� ಮರಳ�ವ ಮೂರು 
ಸ���ೕಶಗಳ ಕು�ತು �ಾವ� ನಮ� �ೕಜ�ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ����ೕ� .  
2020–21 ರ �ೖ��ಕ ವಷ��� ತ�ಾ� ನ�ಸಲು �ಾವ� : 

● �ೕಜ�ಯ ಅಗ��ಾಗದ�� ಇರುವ ಎಲ� ಸ���ೕಶಗಳ�� ಎಲ� ಮಧ�ಸ��ಾರರ  ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� 
�ೕಗ�ೕಮ  ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ  ಮೂರು  ಸ���ೕಶಗಳನು�  ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸು����ೕ�  

● ಆ�ೂೕಗ� �ಾ���ಾರದ  ��ಾ�ರಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ  ���ಯ ��ಾ�ರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�  ಅಗತ��ರಬಹು�ಾದ 
ಮು�ಾ - ಮು� ಮತು� �ರಂತರ ದೂರಸ� ಕ��ಯ ನಡು�ನ , �ಪ� ಪ�ವತ��ಯ ಅಗತ�ವನು� ಗುರು�ಸುವ 
�ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ��ಸು����ೕ� . 

● ತುತು� ಅ�ಾ�ವ�ಯ �ಾ�ಾ  ಮುಚು���ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು  ಸಂ�ಾವ�  ವ�ಾ�ವ�ಗಳ ಬ��  ಮತು� ಕ��ಯ 
ಪ�ಸರವನು� ತ��ತಗ�ಯ�� ಪ�ವ��ಸುವ ಅಗತ��ಯ �ೕಚ��ಂ�� ಇನ�ಷು� �ೂಂ��ೂಳ�ಬಹು�ಾದ 
��ಾನವನು� ರ�ಸಲು �ಾ�ಾ �ಾ��ಂಡ�   ಅನು� ಪ��ೕ�ಸು����ೕ� .  

● ದೂರಸ� ಪ�ಸರದ�� �ೖ��ಕ�ಾ� ��ೕಮಂತ ಕ��ಯನು� �ಂಬ�ಸುವ  ಇನ�ಷು�  ಕ�ಣ , ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಮತು� 
ಸಮಥ��ೕಯ  �ರಂತರ  ದೂರಸ� ಕ��ಾ  �ಾದ�ಯನು����ಸು����ೕ� .  
 

���ನ ಸಂ��ಯ ���ರುವ ಮತು� ���ಲ�ದ ಮತು� ಮುಂದುವ�ದ ಅ���ತ��ಂ�ಾ� , ���ಯು ಪ�ನಃ ��ಯಲು 
�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ ಮತು� 2020-2021 ರ �ೖ��ಕ ವಷ�ದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗ�� ಅಸಂ�ಾ�ತ �ಾಸ�ವಗ�� . ಆ�   �ೖ� 
ಮು�ಾ - ಮು� �ಾ��ಂದ ��ದು , �ರಂತರ �ಾ�ಾ ಆವರಣದ �ೂರ�ನ ದೂರಸ� ಕ��ಯ ವ��ನ ಮೂರು 
ಪ�ನ�ಾರಂಭದ ಪ�ಕಲ��ಗಳನು� �ಳ� �ೖ�ೖ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಈ ಅ���ತ�ಯನು� ಸರ�ೕಕ����ೕ� . �ೂಸ 
ಅಗತ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಏನು ಬದ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಗುರು�ಸು�ಾಗ ಈ ವಷ�ವ� ಒಂದು 
�ಾ�ಾನ� �ೖ��ಕ ವಷ���ಂತ �ೕ� �ನ��ಾ� ಇರುತ�� ಎಂಬುದನು� ಬ�ರಂಗ ಪ�ಸುವ ��ನ� ಮತು� ಅ��ೕ 
ಮುಖ��ಾದ ಸ���ೕಶದ ದೃ���ೂೕನವನು� ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�� �ೕಡಲು ಇವ�ಗಳನು� ಉ��ೕ�ಸ�ಾ�� . 
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ಸ���ೕಶ ಅಂಶಗಳ� ಮತು� ಉಪ - ಸ�� ���ಗಳ�  
ಮರಳ��� �ೕಜ��ಾ� ಎಲ� ಸ���ೕಶಗಳ� �ಳ�ನ ಪ��ಯ�� �ವ��ರುವ ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�� . �ವ��ದ 
ಪ�ನ�ಾರಂಭದ ಗು�ಗಳನು� �ಾವ� ಪ��ೖಸು��ೕ� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ��ವ ಪ�� ಅಂಶ�ೂಳ� , ಉಪ - ಸ��ಗಳ� 
�ಯ�ತ�ಾ� ���ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದರ�� �ೂಡ�� . 

 

�ೖ��ಕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ಂಬಲ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ� 
ಗು� :  ಪ�ಮುಖ �ಷಯ ಮತು� 
�ಾಮಥ��ಗಳ ��ಾ���ಗಳ ಆಳ�ಾದ 
ಕ��ಯನು� �ಾವ� �ಂಬ�ಸು��ೕ� . 

ಗು� :  �ಾವ� ನಮ� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ 
ಸಮು�ಾಯವನು� �ೌರ�ಸು��ೕ� 
ಮತು� ನಮ� ಮಧ�ಸ��ಾರರ 
�ೕಗ - �ೕಮವನು� �ಂಬ�ಸು��ೕ� . 

ಗು� :  ಯಶ�� ಮರ���ಾ� �ಾವ� 
ನಮ� ಜನರು , ಸಮಯ ಮತು� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� 
ಸಂಘ�ಸು��ೕ� . 

 
 

�ೂೕಧ�ಾತ�ಕ 
● ದೂರಸ� ಕ��ಯ ಪ�ಸರದ�� 

ಸಮಯ�ಾ�ಕ , �ೖಜ - ಸಮಯದ �ೂೕಧ�� 
ಆದ�� �ೕಡುವ�ದು 

● ಪಠ�ಕ�ಮದ ಪ��ೕಲ� ಮತು� ಪ�ಷ�ರ�ಯ 
ಮೂಲಕ ಕ��ಯ ನಷ� ಮತು� �ೕಗದ 
ಕ��ಯ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು 

● ಎಲ� ಮೂರು ಸ���ೕಶಗಳನು� �ವ��ಸಲು 
�ೂಂ��ೂಳ��ವ ಸೂಚ�ಾ �ಾದ�ಗಳ� 

● �ೖ��ಕ �ೌಶಲಗಳ ಏ��ತಗಳನು� 
ಪ�ಹ�ಸಲು ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ೕ���ಾರ� 
ನ�ಸುವ�ದು 

● ��ಾ���ಯ �ೂಡ���ೂಳ���� 
● ಕ�ಾ�ಯ ಮತು� ��ೕಷ ತರಗ�ಗಳ� 
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಮತು� ಪ��ೕತರ 

ಚಟುವ��ಗಳ� / ಅ����� 
● ಎಲ� ಸ���ೕಶಗಳ�� �ೂೕಧ��ಾ� ಸ�ಷ� 

��ೕ�ಗಳ�  
● ದೂರದ ಪ�ಸರದ�� ಕ�ಯಲು ಸ�ಷ� 

��ೕ�ಗಳ�  
● ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� �ಂಬಲ ಮತು� 

ಪರ�ಾ� - ��ಾಮಕ�ಾ� ಸಂವಹನ  
● ಎಲ� ಸ���ೕಶಗಳ�� �ೂೕಧ�ಾ 

ಅ�ಾ�ಸಗ�� �ೖಯ��ೕಕ��ದ ��ಾನ 
● ಕ��ಯ ನಷ� ಮತು� �ೕಗದ ಕ��ಯ 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ 
�ೌಲ� - �ಾಪನ �ೕಜ�ಯ �ಳವ�� 

● � -12 ��ಾ���ಗ�� �ೂೕಧ�ಾ �ನ�ೂಳ� 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಯ �ೕಪ��� 
ಒತು� �ೕಡುವ�ದು 

● ಮ�ಯ��ನ ಕ���ಾ� ��ಾ���ಗ�� 
ಸಂಪನೂ�ಲ �ತರ� ( ����    �ೕಡ��  , 
�ಾ��ಪ���ೕ��� , ಇ�ಾ�� )  

 
�ೖ��ಕ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ�  

● ��ಾ��� �ಾ�� ವ�ವ�� / �ಾಖ�ಗಳ� 
● �ಾಸ�� �ೕ�ಾಪ�� ರ�ಸುವ�ದು 
● �ಾಜ�ಾ� ಮತು� �ೂೕಂದ� 
● ಪಠ�ಕ�ಮದ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�  
● �ೕಮಕ , ಆ�   �ೂೕ��ಂ� ಮತು� 

ಮರು - ಹಂ�� 

�ಕ�ಾಂಗ ��ಾ���ಗಳ�  
(Students with Disabilities, SWD)  
ಆಂಗ� �ಾ�ಾ ��ಾ���  
(English Language Learner, ELL) 
ಬಹು�ಾ�ಾ ��ಾ��� (Multilingual Learner, MLL) 

● ��ಾ���ಗ�� ಐಇ� ಮತು� 504 �ೕಜ� 
ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ�ದು 

● ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ��ಾ���ಗಳ 
�ಆ�   �ಾ�� -154 �ೖ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� 
ಪ��ೖಸುವ�ದು 

● �ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮ 
�ೕ�ಗ��ಂ�� ದೂರಸ� ಪ�ಸರದ�� 
��ಾ���ಗಳನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದು 

● ಕ��ಯ ನಷ�ವನು� ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕಗದ 
ಕ��� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ��ಸುವ�ದು 

● ಪಠ�ಕ�ಮವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದು - 
�ಂಬಲ / �ಾಗ�ದಶ�ನಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು 

● ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� �ೂಡ���ೂಳ���� 
ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ� - �ಯ�ತ ಸಂವಹನ 
ಮತು� ಮು�ಾ - ಮು� ಸ�ಶ� �ಂದುಗಳ� 
( ಅಗತ��ದ�� ದೂರಸ� �ಾಡೂ�� 
ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ )  

 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��  
(Social-emotional Learning, SEL) 

● �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ಂಬಲಗಳ� 
● ಕ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ 

ಅಗತ�ಗ��ಾ� ಕುಟುಂಬದ �ಂಬಲಗಳ� 
● ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� �ೂಡ���ೂಳ���� 

ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ� - �ಯ�ತ ಸಂವಹನ 
ಮತು� ಮು�ಾ - ಮು� ಸ�ಶ� �ಂದುಗಳ� 
( ಅಗತ��ದ�� ದೂರಸ� �ಾಡೂ�� 
ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ )  

● ಸ�ಯಂ - �ಾಗೃ� , ಸ� - �ವ�ಹ� , �ಾ�ಾ�ಕ 
�ಾಗೃ� , ಸಂಬಂಧ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಮತು� 
ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾ�ರ 
��ದು�ೂಳ����ಯನು� �ೕ�ಸಲು ಪಠ�ಕ�ಮ 
ವಧ��ಗಳ� 

● �ಬ�ಂ� �ೕಗ - �ೕಮ ಮತು� ಸ� - ಆ�ೖ��ಾ� 
�ಯ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳ�  

● ಸಂಸ���ಯನು� ���ಸುವ�ದು ಮತು� 
�ವ��ಸುವ�ದು 

 

�ೌಲಭ�ಗಳ� 
● �ೌಲಭ�ಗಳ �ಾ���ೕಷ� 
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ�� ಸ�ಳ 
● ಅ��ತ�ದ�� ಇರುವ �ೌಲಭ�ಗಳ 

�ಾ�ಾ�ಡು 
 

ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� ಭದ��  
● �ಾ�ಾ�ಚರ� �ಬ�ಂ�ಯನು� 

ರ�ಸುವ�ದು 
● ಸುರ���ಾ� ತರ�ೕ� 
● ಆ�ೂೕಗ� + ಸುರ��ಾ 

�ಾಯ� - ��ಾನಗಳ� 
● �ೖದ��ೕಯ ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� 

ಪ�ಗಣ�ಗಳ� 
 

ಬ�� 
● �ಾನವ ಬಂಡ�ಾಳ 

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� , �ೌ�ಕ 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� ಬ�� 

● �ಬ�ಂ� 
 
ತಂತ��ಾನ 

● ��ಣ ತ�ರು , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� 
ಕುಟುಂಬಗ�� , ತಂತ��ಾನ �ಂಬಲ 

● ದೂರಸ� ಕ��ಾ ಪ�ಕರಗ�� ಪ��ೕಶ 
( ಜೂ� , ಗೂಗ� ತರಗ� , ಇ�ಾ�� ) 

● �ಾಧನಗ�� ಸ�ಾನ ಪ��ೕಶ ಮತು� 
���ನ ಆವತ�ನ ��ೕ� ಸಂಪಕ� 

 
�ಾ�� 

● ��ಾ���ಗಳ ಚಲನ�ೕಲ� ಮತು� 
�ಾ�ಸುವ�ದು 

● ಊಟವನು� �ಾ�ಸುವ�ದು 
● �ಾಹನಗಳ �ಾ���ೖ�ೕಷ�  
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● �ಯಮಗಳ� / �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� 
ಪ��ೖಸಲು ವೃ��ಪರ �ಳವ�� ಮತು� 
ಕ�ಾ�ಯ ತರ�ೕ�ಗಳ� 

● �ಬ�ಂ� �ೌಲ��ಾಪನ 
● �ೕ� ಪ�ಷ�ರ� 

ಆ�ಾರ ಮತು� ��ೕಷ� �ೕ�ಗಳ� 
● ��ಾ���ಗಳ �ೌ���ಾಂಶದ ಅಗತ�ಗಳ�  
● ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಊಟ �ತರ� 

( ಸಮಯ / ಸ�ಳ ) 

ಮಧ�ಸ��ಾರರ �ೂಡ���ೂಳ���� - �ೕಜ��ಂದು , ಧ��ಗಳ� ಅ�ೕಕ  
ಪ�ಮುಖ ಮಧ�ಸ��ಾರ�ೂಂ�� ಅಥ� - ಪ�ಣ��ಾ� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಮತು� ಅವರ ಅ��ಾ�ಯವನು� ನಮ� 

�ೕಜ�ಯ�� ಸಂ�ೕ�ಸಲು ಒಂದು �ಾಗ�ವನು� ನಮ� 
���ಯು �ಗ�ಪ��� . ನಮ� �ಂ�ರುಗುವ �ೕಜ� �ಾ�� 
ಬಂದಂ� �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�ಗ�ಯನು� ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದನು� 
ಮುಂದುವ�ಸಲು ಮತು� ನಮ� ಸಮು�ಾಯ�ಂದ ಅ��ಾ�ಯ 
ಪ�ದು�ೂಳ��ವ ಸಂಕಲ�ದ�� �ಾವ� ��ರ�ಾ���ೕ� . �ಾವ� �ಪ� 
ಪ�ಮು�ಾಂಶಗ��ಾ� �ೕ�ಸು����ೕ� ಮತು� ನಮ� 
��ಾ���ಗ�� �ಾಧ��ಾದಷು� ಸುರ�ತ �ೕ�ಯ�� �ೕ� �ೕ� 
ಸ��ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಅ��ಾ�ಯವನು� �ೂೕರುವ�ದನು� 

ಮುಂದುವ�ಸು��ೕ� . �ಾಸ��ಕ�ಾ� ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� , ಮ�ಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯ ಸ�ಳಗಳ�� ಇರಲು ; ಅ�ೕಕ 
ದೃ�� - �ೂೕನಗಳನು� �ೂೕಡಲು , ನಮ� ಮಧ�ಸ��ಾರರ �ೖ�ಧ�ಮಯ ಅಗತ�ಗಳನು� ಎ�� �ೂೕ�ಸಲು ; ಮತು� 
�ಂಬಲ�ೂಂ�� ನಮ� �ೕಜ�ಯನು� ಸು��ರ�ಾ� �ಾ��ೂ�ಸಲು ಬದ��ಯ ಪ��ಯನು� ಸೃ��ಸಲು ಪ����� ನಮ� 
ತಂಡಗಳನು� ಶಕ��ೂ�ಸುತ�� .  
 

�ೌ� �ಾ�   ನ �ೕಂ��ೕಕರಣ  ��ಾಂಕ / ಸಮಯ # �ಾಗವ�ಸುವವರ 

�ೂೕಧಕ �ಬ�ಂ�  ಜು�ೖ 22 - ಮ�ಾ�ಹ� 12:00-1:00  300 

ಸಮು�ಾಯ  ಜು�ೖ 22 - ಸಂ� 6:00-7:00 200  

�ೂೕಧ�ೕತರ �ಬ�ಂ�  ಜು�ೖ 24 - ಸಂ� 3:45-4:45 120 

��ಾ���ಗಳ�  ಜು�ೖ 27 - ಸಂ� 4:00-5:00  300  
 

ಸಮು�ಾಯ ಸ�ೕ� ಪ���ಗಳ� :  2020 ರ ���ಂಬ�   ನ�� ಕಟ�ಡಗಳ�� ��ಾ���ಗ�� �ೂೕ�ಸಲು , ಅನ�ಯ�ಾಗುವ 
�ಾಗ�ದಶ�ನದ ಅ�ಯ�� ನಮ� �ಾ�ಗಳ� ಅನುಮ� ಪ�ದ� , �ಮ� ಮಗುವನು� ( ಮಕ�ಳನು� ) �ಾ�� 
ಕಳ��ಸು��ೕ�ಾ ? �ಾ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಾ �ಾಗ� - ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ�� 
ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ�� ( ಅಂದ� , �ಾಸ� ಗಳ� , ಸ�ಚ��ಾ �ಯ�ಾವ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 
�ವ�ಹ� ).  
 

*�ಳ� �ೕ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಾ - ನ� ಜು�ೖ 2020 ಸಮು�ಾಯ ಸ�ೕ�ಯ�ಾ���  
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*�ೌ� �ಾ� ಗಳ�� �ಾಗವ��ದ 620 ಜನರ ಪ�ವೃ��ಗಳ� ಮತು� ಸ�ೕ�ಗ�� 2,000 ಕೂ� �ಚು� ಪ�����ಗಳ 
ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಳ�ನ ಉ��ೕಖಗಳನು� ಆ�� �ಾಡ�ಾ�� .  
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ನಮ� ಸುರ�ತ ಮರಳ���� ಹಂತ ಹಂತದ ��ಾನ  
 

ನಮ� �ೕಜ�ಯುದ�ಕೂ� ಮತು� �ಾವ� 2020-2021 ರ �ೖ��ಕ ವಷ��� �ಾ�ಡು��ರು�ಾಗ ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� 
�ೕಗ�ೕಮದ �ಾನದಂಡಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� ತಮ� ��ಕ�ೂಂ�� ಮು�ಾ - ಮು� ಸಮಯವನು� 
ಒದ�ಸುವ�ದು ನಮ� ಆದ���ಾ�� . ಸ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� ವಚು�ವ� �ೌ� �ಾ�   ಗಳ��ನ ಪ�ಮುಖ ಮಧ�ಸ��ಾರ�ಂದ 
ಸಂಗ��ಸ�ಾದ ಪ�ವೃ��ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ,  ��ಣ ಮಂಡ� ಮತು� ನಮ� ಪ���ಂದು ಉಪ - ಸ��ಗ��ಂ��ನ 
�ಲಸದ ಅವ�ಗಳ� ಮತು� �ೖ�ಕ ಅಂತರದ ಅಗತ��ಗಳ ಅವಶ�ಕ��ರುವ ಎ�   �ೖಎ�   ಇ� ಮತು� �ಒಎ� �ಡುಗ� 
�ಾ�ದ �ಾಗ�ದಶ�ನಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� , ಈ ಶರ�ಾ�ಲದ�� �ೌ�ಕ�ಾ� ನಮ� ಇ��� ಮತು� �ಾ� ಕಟ�ಡಗ�� 
ಮರಳಲು �ಾವ� ಹಂತ ಹಂತದ ��ಾನವನು� 
ಬಳ��ೂಳ����ೕ� . A  ಹಂತ - ಹಂತದ ��ಾನ  ಎಂದ� ನಮ� 
ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಜನ ಸಂ��ಯ ಒಂದು ಸಣ� ಉಪ - ��ಾಗವನು� 
ಒಂ�ೕ �ಾ� ಮರ� ತರುವ �ದಲು �ಾವ� ಪ�ಸು�ತ 
ಪ����ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಕೃತ ಆ�ೂೕಗ� ��ಾರಸುಗಳನು� 
ಎಚ����ಂದ ಪ�ಗ�ಸು��ೕ� ಎಂದಥ� . ಹಂತಗ�� 
ಒಳ�ೂಳ��ವ ಮತು� �ೂರ� �ೂೕಗುವ ��ಾ�ರಗಳನು� 
�ಾ�ಗಳ ಅ�ೕ�ಕರು ��ದು�ೂಳ���ಾ�� ಮತು� ಅದು 
�ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� ಪ����ಗಳ ಪ�ಗಣ�ಯನು� 
ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� . �ಾವ� ಎಲ� ��ಾ���ಗ�� ದೂರಸ� 
ಕ��ಯ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ �ರಂತರ ಉಚ� - ಗುಣಮಟ�ದ �ೂೕಧ�ಯನು� �ೕಡು��ೕ� . �ೕಗ�ೕ ಕ�ಯುವವರು ಮತು� 
�ಕ�ಾಂಗ  ��ಾ���ಗಳನು� ವ���ಗತ �ೕ�ಗ�� ಮರಳಲು ಆದ���ಾ� �ಾವ� ಗುರು����ೕ� .  

ಹಂತಗಳ ಅವ�ೂೕಕನ  
ವ���ಗತ �ೂೕಧ��ಂದ ಅ� ���ನ ಪ��ೕಜನ�� ಎಂದು �ೕಳ�ವ ಸಂ�ೂೕಧ� ಮತು� ��� 
�ಾಗ� - ಸೂ�ಗಳನು�ಆಧ�� , ಪ�� ಮುಂ�ನ ಹಂತವ� ನಮ� ಜನ ಸಂ��ಯ ಒಂದು ಸಣ� ಉಪ - ��ಾಗವನು� ತರುವ 
ಆರು - ಹಂತದ ��ಾನವನು� �ಾವ� ಪ�ಸು�ತ �ೕ�ಸು����ೕ� . 
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* ��ೕಷ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಇನ�ಷು� ��ದು�ೂಳ�ಲು ದಯ�ಟು� �ಳ�ನ ಪ�ಟಗಳ�� ಇರುವ ಹಂತ - ಹಂತದ ��ಾನದ 

�ವರಗಳನು� �ೂೕ�  
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ಹಂತ - ಹಂತ�ಾದ ��ಾನ�� ರೂಪ - �ೕ�  

ಹಂತ 0 
�ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

���ಂಬ� 7-11 
9/7 �ಾ� ���ರುವ��ಲ� 
���ಂಬ� 14-18 
���ಂಬ� 21-25 
���ಂಬ� 28- ಅ�ೂ�ೕಬ� 2 
9/28 - �ಾ� ���ರುವ��ಲ�  

���ಂಬ� �ಂಗಳ�� �ಾವ��ೕ ��ಾ���ಗಳ� 
�ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ��ಲ�  
 

� -12 ತರಗ�ಯ�� ಇರುವ ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 
 

 
 
 

ಹಂತ 1 
�ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 

ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ಅ�ೂ�ೕಬ� 5-9 
ಅ�ೂ�ೕಬ� 12-16 
 
10/12 - �ಾ� 
���ರುವ��ಲ�  

 

ತರಗ� / �ಾಯ�ಕ�ಮ 

� ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� 
ಮತು� 504 �ೕ�ದಂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

� -5 6:1+1 ಮತು� 12:1+3 (42 ��ಾ���ಗಳ� ) 

6-8 8:1+1 ಮತು� 12:1+3 (24 ��ಾ���ಗಳ� ) 

9-12 12:1+3 (15 ��ಾ���ಗಳ� ) 
 

ತರಗ�ಗಳ� 1-12  
�ೂರತು ಪ��ದವ� : ಆದ���ೂ��ದ 
���ನ ಅಗತ�ಗಳ� , ಗಮ�ಾಹ��ಾದ 
ಅ��ನ �ೂರ�ಗಳ� , ಬಹು �ೌಬ�ಲ�ಗಳ� 
ಮತು� ಗಮ�ಾಹ� 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� 
�ಂಬ�ಸುವ ��ೕಷ �ೖ��ಕ 
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� 
ಇರುತ�� . 

 
 

ಹಂತ 2  

ರ�� �ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 
ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ಅ�ೂ�ೕಬ� 
19-23 

 

ತರಗ� / ಹಂತ �ಾಯ�ಕ�ಮ  

ಹಂತ 1 ರ ಎಲ�ವ� ( �ೕ�ನ ಹಂತ 1 ರ ಪ�� �ೂೕ� ) 

1 ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� ಮತು� 504 �ೕ�ದಂ� 
ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

� -8 12:1+2 (45 ��ಾ���ಗಳ� ) 

� -5 12:1+2 (34 ��ಾ���ಗಳ� ) 

6-8 12:1+2 (39 ��ಾ���ಗಳ� ) 

9-12 12:1+2 (78 ��ಾ���ಗಳ� ) 
 

ತರಗ�ಗಳ� 2-12  
�ೂರತು ಪ��ದವ� : ಆದ���ೂ��ದ 
���ನ ಅಗತ�ಗಳ� , ಗಮ�ಾಹ��ಾದ 
ಅ��ನ �ೂರ�ಗಳ� , ಬಹು �ೌಬ�ಲ�ಗಳ� 
ಮತು� ಗಮ�ಾಹ� �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ 
ಅಗತ�ಗಳನು� �ಂಬ�ಸುವ ��ೕಷ �ೖ��ಕ 
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� 
ಇರುತ�� . 
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ಹಂತ 3 

ರ�� �ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 
ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ಅ�ೂ�ೕಬ� 26-30  

ತರಗ� / ಹಂತ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಹಂತ 2 ರ ಎಲ�ವ� ( �ೕ�ನ ಹಂತ 2 ರ ಪ�� �ೂೕ� ) 

2  ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� 
ಮತು� 504 �ೕ�ದಂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

3-5 15:1 (63 ��ಾ���ಗಳ� ) 

6-8 15:1 (93 ��ಾ���ಗಳ� ) 

9-12 15:1 (186 ��ಾ���ಗಳ� ) 
 

ತರಗ�ಗಳ� 3-12  
�ೂರತು ಪ��ದವ� : ಆದ���ೂ��ದ 
���ನ ಅಗತ�ಗಳ� , ಗಮ�ಾಹ��ಾದ 
ಅ��ನ �ೂರ�ಗಳ� , ಬಹು �ೌಬ�ಲ�ಗಳ� 
ಮತು� ಗಮ�ಾಹ� 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� 
�ಂಬ�ಸುವ ��ೕಷ �ೖ��ಕ 
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� 
ಇರುತ�� . 
 
 

 

ಹಂತ 4 

ರ�� �ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 
ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ನ�ಂಬ� 2-6 
ನ�ಂಬ� 9-13 

 

ತರಗ� / ಹಂತ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಹಂತ 3 ರ ಎಲ�ವ� ( �ೕ�ನ ಹಂತ 3 ರ ಪ�� �ೂೕ� ) 

3 ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� 
ಮತು� 504 �ೕ�ದಂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

6-12 ಸ�ರಗಳ�ಳ� �ಂಬಲ �ೕ�ಗಳನು� ಸ�ರ 
�ೂ�ಸ�ಾ�� - ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಮತು� 
ಪ��ೂ�ೕತ�ರ 

 

ತರಗ�ಗಳ� 4-12  

 

ಹಂತ 5 

ರ�� �ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 
ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ನ�ಂಬ� 16-20 
ನ�ಂಬ� 23-27  

 

ತರಗ� / ಹಂತ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಹಂತ 4 ರ ಎಲ�ವ� ( �ೕ�ನ ಹಂತ 4 ರ ಪ�� �ೂೕ� ) 

4 ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� 
ಮತು� 504 �ೕ�ದಂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

6-12 ಸ�ರಗಳ�ಳ� �ಂಬಲ �ೕ�ಗಳನು� ಸ�ರ 

ತರಗ�ಗಳ� 5-12  
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�ೂ�ಸ�ಾ�� - ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಮತು� 
ಪ��ೂ�ೕತ�ರ 

 

 
ಹಂತ 6 

ರ�� �ಾರ : �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಇರುವ ��ಾ���ಗಳ�  ಮ��ಂದ ದೂರಸ� ��ಣ 
ಪ�ಯು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ�  

ನ�ಂಬ� 
30- ��ಂಬ� 4 

 

ತರಗ� / ಹಂತ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಹಂತ 5 ರ ಎಲ�ವ� ( �ೕ�ನ ಹಂತ 5 ರ ಪ�� �ೂೕ� ) 

5 ಎ�   ಡಬೂ�� , ಇಎ�   ಎ� / ಎ�ಎ�   ಎ� ಮತು� 
504 �ೕ�ದಂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� 

6-12 ಸ�ರಗಳ�ಳ� �ಂಬಲ �ೕ�ಗಳನು� ಸ�ರ �ೂ�ಸ�ಾ�� - 
ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಮತು� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ 

 

ತರಗ�ಗಳ� 6-12  

 

ಭ�ಷ�ದ ಹಂತಗಳ� - 6-12 �ೕ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗಳನು� ಮರ� ಕ� ತರುವ�ದು  
6-12 �ೕ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗಳನು� ಮರ� ಕ� - ತರುವ �ೕಜ� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ ಹಂತ�ಾ� ಮುಂದು ವ�ಯುತ�� . �ಾಧ��ಕ �ಾ�ಾ 
�ೕ�ಾ - ಪ��ಯ ಸ�ರೂಪ�ಂ�ಾ� ��ಂಡ� ��ಾ���ಗಳ� ಅಡ� ಕಲು�ತದ ಅ�ಾಯಗಳನು� �ೕ���ಾ�� . �ೂೕ�� -19 ����   ಗಳ� 
��ರ�ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸು�ಾ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ��ದ� �ಾವ� ��ಂಡ� ��ಾ���ಗಳನು� ವ���ಗತ ��ಣ�ಾ�� �ಾ�ಾ 
ಆವರಣಗ�� �ಂ�ರು�ಸು��ೕ� . ��ಂಬ� �ಾ�ರಂಭದ�� ಪ����ಗಳ� 6-12 �ೕ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಮರ� 
ಕ� - ತರಲು ���� ಅನುಮ�ಸುತ���ೕ ಅಥ�ಾ ��ಂಬ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕ��ಯ ಅಧ� - �ಾ��ಕದ�� ಮುಂದು ವ�ದ ಹಂತ ��ಾನದ�� 
ಮುಂದು ವ�ಯ�ೕ�ಾಗುತ���ೕ ಎಂದು �ಾವ� �ಧ��ಸು��� .  

ಹಂತಗಳ ನಡು� ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು  
ಒಂದು ಹಂತ�ಂದ ಮುಂ�ನ ಹಂತ�� �ೂೕಗಲು ���   �ೌ� �ದ��ಾ�ದ�� , ��ಾ� �ಾಯಕತ� ಅದನು� �ೕ� �ಧ��ಸುತ�� 
ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವ�ದು , ಪ�� ಹಂತದ�� �ಾವ ��ಾ���ಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳ� ವ���ಗತ�ಾ� ಇರುತ�� ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವ��ೕ 
ಮುಖ��ಾದುದು . ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ಸುರ�� ನಮ� ಪ�ಥಮ ಆದ���ಾ�� , ಮತು� ಪ�� �ಾ� �ಾವ� �ೂಸ 
��ಾ���ಗಳ ಗುಂಪನು� ಕ� - ತರು�ಾಗ ���ದ �ಾ�� , �ೌಲಭ�ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ಅಗತ��ಗ��ಂ�� ಕ� - ತರು��ೕ� . 
 

��ಾ���ಗಳನು� ಮರ� ಕ� - ತರಲು ಮತು� ಹಂತ�ಂದ ಹಂತ�� ಮುಂದುವ�ಯಲು �ಾವ� �ದ����ೕ� ಎಂದು ನಮ� ಈ 
ಸಮಯದ�� ��ಯುತ�� : 
 

● ಔಪ�ಾ�ಕ �ೌಲ��ಾಪನ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೖ�ಕ ಅಂತರ , �ೖಮ�ಲ� , ಸ�ಚ��ಾ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ಾವ�ಜ�ಕ 
ಆ�ೂೕಗ� ಮು��ಚ���ಗಳ ಕು�ತು ಎ�   �ೖಎ�   �ಒಎ� ಮತು� ಎ�   �ೖಎ�   ಇ� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� �ರಂತರ�ಾ� �ಾವ� 
�ಾ� - �ೂ�ಸು��ರು�ಾಗ . 

● ಪ��ಾ�ವ� , ಅ��ಾ�ಕ , ಬದ� �ೌಕರರು ಮತು� ಗು��� �ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಈ ಹಂತದ �ಬ�ಂ� ಅಗತ�ಗಳನು� 
ಪ��ೖಸಬಹುದು ಎಂದು ದ�ಾ�ಂಶವ� ಸೂ���ಾಗ 

● ಈ ಹಂತ�� �ೂೕಗಲು �ೕ�ಾದ �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ ಉಪಕರಣಗಳ� ( ��ಇ ), ಮುಖದ �ೂ��ಗಳ� , ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳ 
ಪ��ೖ� ಮತು� ಇತರ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ಾವ� �ೂಂ���ೕ� ಎಂದು ದ�ಾ�ಂಶವ� ಸೂ���ಾಗ 

● ಈ ಹಂತ�� �ೂೕಗುವ�ದ�ಂದ �ಾ�� ಧ�ಸುವ�ದು , �ೖ�ಕ ಅಂತರ �ಾಯು��ೂಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಗ�ಷ� �ೌಲಭ� �ಾಮಥ��ದ 
ಬ�� ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� �ಯಮಗಳ ಉಲ�ಂಘ��ಾಗ� ಇರು�ಾಗ 

● ಸಮು�ಾಯ ಪ�ಸರಣದ ಪ�ಸು�ತ ಹಂತವ� �ಾ� �ಾಡುವ�ದು ಸುರ�ತ ಎಂದು ಸೂ�ಸು�ಾಗ 
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100% �ಾ�ಯ ಆವರಣ�� �ೂೕಗಲು ಮತು� �ಾಧ��ಾದಷು� ��ಾ���ಗ�� �ಾಧ��ಾದಷು� �ೕಗ ವ���ಗತ ಕ��� ಪ����ಗಳ� 
ಅನುವ� �ಾ� �ೂಡುತ�� ಎಂಬುದು ನಮ� �ಾ��ಾ�ಕ ಭರವ��ಾ�� . ನಮ� ಹಂತಗ�� �ಾವ� ಇನ�ಷು� ��ಾನ�ಾ� 
ಚ�ಸ�ೕ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇನ�ಷು� �ೕಗ�ಾ� ಚ�ಸ�ೕ�ೕ ಎಂದು �ಧ��ಸುವ �ೕ�ನ ದ�ಾ�ಂಶವನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ��ಾ� ತಂಡವ� 
�ಯ�ತ�ಾ� ಸ� �ೕರುತ�� . �ೕ�ನ ಪ��ಗಳ�� �ೂೕ�ದಂ� , 6-12 �ೕ ತರಗ�ಯ ���ನ ��ಾ���ಗಳ� ಕ�ಷ� ��ಂಬ� 4 ರ 
ವ�� ದೂರಸ� ಕ��ಯ�� ಉ�ಯು�ಾ��ಂಬುದು ನಮ� ಪ�ಸು�ತ �ೕಜ��ಾ�� . 4 �ೕ ಹಂತದ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ 6-12 �ೕ 
ತರಗ�ಗ�� ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಮತು� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ�ಾ�� ವ���ಗತ �ೕ�ಗ�ರುತ�� . ಹಂತಗಳ�ದ�ಕೂ� ಎಲ� ��ಾ���ಗ�� �ೕ�ದ 
ಸೂಚ�ಯ ಬ�� ���ನ �ಾ���ಾ� ,  ಪ�ಟ 21 �ೂೕ� . 
 

�ೖ��ಕ 

ಕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಕ�ಯುವ�ದು 
ಪ��ಾಮ�ಾ� , ಕ�ಣ ಮತು� 
ಸ�ಾನುಭೂ�ಯ ದೂರಸ� 
ಕ��ಯ ಅಗತ��ಯು ನಮ� 
�ೕಜ�ಯ ಮುಖ� 
�ಾಗ�ಾ�� . ಎಲ� 
ಮಧ�ಸ��ಾರ�� ಈ 
ವಸಂತ�ಾಲವ� ಸ�ಾ�ನ�ಾ��ತು� 
ಎಂದು �ಾವ� ಒ���ೂಳ����ೕ� 
ಏ�ಂದ� �ಾವ� �ಾ�� 
�ಳ�ಾಗುವ�ದ�ೂಳ� ದೂರಸ� 
ಕ��ಯ ಅನುಭವ�� 
ಒಳ�ಾ���ವ� . ಆದರೂ , ಈ 
�ೕ��ಯ�� �ಾವ� ನಮ� ಕ�ತ 
�ಾಠಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸಲು , 
ಮಧ�ಸ��ಾರ�ೂಂ�� 
�ೂಡ���ೂಳ�ಲು , �ಬ�ಂ�� 
ವೃ��ಪರ �ಳವ��ಯನು� �ದ� 
ಪ�ಸಲು ಮತು� ಈ ಶರ�ಾ�ಲದ�� 
ದೂರಸ� ಕ��ಯ 
�ಾ�ರಂಭ�ೂಂ�� ಕುಟುಂಬಗಳ� 
ಮತು� ��ಾ���ಗಳನು� 
�ಂಬ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳನು� 
ಪ�ಗ�ಸಲು ಗಮ�ಾಹ� 
ಸಮಯವನು� ��ದು�ೂಂ���ೕ� .  
 
ನಮ� �ಾ�ಥ�ಕ , �ಾಧ��ಕ 
ಮತು� ��ಂಡ� ಹಂತದ ದೂರಸ� 
ಕ��ಾ �ೕಜ�ಗಳ� , 
ಸಮ�ಾ�ಕ ( �ೖಜ - ಸಮಯ ) 
ಮತು� ಅಸಮ�ಾ�ಕ 
�ೂಧ�ಗ�� ಅವ�ಾಶಗಳ� 
�ಾಗೂ ಸಣ� ಗುಂಪ� �ಂಬಲದ 
ಮೂಲಕ ಪ��ೂ�ೕತ�ರಗಳ� ಮತು� 
�ೕಗವಧ�� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
ಒಳ�ೂಂ�� . �ೕ�ಾಪ��ಗಳ� 
ವ���ಗತ ಮತು� ��ೕ�   ಕ��ಯ 
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ನಡು� ಪ�ವತ��ಯ ಸುಲಭ�� ಅನುವ� �ಾ� �ೂಡುತ�� . ಪ�� �ಾದ�ಯ�� , �ಾವ� ಕ��ಯ ಅಂತರವನು� 
�ಣ��ಸು��ೕ� ಮತು� ��ಟ� �ೕ��ಯನು� �ಾ� �ೂ�ಸುವ�ದ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಬಳ�ಯ ಸುಲಭ�ಯ ಬ�� 
�ೕಳ���ೕ� . 
 
ನಮ� ಪಠ�ಕ�ಮದ ಪ���ಂದು �ಾ��� ಮತು� ಅನುಕ�ಮಗಳನು� ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� ಕ��ಾ ಗುಣಮಟ�ಗಳ�� 
ಲಗ��ಸ�ಾ�� . ನಮ� �ಾ��� ಮತು� ಅನುಕ�ಮ ದ�ಾ��ೕಜುಗಳ� ��ಾ���ಗಳ� �ಾ��ೕಣ��ಯನು� 
ಪ�ದ��ಸ�ೕ�ಾದ �ಷಯದ �ೕತ�ದ��ನ �ೌಶಲಗಳ� , �ಾಯ� - ತಂತ�ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಕಲ��ಗಳ ಸಮಗ� ಪ���ಾ�� . 
�ೕಗವಧ�� ಮತು� ಪ��ಾರದ �ೕತ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಪ�� ಪಠ�ಕ�ಮದ �ಾಖ�ಯನು� ಎಚ����ಂದ 
ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ��ಾ�ಹಕರು ಮತು� ��ಕರು ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಪಠ�ಕ�ಮ ತಂಡಗಳನು� �ಾವ� ಆ�� �ಾ���ೕ� . 
2020-2021 ರ �ೖ��ಕ ವಷ�ದುದ�ಕೂ� ��ಧ �ಾದ�ಗ�� ಮುಂದು ವ�ಯುವ ��ೕ�ಯ�� �ಾವ� ದೂರಸ� ಅಥ�ಾ 
�ೖ��� �ಾದ�ಯನು� ವ���ಗತ�ಾ� �ಂಬ�ಸಲು ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� �ಾಯ� - ತಂತ�ಗಳನು� ರ����ೕ� ಮತು� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ �ೕ���ಾರ� ನ����ೕ� .  
 
���ೕಯ ಹಂತದ �ೂೕಧ�ಾ ��ಷಗಳನು� ��ಕರು ತಮ� ಎಲ� ��ಾ���ಗ��ಂ�� ಪ�� �ನ ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ 
ಸಮ�ಾ�ಕ ( �ೖಜ - ಸಮಯ ) ಕ���ಾ� ವ��ಸ�ಾಗುತ�� . ದೂರಸ� ಕ���ಾ� �ಾ�ಥ�ಕ �ೕ�ಾಪ��ಗಳ� ಕ�ಾ�ಯ 
�ಷಯಗ�� ಸಮ�ಾ�ಕ �ೂೕಧ�ಾ ಸಮಯ ಮತು� ��ಕರು ��ಾ���ಗಳನು� 1:1 ಅಥ�ಾ ಸಣ� ಗುಂಪ� ಸ�ರೂಪದ�� 
�ೂೕಧ� , ಪ��ೂ�ೕತ�ರ , �ೕಗ - ವಧ�� ಮತು� ಮರು - �ೂೕಧ��ಾ� �ೕ��ಾಗಲು ಪ�� �ನ ಅಂತ����ತ ಸಣ� ಗುಂಪ� 
ಸಮಯವನು� ಒಳ�ೂಂ�� . 
 
�ಾವ� ಎಲ� ��ಾ���ಗ�� ಪ�� ಸ���ೕಶದ�� ಸೂಚ�� ಸ�ಾನ ಪ��ೕಶವನು� �ಾಗೂ ಎಲ� ಮೂರು ಸ���ೕಶಗಳ�� 
ಬಳಸಲು �ಾಧನಗಳನು� ಒದ�ಸು��ೕ� . �ಾ�ಥ�ಕ ಹಂತದ�� , ಅಂತರದ ಭ�� ಮತು� 1: 1 �ೌಲ� - �ಾಪನ ಮತು� 
ಪ����� �ೕ�ದಂ� ���ಷ� ��ಾ���ಗಳ ಅಗತ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೂೕಧ�ಗಳನು� �ೂಂ�ಸಲು ��ಕ�� ಅನುವ� 
�ಾ� �ೂಡಲು ಸಣ� ಗುಂಪ� ಸಮಯವನು� �ೖನಂ�ನ �ೕ�ಾ - ಪ��ಯ�� ���ಸ�ಾ�� . ���ೕಯ �ಾದ�ಯು ಸಹ 
ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಯ�� �ಾದ��ಳ�ನ ��ಾ��� �ಂಬಲವನು� ಅನುವ� �ಾ� �ೂಡುತ�� . ��ಕರು ತಮ� �ೖನಂ�ನ 
ಸೂಚ��ಳ� ಸಣ� ಗುಂಪ� �ಂಬಲವನು� ಒದ�ಸು�ಾ�� . �ಚು�ವ��ಾ� , ��ಾ���ಗಳ� ��ಕ�ೂಂ�� �ಗ�ತ 
ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕಗದ ಕ���ಂ�� �ಂಬಲವನು� ಪ�ಯಲು ಅವ�ಾಶವನು� 
�ೂಂ��ಾ�� .  

ಆ�ಂ� - ಅಲ��� �ಒ�ಇಎ�/ Orange-Ulster BOCES, (OUBOCES) ��ೕಷ ��ಣ ಮತು� ವೃ�� ಮತು� �ಾಂ��ಕ 
��ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� �ೂೕಧ� ಮತು� ಕ��� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ���ಾ� , ದಯ�ಟು� ಒಯು�ಒ�ಇಎ� 
OUBOCES �����  �ೂೕ�. 
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�ಾದ�   �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ� ( � -5) ದೂರಸ� ಕ��ಾ �ೕ�ಾ - ಪ�� 
ದಯ�ಟು� ಗಮ�� :  �ಳ� �ೕ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಾ - ಪ��ಯು ಪ�ದಶ�ನದ ಉ��ೕಶ�� �ಾತ� . ��ಾ���ಗಳ� ��ೕ� ಹಂತ ಮತು� 
��ಕರನು� ಅವಲಂ�� �ೕ� - �ೕ� ಸಮಯಗಳ�� �ಷಯಗಳನು� �ೂಂದಬಹುದು .  
 

ಸಮಯ �ೕ�ಾಪ�� 

8:00 - 8:15 �ಾ�ರಂಭ ಪ�ವ� :  ��ಾ���ಗಳ� ಉ�ಾ�ಾರ �ೕ�ಸು�ಾ�� - ��ಕರು ತ��ತ �� - ಇ�   ಗಳನು� 
ಆ�ೕ�ಸು�ಾ�� , �ಾಜ�ಾ�ಯನು� ��ದು�ೂಳ���ಾ�� ಮತು� �ಾವ��ೕ �ಾಂ��ಕ 
ಸಮ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸು�ಾ��. 

8:15 - 8:40 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� :  ತರಗ�ಯ�� ���ನ ಸಂಸ���ಯನು� ರೂ�ಸಲು ಮತು� �ೖಯ��ಕ 
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ��ಾ���ಗಳ�� ��ಸಲು ��ಕರು ಚಟುವ��ಗಳನು� 
ಮುನ��ಸು�ಾ�� . 

8:40 - 8:45 ಬದ�ಾವ� 

8:45 - 9:15 ಇಂ��� �ಾ�ಾ ಕ�ಾ ತರಗ� 

9:15 - 9:25 ��ಾಮ ಮತು� ಬದ�ಾವ� 

9:25 - 9:55 ಗ�ತ ತರಗ� 

9:55 - 10:05 ��ಾಮ ಮತು� ಬದ�ಾವ� 

10:05 - 10:35 �ಾ�ಾ�ಕ ಅಧ�ಯನಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಾನ ತರಗ� 

10:35 - 11:20 ಮ�ಾ�ಹ� ಊಟ 

11:20 - 2:45 �ೂಂ��ೂಳ��ವ ಸಮಯ :  ��ಾ���ಗಳ� ಪ���ೕಕ�ಾ� , ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ ತ��ತ ಕ��� 
��ಕ�ೂಂ�� 1: 1 ರಂ� ಅಥ�ಾ ಕ�� ಪ�ನ�   ಮನನದ �ಂಬಲ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ��ೕಷ 
��ಕ�ೂಂ�� ( ಕ� , ಸಂ�ೕತ , ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಮತು� �ಇ ) �ಾಯ��ವ��ಸು�ಾ�� . 

2:45 - 3:30 ��ಾ���ಗ�� ಕ��ಾ �ನದ ಮು�ಾ�ಯ  - ಪ����� ಮತು� �� - ಔ� 
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�ಾ�ಂಪ� �ಾಧ��ಕ �ಾ� (6-8) ದೂರ ಕ��ಯ �ೕ�ಾಪ�� 
 

ಸಮಯ ಎ 1/ � 1 �ನದ �ೕ�ಾಪ�� � 1/ � 2 �ನದ �ೕ�ಾಪ�� 

8:00 - 9:15 ಅವ� 1 ಅವ� 5 

9:15 - 9:20 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

9:20 - 10:35 ಅವ� 2 ಅವ� 6 

10:35 - 10:40 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

10:40 - 11:55 ಅವ� 3 ಅವ� 7 

11:55 - 12:42 ಮ�ಾ�ಹ� ಊಟ ಮ�ಾ�ಹ� ಊಟ 

12:42 - 12:47 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

12:45 - 2:02 ಅವ� 4 ಅವ� 8 

2:02 - 3:00 ��ಾ��� �ರವ� ��ಾ��� �ರವ� 
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�ಾ�ಂಪ� � �ೌಢ�ಾ� (9-12) ದೂರ ಕ�� �ೕ�ಾಪ�� 
 

ಸಮಯ X/Y �ನದ �ೕ�ಾಪ�� X2/Y2 �ನದ �ೕ�ಾಪ�� 

8:00 - 8:50 ಅವ� 1 ಅವ� 6 

8:50 - 9:00 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

9:00 - 9:50 ಅವ� 2 ಅವ� 7 

9:50 - 10:00 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

10:00 - 10:50 ಅವ� 3 ಅವ� 8 

10:50 - 11:00 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

11:00 - 11:50 ಅವ� 4 ಅವ�  9 

11:50 - 12:00 ಬದ�ಾವ� ಬದ�ಾವ� 

12:00 - 12:50 ಅವ� 5 �ೖ��ಕ �ರವ� 

12:50 - 1:30 ಮ�ಾ�ಹ� ಊಟ ಮ�ಾ�ಹ� ಊಟ 
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�ಾಜ�ಾ� ಮತು� �ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು�ಾಜ� - ಇಂದು �ಾಜ�ಾ� , �ಾ� �ಾ�� ! 
�ಾಜ�ಾ� ಮತು� �ಾಜ�ಾ� ವರ� 
�ೖನಂ�ನ �ಾಜ�ಾ� ವರ� �ಾಡು��ಯು ಪ���ಂದು ಸ���ೕಶಗಳ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಅವಶ�ಕ��ಾ�� . �ಾಜ�ಾ� �ೕ�ಗಳ� ಮತು� 
�ಾಯ���ಾನಗಳನು� �ಾವ� �ಾ�ಯ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭದ�� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� ��ಸು��ೕ� ಮತು� ವಷ���ೕ ಇದನು� 
ಮುಂದುವ�ಸು��ೕ� ಮತು� �ಾ�ಮುಖ��ಯನು� ಎ�� ��ಯಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ೕ�ಗ�� 
�ೂಂ�ಾ��ಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ೕ� . �ೕ� �ೕಡುವ �ಾ��ಯು ��ಾ�ಣ ಮಟ�ದ �ೕರಂ� �ಟ�    ಗಳ� / ಸು��ಪತ� , ವಚು�ವ� 
ಟ�   �ಾ�ಂ�   ಗಳ� , ಮ� �ೕ�ಗಳ� , �ೂೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� , ಇ�ೕ�   ಗಳ� , ಪಠ� ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸು�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ 
�ಾಧ�ಮವನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� . ಅಗತ��ರುವ �ೖನಂ�ನ �ೕ�ಾಪ��ಯ ��ಾ��� ಸಂಪಕ� ಮತು� �ೂಡ��ೂಳ����ಯ ಆ�ಾರದ 
�ೕ� ��ಕರು ನಮ� ��ಾ��� �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ��ಯ�� �ೖನಂ�ನ �ಾಜ�ಾ�ಯನು� �ಾಖ�ಸು�ಾ�� . �ೖರು�ಾಜ�ಾ�ರುವ ಮತು� / ಅಥ�ಾ 
�ೕವ��ಾ� �ೖರು�ಾಜ�ಾದ ��ಾ���ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ೖನಂ�ನ ವರ�ಗಳನು� ರ�ಸ�ಾಗುತ�� . �ೖರು�ಾಜ�ಯ �ಾರಣಗಳನು� ಮತು� 
��ಾ���ಯ �ೖನಂ�ನ �ಾಠಗಳ�� �ಾಗವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಅಗತ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�ತ�ಗಳನು� ��ಯಲು ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� 
ಸಂಪಕ�ವನು� ಪ���ನ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು . ಈ ವಷ� , ಎಂ��ಂತಲೂ ��ಾ�� �ಾವ� ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� 
�ಾಜ�ಾಗುವ�ದು , �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� �ರ�ನ ಅ���ಯನು� �ೂಂ�ರುವ�ದ�� �ಂಬಲ �ೕಡು����ೕ� . ��ಾ���ಗಳ� , 
ಕುಟುಂಬಗಳ� , ��ಕರು ಮತು� �ಮ�ಾ�ತ�ಕ �ಾ�ಾ �ಬ�ಂ�ಗಳ ನಡು�ನ ದೃಢ�ಾದ , ��ಾ��ಾಹ� ಸಂಬಂಧವ� ಯಶಸ�ನು� �ಾ�ಸುವ�ದ�� 
��ಾ���ಗಳ �ಾಮಥ��ದ �ೕ� ಗಮ�ಾಹ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ�� ಎಂದು �ಾವ� ಒ�� �ೕಳ���ೕ� . ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� �ಯ�ತ 
ಸಂವಹನವನು� �ಾ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ವ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಅವರನು� ನಮ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ�� �ಾಲು�ಾರರ�ಾ�� �ಾ�ಗ�ಸುವ�ದು 
��ಾ���ಗಳ� ಮ�ಯ�� ಮತು� �ಾ�ಯ�� �ಂಬಲವನು� �ೂಂದುವ ಸ���ೕಶಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ�� .  

 

�ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು�ಾಜ� 
�ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು�ಾಜ�ಯನು� ಪ�ಹ�ಸಲು “ �ೂೕ - ಒ� �ೖ� ��� ಆ�” ��ಾನ ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ , ಆ�ೂೕಗ� ಸಂಬಂ�ತ ಮತು� 
�ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ��ಂ�ಾಗುವ �ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು�ಾಜ�ಯನು� ತ�ಗಟ�ಲು ಮತು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾವ� ಮಧ����ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು 
ಬದ��ಾ���ೕ� . ಅ�ೕಕ ಅಂಶಗಳ� ��ಾ���ಗಳ �ಾಜ�ಾ�ಯ �ೕ� ಪ��ಾವ �ೕರುತ�� ಎಂದು �ಾವ� ಗುರು�ಸು��ೕ� ಮತು� ಒದ��ದ 
�ೂೕಧ�ಾ �ಾದ�ಗ�ಂದ �ಚು� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗಬಹುದು ; �ೌ�ಕ , �ೖ��� ಮತು� ದೂರ ಕ�� . �ಾವ� ಈ �ಳ�ನ ತಂತ�ಗಳ� ಮತು� 
�ಂಬಲಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು �ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು�ಾಜ�ಯ ಸಮ��ಯನು� ಪ�ಹ�ಸು��ೕ� :  

�ಾಜ�ಾ�ಯ ಸಂಸ���ಯನು� ��ೕ�ಸುವ�ದು 
● ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� �ಾಜ�ಾ� �ೕ� ಮತು� �ೂೕಧ�ಯ �ಾದ�ಯನು� ಆಧ�� �ಾಗವ�ಸುವ ��ೕ�ಗಳನು� 

ಸ�ಷ��ಾ� ಮತು� ಸ�ಾನುಭೂ��ಂದ �� ಸ�ಾಗುತ��.  
● ಸಹ�ೕಗದ ಸಂ�ಾಷ�ಗಳ� ,  ಸಂ�ೂೕಧ� , ಆಂತ�ಕ ದ�ಾ�ಂಶ �ಮ�� ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ �ೂಡ��ೂಳ����ಯ ಮೂಲಕ 

ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�� �ಾಜ�ಾ�ಯ ಮಹತ�ದ ಬ�� ಆಳ�ಾದ �ಳ�ವ�� �ೕಡುವ�ದ�� ಎ�ಾ� �ಾಲು�ಾರರನು� 
�ೂಡ�ಸ�ಾಗುತ��. .  

● �ೖನಂ�ನ �ಾಜ�ಾ� , �ಾಖ�ಾ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ �ೂಡ��ೂಳ����ಯನು� ಪ��ಹಚ�ಲು ಇ�    �ೖ�ೖ� �ಾ�ಂಪ� ( ಐ� ) 
ಯನು� ಬಳಸು��ೕ� - ��ಾ��� �ಾ�� ವ�ವ��ಯ ಬಳ�ಯು ಒಂದು �ೕಂದ� , ಸುರ�ತ ಸ�ಳದ�� �ೕ�ಾವನು� ಉ�ಸುತ�� .  

● ��ಾ���ಗಳ �ೖ��ಕ �ಾಧ�ಯ ಬ��ನ ಪ��ಾಮಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� �ೂೕಡಲು �ಾಜ�ಾ� �ೕ�ಾ �ಾ�ಂ�   ಗಳನು� 
ಬಳಸು��ೕ� .  

 
ಆರಂ�ಕ ಗುರು�ಸು�� ಮತು� ಹಸ��ೕಪ 

● ಪ�� �ಾ�ಯು �ಯ�ತ�ಾ� �ಾಜ�ಾ�ಯ �ೕ�ಾವನು� �ೕ���ಾರ� �ಾಡುತ�� ಮತು� ಸಮ��ಗಳ� 
ಉಂ�ಾಗು��ರುವಂ��ೕ ಅವ�ಗಳ ಬ�� ��ೕಷಕ�ೂಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುತ�� . 

● �ಾವ ��ಾ���ಗಳ� ಅ�ಾಯದ���ಾ�� ಎಂಬುದನು� ಗುರು�ಸಲು �ೕ�ಾವನು� ಬಳಸುತ�� , ಆದ��ಂದ �ಾ�ಾನ� 
�ೖರು�ಾಜ�ಯು �ೕಘ��ಾಲದ �ೖರು �ಾಜ�ಾ� ಬದ�ಾಗುವ �ದಲು �ೕವ� ಮಧ�ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� . 

● ಮಧ�ಪ��ೕ�ಸಲು �ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು ; ��ೕಷಕರ ��ೕ� ಕ�ಗಳ� , ಮ� �ೕ�ಗಳ� , ಸ�ಾ�ೂೕಚ� , ಸೂಚ�ಾ 
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� , ಸಮು�ಾಯ �ಾಲು�ಾರರನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು ಇ�ಾ�� .  

 
�ಚು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ಾ�ಾ ಸಂಸ���ಯನು� ರೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೂೕಧ�ಯ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವತ� ಗಮನಹ�ಸುವ�ದು 

● ಕ��ಯ�� ��ಾ���ಗಳ �ೂಡ��ೂಳ����ಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಪ�ಹ�ಸುವ�ದು  
● ��ಾ���ಗಳ� �ಚು� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ��ಕರು ಮತು� �ಾ�ಾ 

ಮುಖಂಡ�� ಬಹು ಹಂತದ �ಂಬಲ ಒದ�ಸುವ�ದು . 
● �ಮ� ಆದಶ� �ಾ�ಾ ಸಂಸ���ಯನು� ರೂ�ಸುವ ನಡವ��ಗಳನು� ಬಲಪ�ಸು�ಾಗ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ 

ವ���ತ�ದ �ಳವ��ಯನು� �ಾ�ಸಲು ��ಾ���ಗ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು . 
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● ವಯ��� ಸೂಕ��ಾದ �ಾಜ�ಾ� ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ��ಾ��� ನಡವ��ಗಳನು� ��ೕ�ೕ�ಸಲು ಗು� ಆ�ಾ�ತ ���ೕ�ಾ�ಹ ಮತು� 

ಬಹು�ಾನಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು . 

ಪಠ� �ಂಬಲದ ಕ�ಮಗಳ� 

��� �ಾ�ಗಳ� 

● ��ಾ���ಗಳ ಕ��ಯನು� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ , �ೂೕ�ಸುವ ಮತು� 
�ಣ��ಸುವ �ೕ�ಯ�� ಅಗತ��ರುವ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� 
��ಾ�ಸ�ೂ�ಸುವ�ದು  

● ��ಾ�ಡ�ತವ� �ೖ��ಕ ಅವ�ಾಶ�ಂದ ದೂರದ��ರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ�ಳ� 
�ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಆದ�� �ೕಡುವ�ದು ಮತು� �ಾ�� ತರಲು ಕ�ಮ 
�ೖ�ೂಳ��ವ�ದು . �ಾವ��ೕ ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� 
ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸ�ಾ��� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು 
ವಷ���ೕ �ಾತುಕ�ಯನು� ಮುಂದುವ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಂತ� 
ನ�ಸುವ�ದು . 

● �ೖ��� ಮತು� ದೂರ ಕ�� ಸ���ೕಶಗ��ಾ� �ೂೕಧ�ಾ �ೕ�ಾಪ��ಗಳನು� 
��ಾ�ಸ�ೂ�ಸುವ�ದು . 

● ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು , ಕ��ಯ 
��ೕ�ಗಳ� ಮತು� ��ಕ�ೂಂ�� �ಯ�ತ�ಾ� ��ಾ��� ಸಂಪಕ�ವನು� 
ಒಳ�ೂಂಡಂ� �ಾ�ಾ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�� �ೕಜ�ಯನು� 
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು . 

● �ಾವ� ಕ��ಯ ಅಂತರವನು� �ೕ� ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು , ಆದ� ಕ��ಯನು� 
ತ��ತ�ೂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ೂೕಡಲು ರ�ಾ ಅವ��ಂದ ಉಂ�ಾ�ರುವ 
�ೌಶಲ�ದ ಅಂತರವನು� ಗುರು�ಸಲು �ಾ��� ಮತು� ಕ��ಾನುಗ�ಯ�� 
ಆಳ�ಾ� ಗಮ�ಸಲು ಪಠ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸುವ ತಂಡಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ��ೕಕು .  

● ಕ��ರುವ�ದನು� �ನ���ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೕ ಇರುವ ಸಮ�� 
ಪ�ಹ�ಸಲು ಪ�ಸು�ತ �ಾ��� ಮತು� ಕ��ಾನುಗ�ಯ �ಾಖ�ಗಳ�� 
ಮರು��ಾ�ಸದ �ಾಧ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಪಠ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸುವ 
ತಂಡಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ��ೕಕು . �ೖಯ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಂದ 
ಬಳಸಬಹು�ಾದ ��ೕಮಂತ ಮುದ�ಣ ಮತು� ದೃಶ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಅಗತ�ವನು� 
ಎ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು - ��ಾ���ಗಳನು� �ಾಸ��ಕ�ಾ� ಮತು� �ೖಯ��ಕ�ಾ� 
�ಂಬ�ಸಲು �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� (social and emotional 
learning, SEL) ಮತು� �ಾಂಸ���ಕ�ಾ� ಸ�ಂ�ಸುವ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೂ�� 
�ೕ�ಸುವ�ದು .  

● ಎ�ಾ� ����ಗಳ ��ಾ���ಗಳ ಇ��ಾಸ ಮತು� ಸಂಸ���ಯನು� 
ಪ���ಂ�ಸಲು ಪಠ�ಕ�ಮದ �ೂಂ�ಾ��� ಅಗತ��ರುವ �ೕತ�ಗಳನು� 
�ೖ�ೖ� �ಾಡಲು ಪಠ�ಕ�ಮದ  ರೂ�ಸುವ ತಂಡಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು. 

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ �ಾ�ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ಮುಖ�ವಲ�ದ 
�ಷಯಯಗಳ�� �ಾ�ಾ�ಡು �ಾಡಲು ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು. 

● ದೂರ ಕ��ಯ ಪ�ಸರದ�� �ೕ� ಮತು� �ಾವ �ೌಲ��ಾಪನಗಳನು� 
ಬಳಸ�ಾಗುತ�� ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವ�ದು .  

● ಎ�ಾ� ಮೂರು ಸ���ೕಶಗಳ�� ��ಕರ �ೌಲ��ಾಪನ ಪ����� 
( ಎ��ಆ� ) ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು . 

● ��ೕ�ಂ� ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.  
● �ಾಜ�ಾ� �ೕ�ಯನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು – ಎ�   �ೖಎ�   ಇ�ಯ 

�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಖ�ಯ�� ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ಅಂಶಗಳನು� 
ಮರು��ಾ�ಸ�ೂ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ���.  

● ದೂರದ ಪ�ಸರದ�� �ೂೕ�ಸುವವ�� ವೃ��ಪರ 
ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ�ದು : 
ದೂರ ಕ��ಯ ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� , 
�ೕ�ಾಪ��ಯ�� ಬದ�ಾವ�ಗಳ� , ಪಠ�ಕ�ಮದ 
ನ�ೕಕರಣಗಳ�. 

● ��ೕಷ �ೕ�ಾಪ��ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ��ೕಷ 
�ೕ�ಾಪ��ಗಳ� ಮತು� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
ಪ�ನ��ಮ��ಸುವ�ದು. 

● ಕ��ರುವ�ದರ�� ಮ��ರುವ�ದನು� �ಧ��ಸಲು 
�ಾ��� ಮತು� ಕ��ಾನುಗ�ಯ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� 
ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನದ ಅನು�ಾ�ನದ ಸುತ� 
ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು. 

● �ಾ�ಾನ��ೂ�ಸಲು �ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
��ಣ ತ��ೂಂ�� ��ಾ���ಗಳ 
�ೂಡ��ೂಳ����ಯನು� ���ಸಲು �ೌಂ�ೕಶನ� 
��ಟ� ಟೂ�� ಬಳ�� �ೕಜ� 
ರೂ�ಸುವ�ದು. ( ಉ�ಾಹರ�� ಗೂಗ� 
�ಾ��   ರೂ� , ಗೂಗ� �ೕ� )  

● �ೂಡ��ೂಳ���� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ 
�ೕಗ�ೕಮವನು� ���ಸಲು / ಉ��ೕ�ಸಲು 
�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ�ೂಂ�� �ಾಡಬಹು�ಾದ 
ಸಂ�ಾವ� ಪ��ೕತರ ಚಟುವ��ಗಳ �ೕಜ� 
ರೂ�ಸುವ�ದು. 

● ದೂರ ಕ��ಯ ��ೕ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು 
��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳನು� 
��ೕ��ಸುವ�ದು. 

● �ಾ�ಥ�ಕ , �ಾಧ��ಕ �ಾ� ಮತು� � �ೌಢ�ಾ�� 
( ��ಕರು ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� ) ��ೕ�ಂ� 
�ಾಖ�ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು.  
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● ��ಕರು , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� ದೂರ ಕ��ಯ ಟೂ�   �ಾ�� 
ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�� �ೕಜ� ರೂ�ಸುವ�ದು. 

● ಮ�ಯ���ೕ ಸೂಚ�ಯನು� �ಂಬ�ಸಲು �ೕ� �ೂೕ� ��   ಗ��ಾ� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಪ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು.  

● ��ಾ��� �ವ�ಹ� ( ಐ� ) 
�ಾ��   �ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� 
�ಂಬ�ಸಲು ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� 
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು. 

 

�ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ� 

 

ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��  
ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� , ನಮ� �ಬ�ಂ� ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯು ನಮ� ಆದ���ಾ�� . 
�ಾ�ಾ �ಾ�ಂಪ�   ಗ�� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ಆ�ಾಮ�ಾ� ಬರ�ೕಕು ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� 
ಮರಳ�ೕ�ಂದು �ಾವ� ಬಯಸು��ೕ� . ನಮ� ಪ�ನ�ಾರಂಭ �ೕಜ�ಯು  ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� 
(ಎ� �ೖಎ� �ಒಎ�) , ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� ��ಣ ಇ�ಾ� ( ಎ� �ೖಎ� ಇ� ) ಯ  �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� 
ತ�ಗಟು��� �ೕಂದ�ಗಳ ( ��� )  ��ಾರಸುಗಳ� ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� ಒಳ�ೂಂ�� . 

2020-21 ರ �ೖ��ಕ ವಷ��� ಎ�ಾ� ���ಯ �ಾ�ಗಳ�� ಈ �ಳ�ನ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�    ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನಗಳ� 
�ಾ�ಯ��ರುತ�� . ಪ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆತಂಕ �ೂಂ�ರುವವರು ನಮ� �ೂೕ�� -19 ಸಂ�ೕಜಕ�ಾದ �ಾಬ��ಾ ಕು�ಾ 
ಮತು� ��� �ಾ�ಾ� ಅವರನು�  covid info@ecsdm. org ಮೂಲಕ ಸಂಪ��ಸ�ೕಕು .  

ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� �ಾ�ಸು�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , �ಾವ� : 
 

● ಸ��ಾದ �ೖಮ�ಲ� , �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರದ �ಯಮಗಳ� , �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ �ಾಧನಗಳ (personal protective 
equipment, PPE) ಸೂಕ� ಬಳ� ಮತು� ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ / �ೂೕಂಕು��ಾರಕ�ೂ�ಸುವ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳನು� 
ಪ���ಬ��ಗೂ �ನ�ಸಲು ಪ�� ಕಟ�ಡದ��ಲ� ಫಲಕಗಳನು� ಅಂ�ಸು��ೕ� .  �ಚು�ವ��ಾ� , ಮಹತ�ದ 
�ಾ��ಯನು� ಪ�ಯಲು �ಾವ� ನಮ� ಮುಖ� ಕ�ೕ� �ಾ� �ಾ�ಟ�   ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ದೃಶ� 
�ಾಧ�ಮಗಳನು� ಬಳಸು��ೕ� . �ಾ�ಯ�� ಒಟು� �ೕರ�ೕ ಇರುವಂ� ��ಸ�ಾಗುತ�� .  
 

● �ೂಸ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸಲು ಸತತ�ಾದ ��ಾನಗಳ �ೂ�ಯ�� �ೌಕರರು , ಸಂದಶ�ಕರು ಮತು� 
��ೕಷಕರು / �ಾಲಕ�� ಸಂವಹನ �ೕಜ�ಯನು� �ಾ��ಸು��ೕ� . ಇದನು� ಈ ಮೂಲಕ �ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� : 

● �ಾಲ�ಾಣ 
● ಇ�ೕ� 
● �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ 
● �ಾ� �ೕ�ಂ�    ಗಳನು� ಮು��ಸುವ�ದು 
● ಧ�� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕ�� ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸುವ�ದು 
● �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಔ�   ��    ಗಳ� 

 
● ಸೂಕ��ಾದ ��ಇ ಅಥ�ಾ ಸಂಪಕ��ಲ�ದ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ �ವ��ಸುವ ��ವ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� 

�ಬ�ಂ� , �ಾ��ಕರು ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು �ೕ�ದಂ� ಪ���ಬ� ವ���ಯ �ರಂತರ �ಾ� ಅನು� ಅವರು �ಲಸದ 
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ಸ�ಳ , �ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ��ೕಶದ�� ; ಇತರ ವ���ಗ��ಂ�� �ಕಟ ಸಂಪಕ� �ೂಂ�ರುವ ಕು�ತು 
�ವ��ಸ�ಾಗುವ�ದು . 

 
● �ೌಲಭ��ೂಂ�� ಸಂಪಕ� �ೂಂ�ರುವ �ಾ�ಾದರೂ ಅಥ�ಾ �ೌಲಭ��ೂಳ�ನ �ಾ�ಾದರೂ �ೂೕ�� -19 � 

�ಾ��� ಆದ�� , �ಾ�ಯ ���ಯು ತ�ಣ�ೕ (845) 291-2330 ನ�� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�� ( �ಒಎ�   ) 
��ಸ�ೕಕು . �ಾಜ� ಮತು� �ಡರ� �ಾನೂನು ಮತು� �ಬಂಧ�ಗ�� ಅಗತ��ಾದ �ೌಪ��ಯನು� 
�ಾ�ಾ��ೂಳ���ಾಗ , ��ಾ���ಗಳ� , ��ೕಷಕರು / ಕುಟುಂಬ �ಾ��ಕರು ಅಥ�ಾ ವ����ಂ�� �ಕಟ ಸಂಪಕ� 
�ೂಂ�ದ� ಸಂದಶ�ಕರಂತಹ ಸಂ�ಾವ� ಸಂಪಕ�ಗಳ ಕು�ತು ��ದು�ೂಳ��ವ�ದು �ೕ�ದಂ� ಸಂಪಕ� ಪ�� ಹಚು�ವ 
ಪ�ಯತ�ಗ�� �ಾವ� ಸಹಕ�ಸ�ೕ�ಾ�� . 

 
 
ಆವರಣ�ೂಳ�� ಪ��ೕಶ  
ಸುರ�ತ�ಾ� ಆವರಣ�ೂಳ�� ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಗ�ಮನ �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , �ಾವ� ಈ 
�ಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡು��ೕ� : 

● ಎ�� �ಾಧ���ೕ ಅ���ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ಒಳ� ಮತು� �ೂರ� ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಗ�ಮನವ� ಸಂದಶ�ಕ�� ಒಂ�ೕ 
ಸ�ಳ�� �ೕ�ತ�ಾ�ರುತ�� . ಅನ�ಯ�ಾಗು��ದ��� , ��ಾ���ಗಳ ಆಗಮನ ಮತು� �ಗ�ಮನದ ಸಮಯದ�� 
ಓ�ಾಟ ಕ�� �ಾಡಲು ಪ�� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� ಒಂದ��ಂತ �ಚು� ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಗ�ಮನ �ಂದುಗಳನು� 
ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ�� . ಪ��ೕಶ ಮತು� �ಗ�ಮನ ಸ�ಳಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� ಅವನು� ಸೂಕ� �ಬ�ಂ�ಯ 
ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�ಸಲು ಸಂ��ಗಳ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುತ�� .  

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ� , ��ಾ���ಗಳ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� 
�ಾ�ಯ ಸಂದಶ�ಕರು ಮುಖ�� �ಾ�� ಧ�ಸ�ೕಕು .  

● ಸ��ಾದ ಮುಖದ �ಾ�� ಸ��ಕ� �ಾ�� , �ಾ�� �ಾ�� , �ಾ�ಾ�ಾ��ಾ ಅಥ�ಾ ಬಂ�ಾ�ಾವನು� 
ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� , ಆದ� ಅವ�ಗ�ಗ��ೕ �ೕ�ತ�ಾ�ಲ� ಮತು� ಅವ� ವ���ಯ �ಾ� ಮತು� ಮೂಗನು� 
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಮುಚು�ವಂ�ರ�ೕಕು .  

● �ಾ���� �ೕ� �ೕ�� ಒಂದ��ೕ ಧ�ಸುವ�ದು ��ೕ�ಾ�ಾಹ� ಮುಖದ ಕವ�ಂ� ಎ��ಸುವ��ಲ� . �ೕ� �ೕ�� 
ಧ���ಾಗಲೂ �ಾ�� ಧ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ರುತ�� . 

● ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ� ತಮ��ೕ ಆದ �ೕ� �ಾ�� ಬಳ��ೂಳ�ಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು , ಆ�ಾಗೂ� �ೕ� �ಾ�� 
�ಒಎ�   �ಾಗ�ದಶ�ನ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೕಕು .  

● ಅಗತ���ಾ�ಗ �ಾ�ಂಪ�   ನ��ರುವ ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕ�� �ಾವ� �ನವ� �ೕ� 
�ಾ�� ಒದ�ಸು��ೕ� .  
 

�ೖನಂ�ನ ಆ�ೂೕಗ� ತ�ಾಸ� 
ಎ�ಾ� �ೂೕಧಕ - ವಗ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ� �ೖನಂ�ನ ��ೕ�ಂ� ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� ಎಂದು 
ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , �ಾವ� ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡು��ೕ� :  

● ಎ�ಾ� ���   �ೌ� �ಾ�ಂಪ� ಗ�� ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು �ೖದ��ೕಯ ತ�ಾಸ� 
ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು .  

● �ಾ�ಂಪ�   � ಬರುವ �ದಲು ಆ�ೂೕಗ� ತ�ಾಸ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ�ದ�� �ಬ�ಂ� ��ೕ�ಸುವ 
ಅಗತ��� .  

● ಸಂದಶ�ಕರು ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು ಆ�ೂೕಗ� ತ�ಾಸ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� .  
● ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು ಅವರ �ೕಹದ 

ಉಷ��ಯನು� ಪ�ೕ�ಸ�ೕ�ರುತ�� . 
○ �ಲಸ�� ಬರುವ �ದಲು ಅವರ �ೕಹದ ಉಷ��ಯನು� ಮತು� �ೂೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ೕ���ಾರ� 

�ಾಡಲು �ಬ�ಂ�ಯನು� ���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� , ಆ�ಾಗೂ� �ಬ�ಂ�ಯ �ೕಹದ ಉಷ��ಯನು� 
ಒಳಬರುವ ಸಮಯದ�� ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
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Kannada/ಕನ�ಡ 
○ ತಮ� ��ಾ���ಯನು� ಬ�   ನ�� ಕಳ��ಸುವ �ದಲು �ಾಪ�ಾನ ಮತು� �ೂೕಗಲ�ಣಗಳನು� 

�ೕ���ಾರ� �ಾಡಲು ��ೕಷಕರನು� ���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� , ಆ�ಾಗೂ� ��ಾ���ಗಳ �ೕಹದ 
ಉಷ��ಯನು� ಅವರು ಒಳಬರುವ ಸಮಯದ�� ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

○ ಪ��ೕ��ದ ಕೂಡ� ಸಂದಶ�ಕರ �ೕಹದ ಉಷ��ಯನು� ��ದು�ೂಳ��ಾಗುತ�� . 
● ಏಕ�ಾಲದ�� ಕಟ�ಡ�� ಪ��ೕ�ಸುವ ಅ�ೕಕ ಸಂದಶ�ಕ�� , ಅವರು �ಲದ �ೕ� ಗುರು�ಸ�ಾದ ಸ�ಳಗಳ�� 

�ಲ��ೕಕು , �ೖ� ಇ� ಮತು� ��ೕ� �ಾಡುವವ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ೕಕು .  
● ಜನಸಂದ�ಯನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಅಗತ��ದ�� ಕಟ�ಡ ಪ��ೕಶ �ಾ�ರಗಳ�� ಮತು� �ಕ�  / �ಾ��   ಆ� 

ವಲಯಗಳ��  ಒಂದ��ಂತ �ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಪ��ೕಶ�ಾ�ರಗಳನು� ರೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 
● ಕಟ�ಡದ ಪ��ೕಶ�ಾ�� �ಾಯು��ರು�ಾಗ ವ���ಗ�� ���ನ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಉ���ೂಳ�ಲು ಆರು (6) 

ಅ� ಉದ�ವನು� ಸೂ�ಸಲು ಗುರುತುಗಳನು� ( ಅಳ�ಯ��ರ� ಅಥ�ಾ ಇಲ��ರ� ) �ಲದ �ೕ� �ಾಕ�ಾಗುವ�ದು . 
● ಎ�ಾ� ವ���ಗಳನು� �ಕ��ಾ�ದ ನಂತರ , �ೖದ��ೕಯ ತ�ಾಸ�ಯ ಮೂಲಕ �ರವ��ೂ��ರು�ಾಗ ಮತು� 

ಸ��ಾದ �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ರು�ಾಗ �ಾತ��ೕ ಕಟ�ಡ�� ಪ��ೕಶವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ�� .  
● ಒಬ� ವ���ಯು �ೖದ��ೕಯ ತ�ಾಸ�ಯ�� �ಫಲ�ಾದ� , ಅವ�� ಕಟ�ಡದ ಪ��ೕಶವನು� ��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 

���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ ಕು�ತು �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾ�� ದಯ�ಟು� ಶಂ�ತ ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕ��ದ �ೂೕ�� -19 ಪ�ಕರಣ 
��ಾಗವನು� �ೂೕ�� .  

�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 
 

ಎ�ಾ� ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು �ೖ�ಕ ಅಂತರದ ಅಗತ��ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , 
ನಮ� �ಾ�ಾ �ೌಲಭ�ಗಳ��ರುವವರು �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರದ ��ೕ�ಗಳನು� ರೂ���ೂಳ���ಾ�� : 

● ನಮ� ಆವರಣದ��ರುವ ಎಲ� ವ���ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು . �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ವ��ಸಲು 
�ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ �ೕ� �ಾ�� ಅಗತ� .  

● ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ವ���ಗಳ ನಡು� ಆರು (6) ಅ� ದೂರ ಎಂದು �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�� . ಪ���ೕಕ�ಾ�ರುವ ಕ�ೕ� 
ಅಥ�ಾ �ೂಡ� ಸ�ಾಂಗಣದಂತಹ ಸ�ಳಗಳ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ ಸಮಯದ�� , ವ���ಗಳ� ತಮ� �ೕ� �ಾ�� 
��ದು�ಾಕಬಹುದು . ಆ�ಾಗೂ� ��ೕ� ರೂಂಗಳ� / ��ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಗಳ� , �ಾ�    �ೕಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�    ರೂಂಗಳಂತಹ �ಾ�ಾನ� 
ಪ��ೕಶಗಳ�� , �ೕ� �ಾ�� ಧ�ಸ�ೕಕು .  

● �ಲಸದ ಚಟುವ��ಯ ಸುರ�� ಅಥ�ಾ ಪ�ಮುಖ �ಾಯ��� ಕ�� ಅಂತರದ ಅಗತ��ಲ��ದ�� ಆರು (6) ಅ� ಅಂತರವನು� 
ಖ�ತಪ���ೂಳ��ೕಕು . �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� ವ���ಗಳ� ಒಬ���ೂಬ�ರು ಆರು (6) ಅ�ಗ��ಂತ ಕ�� ಇರು�ಾಗ , �ೕ� 
�ಾ��   ಬಳಸ�ೕಕು .  

● ಎಲ�ರೂ �ೕ� �ಾ�� ಧ�ಸದ �ೂರತು ಇಕ��ಾ�ದ �ೕ�ತ�ಾದ ಸ�ಳಗಳ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಒಬ� ವ���ಯು �ಾತ� ಇರಬಹುದು . 
ಒಂದು ಪ��ೕಶದ�� ಒಂದ��ಂತ �ಚು� ವ���ಗ�ದ�� , ಗ�ಷ� �ಾಮಥ��ದ 50% �ಂತ ಕ�� ಆಕು����ಯನು� �ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು . 

● ಆರು (6) ಅ� ಅಂತರವನು� ಸೂ�ಸುವ �ೕ� ಅಥ�ಾ ಫಲಕಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಸ�ಳದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಬಳಸುವ ಮತು� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಇತರ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ�� ( ಉ�ಾ ., �ಾ�� ಇ� / ಔ� ��ೕಶ�   ಗಳ� , ಆ�ೂೕಗ� 
ತ�ಾಸ� �ೕಂದ�ಗಳ� , ��ಪ�� ಪ��ೕಶಗಳ� ). 

● �ೌ�ಕ �ೕರು��ಗಳ� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� �ಚು� �ೕ�ತ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� �ಾಧ��ಾ�ಾಗ��ಾ� �ಾವ� �� - ಅಥ�ಾ 
���ೕ - �ಾನ����ಂ� ಅನು� ಬಳಸು��ೕ� . ಸ�ಗಳಂತಹ �ೌ�ಕ�ಾದ �ೕರು��ಗಳ� �ಾಗವ�ಸುವವರ�� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� �ೂಂ�ರುವ ಮುಕ� , ಉತ�ಮ �ಾ� ಇರುವ ಸ�ಳಗಳ�� ನ�ಯ�� .  

● �� - ಅ�   ಗಳ� ಮತು� ��ವ�ಗ��ಾ� �ೂತು�ಪ��ದ ಪ��ೕಶಗಳನು� ರೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು , ಇದು �ಾಧ��ರುವ ಮ��� ಸಂಪಕ�ವನು� 
�ೕ�ತ�ೂ�ಸುತ�� .  

 
 

�ೖಯ��ಕ ಸ�ಚ�� 
 

�ೂೕ�� -19 ಹರಡುವ�ದನು� ಕ�� �ಾಡಲು ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ� ಉತ�ಮ �ೖ �ೖಮ�ಲ�ವನು� ರೂ���ೂಳ��ೕಕು . �ೖ 
ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ�ದ�� ಅವ�ಾಶ �ೕಡಲು �ಾ�ಾ �ನದ �ೕ�ಾಪ��ಯ�� ಸಮಯವನು� �ೕ�ಸಲು �ಾ�ಗಳನು� ���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� . ಎ�ಾ� 
ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ� �ೖನಂ�ನ �ೖಮ�ಲ�ದ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , �ಾವ� ಈ 
�ಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡು��ೕ� :  

● �ೖ �ೖಮ�ಲ�ದ�� ಇವ� ಒಳ�ೂಂ�� : 
○ �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು ಮತು� ಸ��ಾದ �ಾಯ�ತಂತ�ಗಳನು� ಉ��ೕ�ಸುವ ಫಲಕಗಳ� ;  
○ ಸೂಕ��ಾದ �ೖ �ೂ�ಯು��ಯ  ತರ�ೕ��  ಪ��ೕಶ ;  
○ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ� �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು ( �ಾಬೂನು ಮತು� �ಚ��ನ �ೕ��ಂದ , ಕ�ಷ� 20 ��ಂಡುಗಳ �ಾಲ ಉ�� 

�ೖ�ೂ�ಯುವ�ದು ); 
○ �ೂೕ� ಮತು� �ೕರು �ೕ�ದಂ� �ೖ �ೂ�ಯಲು �ಾಕಷು� �ೌಲಭ�ಗಳ� ಮತು� ಅವಶ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ; 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
○ �ಾಧ��ರುವ�� �ಾಗದದ ಟ�� ಅಥ�ಾ ಟ� - ��ೕ �ೕಪ� ಟ�� ���ನ�ರುಗಳ ಬಳ� ( �ಾ�ಂ� ��ಯ�   ಗಳ� 

ಸೂ���ೕ�ಗಳನು� ಏ�ೂೕ�ೖ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು� ��ಾರಸು �ಾಡುವ��ಲ� ); 
○ ಆ�ಾ�� �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದನು� ���ೕ�ಾ��ಸಲು �ೕ�ಾಪ��ಯ�� �ಚು�ವ� ಸಮಯ �ೕಡುವ�ದು . 

● ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ� ಈ �ಳ�ನಂ� �ೖ �ೂ�ಯ�ೕಕು 
○ ಕಟ�ಡ ಮತು� ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳನು� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ; 
○ ವಸು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೕ��ಗಳನು� ಹಂ��ೂಂಡ ನಂತರ ; 
○ �ಂ� ಮತು� ಊಟದ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ; 
○ �ಾ�   ರೂ� ಬಳ�ದ ನಂತರ ; 
○ �ೌ�ಾಲಯ ಬಳಸಲು ��ಾ���� ಸ�ಾಯ �ಾ�ದ ನಂತರ ; 
○ �ೕ�ದ ನಂತರ , ಒ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಮೂಗು ಊ�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ೖಗಳ�� ���ದ ನಂತರ ; 
○ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� �ೖಗಳ� ಕ��� �ಾಣುವಂ� ಮ�ಾ��ರು�ಾಗ ; 
○ �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು ಲಭ��ಲ���ಾ�ಗ �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ಬಳಸುವ�ದು ; 

● �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� - �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು �ಾಧ��ಲ���ಾ�ಗ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ� �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ಬಳಸಬಹುದು . 
ಕ�ಷ� 60% ಎ��ಾ� ಅಥ�ಾ 70% ಐ�ೂ����� ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಅನು� �ೂಂ�ರುವ �ಾ���ೖಜ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�� . 
�ಾ���ೖಜ�   ಗಳ� ದಹ� ಮತು� ಇವ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾಗ ��ಾ���ಗಳನು� ಗಮ�ಸ�ೕಕು . �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ�   ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು 
ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರ�ೕಕು : 

○ �ಾ���ೖಜ� ���ನ�ರುಗಳ ಬ� ಮ�ಾ�ದ �ೖಗಳನು� �ೂೕ� ಮತು� �ೕ��ಂದ �ೂ�ಯ�ೕಕು ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಫಲಕಗಳನು� 
ಇಡ�ೕಕು ; 

○ �ಾ���ೖಜ� ���ನ�ರುಗಳನು� ಪ��ೕಶ�ಾ�ರಗಳ ಬ� ಮತು� ಜನರ ಓ�ಾಟದ ಎಲ� ಪ��ೕಶಗಳ�� ಇ�ಸ�ೕಕು . 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
ಸಂದಶ�ಕರು ಮತು� ಪ��ೖ��ಾರರ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� 
��ಾ���ಗಳ ಸುರ�� ಮತು� �ೕಗ�ೕಮವನು� �ೂರತುಪ�� �ೂರ�ನ ಸಂದಶ�ಕರು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ�ೕವಕ�� �ಾ�ಾ 
ಆವರಣಗ�� ಬರಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� . �ಾಲಕರು / ��ೕಷಕರು ಫ�ಂ� ಆ�ೕ�� ವರ� �ಾಡು�ಾ�� ಮತು� ಅದು 
ಅವರ ಮಗು�ನ ಸುರ�� ಅಥ�ಾ �ೕಗ�ೕಮ�ಾ�� �ೂರತು �ೕ� �ಷಯದ ಕು�ತು ಆ�ರುವ��ಲ� . ಕಟ�ಡಗ�� 
ಅಗತ��ಾದ ಸಂದಶ�ಕರು ಮತು� �ಾಲಕರು / ��ೕಷಕ ಸಂದಶ�ಕರು �ೕ� �ಾ�� ಧ�ಸುವ ಅಗತ��ರುತ�� ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಾ 
ಕಟ�ಡಗ�� ಅವರ ಪ��ೕಶವನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
ಎ�ಾ� ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� , ಸಂದಶ�ಕರು ಮತು� ಪ��ೖ��ಾರರು ಸುರ��ಾ �ಾಧನಗಳ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� 
ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು , ���   �ೌ� �ೌಲಭ�ಗ�� �ೕ� �ೕಡುವವರು ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� 
�ಾಡು�ಾ�� : 
 

● ಎ�ಾ� ಸಂದಶ�ಕರು �ಾವ��ೕ ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು ಸ��ಾದ �ೕ� �ಾ�� ಧ��ರ�ೕಕು ಮತು� 
ಆರು (6) ಅ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಅದನು� ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� 
ಧ�ಸ�ೕಕು . 

● ಎ�ಾ� ಸಂದಶ�ಕರು �ೖ�ಕ ಉಷ��ಯ ತ�ಾಸ��ಾ� ಮತು� �ೂೕ��  -19 ಆ�ೂೕಗ� ತ�ಾಸ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು �ೂತು�ಪ��ದ ಸ�ಳದ�� ಪ�ೕ�� ಒಳ�ಾಗು�ಾ�� .  

● ನಮ� ��ಟ� �ಾ��ೕ�   �ಂ� ವ�ವ��ಯ ಮೂಲಕ ಸಂದಶ�ಕರ �ಾ��� ��ೕಕ�ಸಲು ಸಂದಶ�ಕರು ತಮ� 
ಗುರು��ೂಂ�� �ೖ� ಇ� �ಾಡ�ೕಕು . ಸಂದಶ�ಕರನು� ��ೕ� �ಾಡ�ಾ�� ಎನು�ವ�ದನು� ಎ�ಾ� ಇತರ ಭದ��ಾ 
ಸ�ಳಗ�� ಇದು ಸೂ�ಸುತ�� . 

● �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರ ��ೕ�ತರು ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೕಡದ �ೂರತು 
�ಾವ��ೕ ಸಂದಶ�ಕರು ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾರದು . ಎ�ಾ� ಸ�ಗಳ� �ಾಧ��ರು�ಾಗ �ೂರ� ಅಥ�ಾ ವಚು�ವ� 
�ೕ�ಂ�   ಗಳ ಮೂಲಕ ನ�ಯ�ೕಕು . 

● �ಾ�ಂಪ�   ನ��ರು�ಾಗ ಸಂದಶ�ಕರು ಅ�ಾ�ೂೕಗ��� ಒಳ�ಾ�ದ�� , ಅವರು ಸಮ��ಯನು� ವರ� �ಾಡಲು �ೕ� 
�ಾಡುವ �ಬ�ಂ�ಯನು� ಎಚ��ಸ�ೕಕು ಮತು� ನಂತರ ತ�ಣ�ೕ �ೖದ��ೕಯ ���� ಪ�ಯ�ೕಕು . 
 

 

ತರ�ೕ� 
 
���   �ೌ� ನ ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ�� �ೂಸ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ ಕು�ತು ತರ�ೕ� �ೕಡುತ�� ಮತು� ಸುರ��ಾ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
ಆ�ಾ�� ��ಸ�ಾಗುತ�� . �ಳ� ಪ�� �ಾಡ�ಾದ ಮು��ಚ���ಗಳ ಬ�� ತರ�ೕ�ಯನು� ದೂರ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ�ಾ� 
ನ�ಸ�ಾಗುತ�� . �ೌ�ಕ�ಾ� ತರ�ೕ� �ೕ�ದ� �ಾಗವ�ಸುವ ಎಲ��ಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಮತು� �ೕ� �ಾ�� 
ಅಗತ��ಾ�ರುತ�� . ತರ�ೕ� �ಾಮ��ಗಳನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಅಥ��ಾ��ೂಳ��ವಂ� ಮತು� ಎ�ಾ� �ಾ��ಕ�� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ� 
ಮತು� �ಾ�ರ�ಯ ಮಟ�ದ�� ಲಭ��ಾಗುವಂ� ��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ಾ�� . �ಾಧ��ರುವ��ಲ� ತರ�ೕ� �ೕಡಲು �ಾವ� 
�ೕ��ಗಳನು� ಬಳಸು��ೕ� .  
�ೖಯ �ೖಮ�ಲ� , ಸ��ಾದ �ೕ� �ಾ�� ಧ�ಸುವ�ದು , �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಮತು� ಉ��ಾಟದ �ೖಮ�ಲ�ವನು� 
ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಆದ� ಅದ�� �ೕ�ತ�ಾ�ಲ�ದ �ೂಸ �ೂೕ�� -19 ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಸ��ಾ� 
�ೕ� ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಂದು ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� ಕ�ಸ�ಾಗುತ�� ಅಥ�ಾ ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���   �ೌ� 
ಖ�ತಪ�ಸುತ�� . �ಚು�ವ� ತರ�ೕ�ಯನು� ಇ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು : 

● ಅವರು �ೂೕ�ಗ�ಾ��ಾ�ಗ ಮ�ಯ���ೕ ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೂೕಗ ತ�ಗಟು��� �ಾಧ��ಾಗುತ�� . 
● �ಮು� ಮತು� �ೕನುಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಸ��ಾದ ಉ��ಾಟದ ರೂ�ಗಳನು� �ಾಯು��ೂಳ��ವ�ದು . 
● �ಾಮೂ�ಕ ವಸು�ಗಳ ಬಳ�ಯನು� ತ��ಸುವ�ದು . �ಾಮೂ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸ�ೕ�ಾದ�� , ಬಳ�ಯ ನಡು� 

ಸ��ಾದ �ೂೕಂಕುರ�ತ�ೂ�ಸುವ �ಾಯ���ಾನಗಳ ಬ�� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . �ಾಮೂ�ಕ 
ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ಗಳ�� ಇತರ �ಾ��ಕರ ��ೕ�   ಗಳ� , �ೕಜುಗಳ� , ಕ�ೕ�ಗಳ� , ಕಂಪ��ಟ�   ಗಳ� ಅಥ�ಾ 
ಇತರ �ಾಧನಗಳ� , ಇತರ �ಲಸದ ಪ�ಕರಗಳ� ಮತು� ಉಪಕರಣಗಳ� �ೕ�� , ಆದ� ಅಷ���ೕ �ೕ�ತ�ಾ�ಲ� . 

● �ೂೕ��  -19 ಬ�� �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� �ೂಸ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ��ಣ ಮತು� ತರ�ೕ�ಯನು� 
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು .  

● ಅ�ಾಯ�ಾ� ಅಂಶಗಳ� ಮತು� ರ��ಾತ�ಕ ನಡವ��ಗಳ� ( ಅಂದ� , �ಮು�ವ ��ಾ��ಾರ ಮತು� ��ಇ �ಾಳ� ). 
● �ಾ�ಗ�� ��� ಪ�ಗಣ�ಗಳ� 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
 

ತರ�ೕ�ಯ ಬ�� ���ನ �ಾ���ಾ� ದಯ�ಟು� ಅನುಬಂಧವನು� �ೂೕ� . 

ಫಲಕಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೕಶಗಳ�  
ಫಲಕಗಳ� �ಚು� �ೂೕಚ�ಸುವ ಸ�ಳಗಳ�� ( ಉ�ಾ ., �ಾ�ಾ ಪ��ೕಶ�ಾ�ರಗಳ� , ��ಾ�ಂ� �ೂಠ�ಗಳ� ) �ೖನಂ�ನ 
ರ��ಾತ�ಕ ಕ�ಮಗಳನು� ಉ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂೕ�ಾಣುಗಳ ಹರಡು��ಯನು� �ೕ� ���ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದನು� 
�ವ�ಸ�ಾಗುತ�� ( ಉ�ಾಹರ�� �ೖಗಳನು� ಸ��ಾ� �ೂ�ಯುವ�ದು ಮತು� �ೕ�   �ಾ�� ಅನು� ಸ��ಾ� 
ಧ�ಸುವ�ದು ). 

�ಾವ� ಬಳಸಬಹು�ಾದ ಫಲಕಗಳ �ಲವ� ಉ�ಾಹರ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ದಯ�ಟು� �ಳ�ನ �ತ�ಗಳನು� ಮತು� �ಂ� 
�ಾಡ�ಾದ ಉ�ಾಹರ�ಗಳನು� �ೂೕ� :  ಉ�ಾಹರ� 1 , ಉ�ಾಹರ� 2 , ಉ�ಾಹರ� 3 , ಉ�ಾಹರ� 4 , ಉ�ಾಹರ� 
5 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
ಸ�ಳ ��ಾ�ಸ , �ಾಮಥ��ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಗಣ�ಗಳ� 
 
�ಾ�ಾನ� ಕ�ೕ�ಯ ಪ��ೕಶ 

● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� ಕ�ೕ� �ಾಮಥ�� ಕ���ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� , ಕ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� ಸಣ� ಸ�ಳಗಳನು� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಒಬ� (1) ವ���� 

�ೕ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� , �ಾ��ಾ�ೂ��ೕ� ��ೕ�    ಗಳಂತಹ �ಚು�ವ� ರ��ಾತ�ಕ �ಾ��ಯ�    ಗಳನು� ಪ��ೕಶ ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಯ ಹ��� �ಾವ��ೕ ಅ�ತ��ಲ�ದಂ� �ೖ�ಕ�ಾ� ದೂರವ��ಯು��ಯನು� �ಾ�ಸಲು 
ಬಳಸ�ಾಗುತ�� . 

● �ಲಸದ ಸ�ಳಗಳನು� ಪ�ನಃ ��ಾ�ಸ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಇದ�ಂದ �ೌಕರರು ಪರಸ�ರ ಮು�ಾ - ಮು��ಾಗುವ��ಲ� , 
ಅಥ�ಾ ಪರಸ�ರ ಮು�ಾ - ಮು��ಾಗುವ�ದನು� ತ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� ��ಾಗಗಳನು� 
ಪ���ೕಕ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವ� �ಾಧ��ಾಗ�ೕ ಇರು�ಾಗ , ಬಹು ಬಳ�ಯ ಆ�ೕ� ���ಂ�   ಗಳ�� �ೕ� �ಾ�� 
ಧ�ಸ�ೕಕು .  

● �ೕ� ಕವ�ಂ� ( �ಾ�� ) ��ಯುವ�ದ�ಾ�� ವ���ಗ�� �ಾಗವನು� �ಡಲು ಸಮಯವನು� ಅನುಮ�ಸಲು 
�ಚು�ವ� ��ಾಮಗಳನು� �ೕಡಬಹುದು . ಈ ಷರತು�ಗಳ ���ಷ� �ಣ�ಯವನು� ಉ�ೂ�ೕ�ಯ �ೕರ 
�ೕ���ಾರಕರು ಪ�ಗ�ಸು�ಾ�� .  

● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� , �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ�ದ �ೂರತು ���ನ ಜನರು ಒಂದು ಪ��ೕಶದ�� 
( ಅಂದ� , �ೂಡ� ಸ�ಗಳ� ) ಇರ�ೕ�ಾದ �ಾಯ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೕ ಇರುವ�ದನು� �ಾವ� ���ೕ�ಾ��ಸು��ೕ� .  

● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� ವ���ಗಳ ಸ�ಗ�� ಬದ�ಾ� ��ೕ� ಮತು� ವಚು�ವ� �� �ಾನ���� �ೕ�ದಂ� 
ವಚು�ವ� �ೕ�ಂ� ಟೂ�    ಗಳನು� ಬಳಸಲು �ೌಕರರನು� ���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� .  

● �ೖಯ��ಕ ಸ�ಗಳ� ಅತ�ಗತ��ಾ�ದ�� , ಸ�ಗಳನು� 10 ಜನ�� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ಜನ�� 
�ೕ�ತ�ೂ�ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು 
ಇವ� ಸ��ೕಯ , �ಾಜ� ಮತು� �ಡರ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾಡುವ 
�ಾಮಥ��ವನು� ಅವಲಂ��ರುತ�� . 

 
�ಾನ���� �ೂಠ�ಗಳ� 

● ವಚು�ವ� ಸ�ಗಳ� �ಾಧ��ಲ��ದ��� �ಾತ� ನೂ��ಾ�� �ಾಜ� �ಾಗ�ದಶ�ನದ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾನ���� 
�ೂಠ�ಗಳ ಬಳ�ಯನು� �ೕ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

● �ೕ�ಗಳನು� �ೌ�ಕ�ಾ� �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರು�ಾಗ , �ೕ�ಾ�ವ�� ಗುಂಪ�ಗಳ� �ೌ�ಕ�ಾ� ಸ� �ೕರುವ�ದನು� 
ತ��ಸಲು ಅವ�ಗಳನು� ಸಮಥ��ಾ� ನ�ಸ�ಾಗುತ�� .  

● �ೕ�   ಕವ�ಂ�   ಗಳ ಬಳ� �ೕ�ದಂ� �ಾಗ ವ�ಸುವವರು �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ ಅಗತ��ರುತ�� . 
● ಸ�ಗಳ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ �ಾಲಹರಣ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ��ಯುವ�ದನು� �ರು��ೕಜನ�ೂ�ಸ�ೕಕು .  

 
��ಾ�ಂ� �ೂಠ�ಗಳ� ಮತು� ಊಟದ �ೂೕ�ಗಳ� 

● ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕಯವನು� �ೕ�ಸು�ಾಗ ಕ�ಷ� 6 ಅ�ಗಳಷು� �ೕಪ��ಸು��ಯನು� �ವ��ಸಲು 
�ಾಧ��ಾಗ�ದ�� ��ಾ�ಂ� �ೂಠ�ಗಳ ಬಳ�ಯನು� ���ಸ�ಾಗುತ�� .  

● �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� ತಮ� �ಾಸ� ಕ�ೕ�ಗಳ� , ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� , �ಾಹನಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೂರಗ� ಊಟ ಮತು� 
��ಾಮಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಬ�ಂ�� ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  

● ��ಾ�ಂ�ಯ ಕು��ಾದ ಆತಂಕಗ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ��ಾಮಗಳ �ೕ�ಾಪ��ಗಳನು� ಬಳ��ೂಳ�ಬಹುದು .  
● �ಬ�ಂ� ಒ��� ��ಾಮಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು ಬಯ�ದ� ಅವರು �ೂಡ� �ಾಗದ�� ಅಥ�ಾ �ೂರ� ಅದನು� 

�ಾಡ�ೕಕು , ಅ�� ಕ�ಷ� 6 ಅ� ಅಂತರವನು� ಉ���ೂಳ��ೕಕು .  
● �ಾಧ��ರುವ�� �ಾಟ� ಕೂಲ�   ಗಳ� , �ಾ� �ೕಕ�� ಮತು� ಬೃಹ� �ಂ�ಗಳಂತಹ ���ನ ಸಂಪಕ��ೂಂ�� 

�ವ��ಸ�ಾಗುವ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
● ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� �ಾಮು�ಾ�ಕ�ಾ� ಊಟವನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� , ಮತು� ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ಒಟು�ಗೂಡುವ 

�ಾ�ಾನ� ಪ��ೕಶಗಳ�� ಆ�ಾರವ� ಲಭ��ರುವ��ಲ� . 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
�ಾ�ಯ� ರೂಂಗಳ� / ಪ��ೕಶಗಳ� 

● �ಾ�ಯ� �ೂಠ�ಗಳ� / ಪ��ೕಶಗಳ�� ಒಟು� �ೕರುವ�ದನು� ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● �ಾ�ಯ� �ೕಂದ�ಗಳ�� ಶು��ೂ�ಸುವ �ಾಮ��ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 
● ಸ���ಸಬಹು�ಾದ �ೕ��ಗಳನು� ಬಳ�ಯ �ದಲು �ಾಗೂ ನಂತರ ಅದನು� ಒ�ಸಲು �ಬ�ಂ�ಯನು� 

���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
ಎ��ೕಟ�   ಗಳ� 

● ��ಾ���ಗಳ �ಂಬಲವನು� ಕ�ಾ�ಯ�ೂ��ದ �ದಶ�ನಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ���   ನ�� ಒಬ� 
ವ��� �ಾತ� �ೂೕಗಲು ಅವ�ಾಶ�ರುತ�� . 

● �ಾ�ಾನ� ಬಳ�ಯ ಪ��ೕಶಗಳ��ರು�ಾಗ �ಬ�ಂ� ��ೕ�ಾ�ಾಹ� �ೕ� ಕವ�ಂ� ಅನು� ಧ�ಸ�ೕಕು . 
● ಎ��ೕಟ�   ಗಳನು� ಪ�ೕ ಪ�ೕ ����ಾಶ �ಾಡ�ಾಗುತ�� .  

 
��ಾ�ಂ� �ೂಠ�ಗಳ�  

● �ಾತ�ದ ಪ�ಗಣ� ಇಲ��ೕ ಎ�ಾ� ��ಾ��� ಮತು� �ಬ�ಂ� �ಾ�    ರೂಂಗಳ� , ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಒಬ� ವ���� 
�ೕ�ತ�ಾ�ರುತ�� .  

● �ಾ�    ರೂಂ� ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು ವ���ಗಳ� ತಟ��ೕಕು .  
● ��ೕಷ ಸಂದಭ�ಗಳ�� , �ೌ�ಾಲಯದ ಬಳ�ಯ�� ��ಾ���� ಸ�ಾಯ �ೕ�ಾದ� , �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೕ�ದಂ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ �ಾಧನಗಳನು� ವಯಸ�ರು ಧ��ರ�ೕಕು ಮತು� �ೖದ��ೕಯ�ಾ� 
ಅನ����ಾಗ , ��ಾ���ಯು ಸ��ಾದ �ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ��ರ�ೕಕು .  

● ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಒಬ� ವ���� �ಾತ� ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಫಲಕವನು� ಪ��ೕಶ �ಾ�ರದ�� ಇ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
● ಆ�ೂೕ�ಾ��� �ಾ�ಂ� ��ಯ� ಬಳ�ಯನು� ���ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಟ�   �� �ೕಪ� ಟ�� ���ನ��    ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
● �ಾಧ��ರುವ�� ಟ�   �� �ಾಟ� �ಕ��    ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 

 
�ಾ�   �ೕಗಳ� / ���ಲುಗಳ�  

● �ಾಧ��ರುವ�� �ಾ�   �ೕಯ�� ಸಂ�ಾರ ದಟ��ಯನು� ಒಂ�ೕ ���� �ೕ�ತ�ೂ�ಸಬಹುದು .  
● ಒಂ�ೕ ���� ಓ�ಾಟ ಅನ�ಯ�ಾಗ�ದ��� , ಎರಡೂ - ���ನ ಸಂ�ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● �ಲದ / ���ಲುಗಳ �ೕ�ನ ಸೂಚ�ಗ�ಂದ ���ನ�� ಓ�ಾಟವನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ��  
● �ಾ��ಾ� ಮಹ�ಗಳ� / ���ಲುಗಳ ���     ಗಳ �ೂರ�ೖಯ��ರುವ �ೕ�   ಗಳನು� �ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎ�ಾ� 

ವ���ಗಳ ನಡು� �ಾಕಷು� ಅಂತರವನು� �ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ� ಒಂ�ೕ ���ನ�� ಪ��ಾ�ಸು�ಾಗ �ಾಕಷು� ಅಂತರವನು� ಕೂಡ �ೂಂ�ರ�ೕಕು . 

 
ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� 

● �ಾಗದ ಒ�ಾ�� ಚದರ� ���ೕಣ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ �ಾಮಥ��ದ ಆ�ಾರದ �ೕ� 
ಪ�� ತರಗ�ಯ�� ���ಷ� ಸಂ��ಯ ಮಕ�ಳನು� �ಾತ� ಉ���ೂಳ��ಾಗುತ��  

● ಪ���ಬ� ��ಾ��� , ��ಕ ಮತು� ಸ�ಾಯಕ �ಬ�ಂ�ಯೂ ಇತರ�ಂದ 6 ಅ��ಂತ ಕ���ಲ�ದ ಅಂತರ 
�ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು . 

● ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� ಮತು� �ೂೕಧ�ಾ �ಾಮ��ಗ��ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುವ �ಾಗಗಳ ಕು�ತು �ಚು�ವ� ಪ�ಗಣ�ಯನು� 
��ದು�ೂಳ��ಾಗುತ�� .  

● ಎ�ಾ� ಸುರ��ಾ �ಾನದಂಡಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಒ�ಾ�� ತರಗ�ಯ �ಾತ�ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡ�ಾಗುತ�� .  
● ��ಾ���ಗಳ� , ��ಕರು ಮತು� ಸ�ಾಯಕ �ಬ�ಂ�ಯು ಸ��ಾದ �ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��� .  
● ಇ�� ಸಂಭವ�ೕಯ ಸ�ಳ�ಂದ ಸ�ಳ�� ��ಾ���ಗಳ ಚಲ� �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೕಕು . ತ�ರು ಮತು� ಸ�ಾಯಕ �ಬ�ಂ� 

�ಾಧ��ರುವ�� �ೂೕಧ� / ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ತರಗ�� �ೂೕಗು�ಾ�� . 
● ತರಗ�ಯ���ಸುವ ವಸು�ಗಳ� ಅತ�ಗತ� �ಾತ��ೕ ಆ�ರ�ೕಕು . ಹಂ��ೂಳ��ವ ಸಂಪನೂ�ಲಗ�ಾದ ����   ಗಳ� , 

ಕ��ೕ�   ಗಳ� , ಕತ�� , �ಾ�ಲು��ೕಟ�   ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಬಳ�ಯನು� ���ಸ�ೕಕು .  
○ �ಾವ��ೕ ಅನಗತ� �ೕ�ೂೕಪಕರಣಗಳನು� ��ಯ�ೕಕು . 
○ �ೂೕಂಕು ��ಾರಕ �ೂ�ಸಲು ಕಷ�ಕರ�ಾದ �ಾವ��ೕ ಮೃದು �ೕ��ಗಳನು� ���� : 

■ ಏ��ಾ ರ�    ಗಳ�  
■ ಮೃದು�ಾದ ಬ���ರುವ ಕು��ಗಳ� 
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ಊಟ ಸ��   �ಾಡುವ ���ೕ��ಾ ಮತು� ಇತರ ಪ��ೕಶಗಳ�  

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರದ ಅಗತ�  
● ಆ�ಾರ��  ಅಲ��ಯ ಪ�����ಗಳ ಲ�ಣಗಳ� �ೕ�ದಂ� ಆ�ಾರ ಅಲ��ಯ ಬ�� ��ಕ�� ತರ�ೕ� �ೕ� . 
● ಎ�ಾ�  ಆ�ಾ�ೕತರ �ೕ�ಾ �ಬ�ಂ�� ಅವರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ �ಾವ��ೕ ಊಟದ �ೕ�� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ��ಗ��  

ತರ�ೕ� �ೕಡ�ೕಕು . 
 
ಆ�ೂೕಗ��ೕ�ಯ ಕ�ೕ�ಗಳ� / ನ�� ��ೕಶ�    ಗಳ� 

● ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ� ಸೂಕ��ಾದ �ೕ� ಕವ�ಂ�    ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು . 
○ �ಾ�ಯ��ಾ� ಎ�  95 ����ೕಟ� ಬಳ�ಯನು� ಶಂ�ತ �ೂೕ�� -19 ನ ಸಂದಭ�ಗ�� �ೕ�ತ 

�ೂ�ಸ�ೕಕು 
○ ನ��   ಗಳ� ಬಳ�� �ದಲು ಎ�  95 ����ೕಟ�   ಗಳ ಕು�ತು ಸ��ಾದ ತರ�ೕ� ಮತು� ��   �ಂ� 

ಪ�ಯ�ೕಕು . 
● ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�� , ನ��   ��ೕಶ�    ಗಳನು� �ೕ� ಪ�ನಃ ಸಂರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು : 

○ 6 ಅ��ಂತ ಕ���ಲ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ�ದು .  
○ “ ಅಸ�ಸ� ” ಮತು� “ ಸ�ಸ� ” ವಲಯಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು .  

■ �ೖನಂ�ನ ಔಷ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ ��ಾ���ಗ�� ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ ಲ�ಣಗ��ಂ�� �ಾಜ�ಾಗುವ 
��ಾ���ಗ�ಂದ ಪ���ೕ�� ���� �ೕಡ�ೕಕು .  

■ �ಾಕಷು� ಶುದ� �ಾ�ಯ ಬರುವಂ�ರುವ ಪ���ೕಕ �ಾಗದ�� �ಬು��ೖಜ� ����ಯನು� ನ�ಸ�ೕಕು .  
○ ಇವ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೖ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� : 

■ ಪ���ೕಕ ಪ�ೕ�ಾ �ೂಠ�ಗಳ� 
■ �ಾ��ಾ�ೂ��ೕ� �ಾ��ಯ�     ಗಳ�  
■ �ಂ��ದು�ೂಳ��ವ �ಭ�ಸುವ ಕಟ�� �ಾ�� .  

● ಐ�ೂ�ೕಶ� �ೂಠ� / ಗಳ� 
○ �ೂೕ�� -19 ನ �ೂೕಗಲ�ಣಗ��ಂ�� ಪ����ಸುವ ವ���ಗ�ಂದ ಅದು ಹರಡುವ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� 

�ಾಡಲು ತ�ಣ�ೕ ಪ���ೕ�ಸ�ೕಕು .  
○ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಸ�ಳದ�� ಐ�ೂ�ೕಶ� �ೂಠ�ಯನು� ಬಳ��ೂಳ��ಾಗುವ�ದು . 
○ ���ನ  �ಾ���ಾ�  ಐ�ೂ�ೕಶ�  �ೂಠ� /��ಾಗವನು�  ಉ��ೕ�� . 

 
�ೂೕ�� -19 ಆ�ೂೕಗ� �ೕ�ಗಳ ಐ�ೂ�ೕಶ� �ೂಠ�ಗಳ� 

● ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�� , �ೂೕ�� -19 ರ �ೂೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ವ���ಗಳನು� ಪ���ೕ�ಸಲು ಪ���ೕಕ , ಸ�ತಂತ� 
�ೂಠ�ಯನು� / ಗಳನು� �ೂರ�ಾಗ�� ಹ��ರದ��ರುವಂ� ಉ���ೂಳ��ೕಕು .  

● ���ನ ಸ�ಳ ಲಭ��ಲ��ರುವ�� . ನ�� ��ೕಷ�   ಗಳ� ��ೖ�ಂ� ಕಟ��   ಗಳನು� �ೂಂ�ದು� , �ೌ�ಕ �ಭಜ� ಮತು� 
ಕ�ಷ� 6 ಅ� �ೕಪ��ಸು��� ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುವಂ�ರ�ೕಕು .  
 

ಭದ��ಾ �ೂಠ� / �ಾ�ಗತ ಪ��ೕಶಗಳ� 
ಪ�� ಕಟ�ಡದ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಶ �ಾ�ರಗಳ�� ಭದ��ಾ �ೕಂದ�ಗಳ� ಇರುತ�� .  

● ಬಹು - ಪ��ೕಶ ��ಾ�ಸವನು� ಬಳ�ದ�� , �ಚು�ವ� ಭದ��ಾ ��ೕ��   ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� . 
● ಕಟ�ಡವನು� ಪ��ೕ�ಸುವ ಮತು� �ಗ��ಸುವ ಎಲ� ವ���ಗಳ �ಾ�� ಉ���ೂಳ��ವ �ಾ�ಥ�ಕ ಸ�ಳ�ಾ� ಅವ� 

�ಾಯ� �ವ��ಸುತ�� .  
● ಎ�ಾ� ವ���ಗಳನು� ರ�ಸಲು �ಾ��ಾ�ೂ��ೕ� �ಾ��ಯ�    ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�� .  
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ�ಲು ಸಂದಶ�ಕರು ಎ�� �ಲು��ಾ�� ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸಲು ���ೕ� 

��ಾ�ೕ�ಶ�    ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● ��ಪ�� ಏ��ಾಗಳ�� ಕ�ಷ� 6 ಅ� ಅಂತರ ಒದ�ಸಲು ಆಸನಗಳನು� ��ದು �ಾಕ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಅವ� 

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಅಂತರವನು� �ೂಂ�� .  
● �ಯತ �ಾ��ಗಳಂತಹ ಪ�ೕ - ಪ�ೕ ಮು��ದ ವಸು�ಗಳನು� ��ಯ�ಾಗುವ�ದು . 

 
ತರಗ� �ಾಧನಗಳ� – �ೂ�ೕ�   ಬು�    ಗಳ� 

● �ಾಧ��ರುವ��ಲ� ಎಲ�ರೂ ಬಳಸುವ �ಾಧನಗಳ ಬಳ� �ತ�ಾ�ರುತ�� .  
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● ಆ�ಾ�� �ಾಧನದ �ೂರ�ನ ಮತು� �ೕ�ೂೕ�� ಅನು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ����ಾಶ �ಾಡ�ಾಗುತ�� 

○ �ೕ�ೂೕ��   ಗಳನು� ಎಲ�ರೂ ಬಳಸು��ದ��� ಪ���ಬ�ರೂ ಬಳ�ಯ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ಅದನು� 
ಒ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ೕಕು . 

○ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ ಮತು� ����ಾಶ �ಾಡುವ ಪ����ಯ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ೂೕ�� ಕವ�   ಗಳನು� 
ಬಳಸಬಹುದು . 

● �ೕ�ೂೕ��   ಗಳನು� �ೕ� ಆ�ಾ�� ಸ���ಸುವ �ಾಧನ �ೕ��ಗಳ ಕು�ತು ( ಅಂದ� , ಕವ� , �ಾ��ಂ� ಯು�� ) 
ಅವ�ಗಳನು� ಸ���ಸುವ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ �ೖಗಳನು� �ೂ�ಯಲು ��ಾ���ಗ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು .  
 

 
ಗ�ಂ�ಾಲಯದ ಸ�ಳಗಳ� 

● ಸ��ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸಲು ಮತು� ��   ಇ�    ��� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗದ ಎ�ಾ� ಮೃದು�ಾದ �ೕ��ಗಳನು� 
��ದು�ಾ� . 

○ �ೕ�   �ಾ�� �ೕ�     ಗಳ� 
○ ಅ�   �ೂೕಲಸ��� �ೌ�      ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕು��ಗಳ� 
○ ಏ��ಾ ರ�    ಗಳ� 

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಾಗವನು� ಪ�ನಃ ಸಂರ�� . 
○ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ರುವ�� �ೕಬ�    ಗಳನು� ಒ�� ಒಬ� ವ��� �ಾತ� ಬಳಸ�ೕಕು . 

■ �ೌ�ಕ ಅಂತರ ಉ�ಸಲು �ಾ��ಾ�ೂ��ೕ� �ಾ��ಯ�    ಗಳನು� ಅಳವ�ಸಬಹುದು . 
○ ಪರಸ�ರ ಮು�ಾ - ಮು��ಾಗದಂ� �ೕಜುಗಳನು� ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕಕು .  
○ ಓದಲು ಬಳಸುವ �ಕ� ಮೂ�ಯ ಬಳ�ಯನು� �ೕ�ರುವ ಸಂದಭ� �ೂರತು ಪ�� ���ಸ�ೕಕು : 

■ ಒ�� ಒಬ� ವ���� �ಾತ� ಸ�ಳ�ರುವ�ದು . 
■ ಪ�ೕ - ಪ�ೕ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸಲು ಮತು� ��   ಇ�   ��� �ಾಡಲು �ಾಧ��ರುವ�ದು  

● �ಾಕಷು� ��   ಇ�   ��� �ಾಡಲು ಆಗ�ದ�� ಪ�ಸ�ಕಗಳಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� ಪರಸ�ರ ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದನು� 
���ಸ�ೕ�ಾಗಬಹುದು . 

● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಬು�   �ೕ�   ಗಳ ನಡು�ನ �ಕು�ಗಳ�� ಓ�ಾಟದ �ೕ�ಗಳನು� ರ�� 
 
ಎಂ��ಯ�ಂ� �ಯಂತ�ಣಗಳ� 

● ಪ�� ಕಟ�ಡದ ಮುಖ� �ಾ�ರಗಳ�� ��ೕಟ�ಬ� �ಾ�ಂ� �ಾ� �ೕಂದ�ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು .  
● ಪ�� ಪ��ೕಶ , ಎ�ಾ� �ಾ��ಾ�   ಗಳ� ಮತು� ಪ�� ತರಗ�ಯ�� ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� 

ಲಭ��ರುತ�� . 
● �ಾ�   ರೂಂಗಳ�  

○ ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಒಬ�ರು �ಾತ� ಬಳಸಬಹುದು 
○ ಆ�ೂೕ�ಾ��� �ಾ�ಂ� ��ಯ� ಬಳ�ಯನು� ���ಸ�ಾಗುವ�ದು  
○ ಟ�   �� �ೂೕ� ಮತು� �ೕಪ� ಟವ� ���ನ��   ಗಳನು� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� �ಾಧ��ರುವ�� 

ಇ�ಸ�ಾಗುತ��  
○ �ಾಧ��ರುವ�� ಟ�   �� ನ��ಗಳನು� ಇ�ಸ�ಾಗುತ��  

■ ಹ�ಯ ����ನ ���    ಚ�    ಗಳ� ಇರುವ ಪ��ೕಶಗಳ� - ಅವ�ಗಳನು� ಅನ��ಸುವಂ� 
ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� 

○ ಟ� �ಾ�ಂ�   ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಸ�ಳದ�� �ಾ�ಂ� �ಾ�   ರೂಂಗಳ �ಾ�ಲುಗಳನು� 
���ೕ ಇಡ�ಾಗುತ�� 

● ಹ�ಾರ / �ಾ�ಗತ ಪ��ೕಶಗಳ� 
○ �ಾಜ�ಾಗುವ �ಬ�ಂ� ಮತು� ವ���ಗ�� ರ�� ಒದ�ಸಲು �ಾ��ಾ�ೂ��ೕ� �ಾ��ಯ�    ಗಳನು� 

ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು  
■ ನೂ��ಾ�� �ಾಜ�ದ ಅ�� - ��ೂೕಧಕ ಸಂ��ಯ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾ��ಯ�    ಗಳನು� 

��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ಾ�� 
● �ಾಟ� �ೌಂ�ೕ�   ಗಳ� 

○ ನೂ��ಾ�� �ಾಜ�ದ ಸಂ��ಯ ಅಗತ��� ತಕ�ಂ� 150 ��ಾ�ಗ�� ಕು�ಯಲು �ೕಗ��ಾದ �ೕರು 
ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು , ಆದ� ಪ�� ಮಹ�� ಕ�ಷ� ಒಂದ�ಾ�ದರೂ ಇ�ಸ�ಾಗುತ��. .  
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○ �ಾ�� ಕಂ�ಾ��ೕಶ� ಕ�� �ಾಡಲು ಬಬ�� / ��ಂ� � �ೌ� ಅನು� ��ದು �ಾಕ�ಾಗುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

���ಯ �ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 
○ ��ಂ� � �ೌ�   ಸ�ಳದ�� ಆ�ೂೕ�ಾ��� / ಟ��� �ಾಟ� ತುಂಬುವ �ಾಧನಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುತ��. .  
○ ಅಗತ��ರುವ ಕ� �ಚು�ವ� �ಾಟ� �ಲ�� �ೕಂದ�ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು .  
○ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು�� ��ಾಗದ�� �ವ��ದಂ� ಉಪಕರಣಗಳನು� 

ಪ�ೕ - ಪ�ೕ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
● ���ೕ� ��ಾ�ೕ�ಶ�    ಗಳ� 

○ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಶ �ಾ�ರಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ರ �ಾಯು��ಯ ಪ��ೕಶಗಳ� ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ ನಡು� ಕ�ಷ� ಆರು (6) 
ಅ�ಗಳ ಅಂತರ�ಾ�� ���ೕ� �ೖ�ೕಜುಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�� . 

○ ಎ�ಾ� �ಾ��ಾ� ���ೕ�    ಗಳ� ಮತು� ��ೕ�    �ೕ ���ಂ� � ���ನ ಸಂ�ಾರ ಹ�ವ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� ಸೂ�ಸಲು ����ಂ�    ಅನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�� . 

● �ಾ�ಲುಗಳನು� ಮುಟು�ವ�ದನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ಾ��ಾ� �ಾ�ಲುಗ�� ಎ��ೂ�ೕ�ಾ����� �ೂೕ�� - ಓಪ� 
�ಾಧನಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� .  

● ಉಷ��ಯನು� ಪ�ೕ�ಸುವ ಉಪಕರಣ  
● ಎ��    �ೕ�ಯ� �ಂ�ಂ� ಮತು� �ಾ��ಾ�   ಗಳ�  
● �ೖದ��ೕಯ ಐ�ೂೕ�ೕಶ� �ಂ�     ಗಳ�  

 

�ಾ�ಾನುಕೂಲ� 
ಇದರ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಎ�ಾ� ಸ�ಳಗ�� �ಾ�ಾನುಕೂಲ� ಮತು� �ಾ�ಾ �ಾ�ಯ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� 
ಪ��ೖಸು��ೕ� / �ಾಧ��ಾ�ಸು��ೕ� ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತ ಪ�ಸು��ೕ� : 

● ���   ಏ� �ಾ�ಂಪ�   ಗಳ ಮೂಲಕ �ೂರ�ನ �ಾ�ಯನು� �ಚು� ಒದ�ಸಲು ಕಟ�ಡ �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ��ಗಳ�� 
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� .  

● �ಾಯು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ��ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ�� ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ನೂ��ಾ�� �ಾಜ�ದ �ಾ�ಾ �ಾ�ಯ 
ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಅದು ಪ��ೖಸುತ�� / �ೕ�ಸುತ�� .  

● 11-13 �ಾ���ಯ ���ನ �ೕ�ಂ�   ನ �ಲ��   ಗ�� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಲ��   ಗಳನು� ��ಮಯ 
�ಾ��ೂಳ��ಾಗುತ�� . 

● ಮೂಲ ಕಟ�ಡ ವ�ವ��ಗ�ಂ�ಾ� �ಾ�ಾ �ಾ� �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ ಸ�ಳಗಳ�� , ��ದ �ಟ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಲುಗಳ 
ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ �ಾ�ಯನು� ಪ�ಯ�ಾಗುತ�� .  

○ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ವ�ವ��ಗ�� ಬದ�ಾವ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಡು �ಾಡುವ ಆ��ಗಳನು� ಪ�� 
�ಾಡ�ಾಗುತ�� . 

● ಕ�ಷ� 15 �ಎ�   ಎಂ ನ ಪ��ಾಣ ಮತು� ಹ�ವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಸ�ಳದ�� �ಾ�� 
�ೕ�ಾ� �ೕಗವನು� ���ಸ�ಾಗುತ�� .  

● ವ�ವ��ಗಳ�� �ಚು�ವ� ಒತ�ಡವನು� ತ��ಸಲು ವ�ವ��ಗಳ �ಚು� ಪ�ೕ - ಪ�ೕ �ವ�ಹ� ಮತು� ಪ��ೕಲ� 
ನ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

● ಪ�� ಮೂರು �ಂಗ��ೂ�� �ಾಯು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ��ಗಳ �ಲ�� ಬದ�ಸುವ �ೕ�ಾಪ�� ಇ���ೂಳ��ಾ�� .  
 
 
ಸ�ಚ��ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸುವ�ದು 
“��� ಮತು� �ಒ�� ಸಲ�ಯಂ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ� “ �ೂೕ�� -19 ,” �ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು� �ಾಸ� 
�ೌಲಭ�ಗಳನು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ ಮತು�  �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸುವ �ಾಗ�ದಶ�ನ , �ೂೕ�� -19  ಸಂಬಂ��ದ ��� 
�ೕ�� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� “ STOP THE SPREAD” ��ೕಸ�� ಬಳಸುವ�ದು ಒಳ�ೂಂಡು �� �ೌ�� �ೖಮ�ಲ� 
ಮತು� ಶು� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸುವ ಅಗತ��ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತ ಪ�ಸುತ�� . ಸ�ಚ� 
�ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯ �ಾಖ�ಗಳನು� �ವ��ಸ�ಾಗುವ�ದು , ಅದು ��ಾಂಕ , ಸಮಯ 
ಮತು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯ �ಾ���ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� .  

ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯ ಆವತ�ನವನು� ಪ���ೕ�ಸುವ �ೌಲಭ�ಗಳ 
ಉ�ಾಹರ�ಗ�ಂದ� : 

● ��   �ಾ�� ಬ�ೕ���� ಯು�� 
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Kannada/ಕನ�ಡ 
● �ಾ�    ರೂಂಗಳ� 
● ಭದ�� ಮತು� ಆಡ�ತ�ಾ�� �ೕ��ೕಗಳ� 
● ಅ���� ತರ�ೕ� �ೂಠ�ಗಳ� , �ಾಕ� ರೂಂಗಳ� 
● ಆ�ೂೕಗ� �ೕ�ಯ ಕ�ೕ�ಗಳ� , ಐ�ೂ�ೕಶ� 

ರೂಂಗಳ� 
● ಆಡ�ತ ಕ�ೕ�ಗಳ� ( ಮುಖ� ಕ�ೕ� , ��ಪ�� 

ಏ��ಾ ) 
● �ಾ�ಾನ� ಪ��ೕಶಗಳ�� ( �ಾ�ಲು ���ಗಳ� , 

ಎ��ೕಟ� ಗುಂ�ಗಳ� , �ಾ�ಯ�   ನ 
�ೕ�ಾ��   ಗಳ� , ��ೕ�   ಗಳ� , ಇ�ಾ�� ) ಆ�ಾ�� 
ಮುಟು�ವ �ೕ��ಗಳ� 

● ��ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಗಳ� 
● ���ೕ��ಾಗಳ� / ಅ��ಮ�ಗಳ� 
● ಕಂಪ��ಟ� �ಾ��   ಗಳ� 
●  ��ಾನ ಪ��ೕ�ಾಲಯಗಳ� 
● ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� 
● �ವ�ಹ� ಕ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� �ಲಸದ ಪ��ೕಶಗಳ� 
● ಬ� �ಾ��ೕ� 
● ಬಸು�ಗಳ� , �ಾ�ಾ �ಾಹನಗಳ� 
● ಗ�ಂ�ಾಲಯಗಳ� 
● �ೂಡ� ಸ�ಯ ಪ��ೕಶಗಳ� ( ಸ�ಾಂಗಣಗಳ� , 

�ಾ��ಾಮ�ಾ�ಗಳ� , ಸಂ�ೕತ �ೂಠ�ಗಳ� ) 
● ಆಟದ �ೖ�ಾನಗಳ� ( ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� �ಾತ� ) 
● �ೂ�ಾಂಗಣ ಆಸನ ಪ��ೕಶಗಳ� ( �ಾ���� ಅಥ�ಾ 

�ೂೕಹ ) 

 ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಸ��ಾದ �ೖ 
ಮತು�  ಉ��ಾಟದ �ೖಮ�ಲ�ದ  ಬ��  ತರ�ೕ� 
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು  ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ��ೕಷಕರು 
ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು �ಾಲಕ�� ಮ�ಯ�� ಇದನು� 
ಬಲಪ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳ ಬ�� �ಾ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

��ಾ�ಡ�ತವ� ಸುತ�ಲೂ �ಾ�ಂ� �ೖ�ೕ� �ೕಂದ�ಗಳನು� 
ಒದ�ಸುತ�� ಮತು� �ವ��ಸುತ�� : 

● �ೖ �ೂ�ಯಲು : �ೂೕ� , ಹ�ಯುವ �ಚ��ನ �ೕರು 
ಮತು� ��ಾಡಬಹು�ಾದ �ೕಪ� ಟ�� . 
 

● �ೖ ಸ�ಚ��ೂ�ಸು���ಾ� : �ೖ �ೂ�ಯುವ 
�ೌಲಭ�ಗಳ� ಲಭ��ಲ�ದ ಅಥ�ಾ 
�ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರದ ಪ��ೕಶಗ�� ಕ�ಷ� 60% 
ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� �ೂಂ�ರುವ ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ 
�ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� . 
 

● �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ಬಳಸ�ಾಗದ ��ಾ���ಗ�� ಇತರ ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು . 
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�ಯ�ತ�ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯನು� �ಾಡ�ಾಗುತ�� , ಇದರ�� ���ನ ಅ�ಾಯ 
ಮತು� ಆ�ಾ�� ಮುಟು�ವ �ೕ��ಗಳನು� �ಚು� �ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
ಇದು �ೕಜುಗಳ� ಮತು� ���ೕ��ಾ �ೕಬ�    ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� , ಇದನು� ಪ���ಬ�ರ ಬಳ�ಯ ನಡು� ಸ�ಚ� 
�ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ೕಕು . ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯು 
ಕ�ಣ�ಾ� ಮತು� �ರಂತರ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� ಕ�ಷ� ಪ�� �ನ ಅಥ�ಾ ಅಗತ��ರುವಂ� ಆ�ಾ�� �ಾಡ�ಾಗುತ�� .  

���ಯ ಆಡ�ತವ� �ಯ�ತ�ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� ಮತು� ��ಾ�ಂ� �ೂಠ�ಗಳ �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸು��ಯನು� 
ಖ�ತ ಪ�ಸುತ�� . ಬಳ�ಯ ಆವತ�ನವನು� ಅವಲಂ�� ��ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಗಳನು� ��ಾ�� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತು� 
�ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ೕಕು .  
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ಶಂ�ತ ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕ��ದ �ೂೕ�� -19 ಪ�ಕರಣಗಳ� 
 

● ತುತು� ಪ����� - ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ ಲ�ಣಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯನು� ಆ�ೂೕಗ� 
ಕ�ೕ�� ಕಳ��ಸ�ೕಕು . ಆಸ��ಾ ಮತು� ಅಲ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೕಘ��ಾಲದ ಜಠರಗರು�ನ ಪ����ಗಳಂತಹ 
�ೕಘ��ಾಲದ ಪ����ಗಳ� �ೂೕ�� -19 ನಂ��ೕ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಆದ� ಅವ� �ಾಂ�ಾ��ಕವಲ� ಅಥ�ಾ 
�ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ��� ಅ�ಾಯವನು�ಂಟು �ಾಡುವ��ಲ� , �ಾ�ಾ� ವ���ಗಳನು� �ಣ��ಸಲು �ಾ�ಾ ನ�� 
( �ೂೕಂ�ಾ�ತ ವೃ��ಪರ ನ�� , ಆ�   ಎ� ) ಇರು�ಾ�� . ಸಂ�ಾವ� �ೂೕ�� -19 �ೂೕ��ಂ�� ನ�� 
ಸಂಪಕ�ದ��ದ��� ಅವ�� ಸ��ಾದ ��ಇ ಅಗತ��ರುತ�� 

● ಐ�ೂ�ೕಶ� - ��ೕಷಕರು / �ಾಲಕರ ಮ�� �ೂೕಗಲು �ಾಯು��ರುವ �ೂೕ�� -19 ಅನು� �ೂಂ�ರಬಹು�ಂದು 
ಶಂ�ಸ�ಾ�ರುವ ��ಾ���ಗಳನು� �ೂೕ��ಂದರ�� ಅಥ�ಾ ಇತರ�ಂದ ಪ���ೕಕ�ಾ�ರುವ ಪ��ೕಶದ�� ಸೂಕ� 
��ಇ �ೂಂ�ರುವ ವಯಸ� ವ���ಯ �ೕ���ಾರ�ಯ�� ಐ�ೂ�ೕ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು . �ೂೕ�� -19 ಎಂದು 
ಶಂ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅ�ೕಕ ��ಾ���ಗಳ� ಈ ಐ�ೂ�ೕಶ�   �ೂೕ�ಯ�� ಇರಬಹುದು , ಅವರನು� ಕ�ಷ� 6 ಅ� 
ಅಂತರ ಉ���ೂಂಡು �ೕಪ��ಸ�ಾಗುವ�ದು . ಇತರ�ಂದ ಪ���ೕಕ �ೂೕ�ಯ�� ಅವರನು� ಐ�ೂ�ೕ� 
�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� , ಅ�ಾ�ೂೕಗ� �ೂಂ�ರುವ ವ����ಂದ ಸ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ದ�� ಮತು� 
ಉ��ಾಡಲು �ೂಂದ��ಾಗ�ದ�� , ಮ�� �ೂೕಗಲು �ಾಯು��ರು�ಾಗ ಇತರ�� �ೖರ� ಹರಡದಂ� 
ತ�ಗಟ�ಲು �ೕ� ಕವ�ಂ�    ಗಳನು� ( ಉ�ಾ ., ಬ�� ಅಥ�ಾ ಶಸ� - ����ಯ ಮುಖ�ಾಡ ) ��ಾ���� 
ಒದ�ಸ�ಾಗುತ�� . ��ಾ���ಗಳನು� ಐ�ೂ�ೕಶ� ಪ��ೕಶ�ಂದ �ಾಲಕರು / ��ೕಷಕರು ಇರುವ��� 
ಕ��ೂಯ��ೕಕು . �ಾಲಕರು ಅಥ�ಾ ��ೕಷಕ�� ಅವರ ಆ�ೂೕಗ� �ಾಳ� �ೂೕ��ೂಳ��ವವ�� ಕ� �ಾಡಲು , 
ಅಥ�ಾ ಅವ�� ಆ�ೂೕಗ� ರ�� �ೕಡುಗರು ಇಲ��ದ�� , ಸ��ೕಯ ���� ಅಥ�ಾ ತುತು� ಆ�ೖ� �ೕಂದ�ವನು� 
ಅನುಸ�ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ; ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಇತರ ಪ�ಗಣ�ಗ�ಂದ�: 

○ ಅ�ಾ�ೂೕಗ� ವ���ಯು ಬಳ�ರುವ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಮುಚು�ವ�ದು ಮತು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
�ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸುವ ವ�� ಈ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಬಳಸ�ರುವ�ದು ; 

○ ಪ��ೕಶದ�� �ಾ�ಯ ಹರಡು�� ���ಸಲು �ೂರ�ನ �ಾ�ಲು ಮತು� �ಟ�ಗಳನು� ��ಯುವ�ದು. 

○ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸಲು ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸಲು ಕ�ಷ� 24 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ �ಾಯುವ�ದು . 24 ಗಂ�ಗಳ 
�ಾಲ �ಾಯುವ�ದು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� , �ಾಧ��ಾದಷು� �ಚು� ಸಮಯ �ಾಯುವ�ದು ;  

○ ಕ�ೕ�ಗಳ� , ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� , �ಾ�    ರೂಂಗಳ� , �ಾಕ�   ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಪ��ೕಶಗಳಂತಹ ಶಂ�ತ 
ಅಥ�ಾ ದೃಢ�ೂಂ�ರುವ �ೂೕ�� -19 ವ���ಯು ಬಳಸುವ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಶಗಳನು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ�ದು 
ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸುವ�ದು . 

○ ಪ��ೕಶವನು� ಸೂಕ��ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ��ದ ನಂತರ ಮತು� �ೂೕಂಕು - ��ಾರಕ �ೂ��ದ ನಂತರ ಅದನು� 
ಮ�� ಬಳ�� ��ಯಬಹುದು . 

○ �ೂೕ�� -19 �ೂಂ�ರುವ�ಂದು ಶಂ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕ�ಸಲ�ಟ� ವ����ಂ�� �ಕಟ ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ೕಪ� ಸಂಪಕ��ಲ�ದ ವ���ಗಳ� ಆ ಪ��ೕಶ�� ಮರಳಬಹುದು ಮತು� ಸ�ಚ� �ೂ��ದ ಮತು� 
�ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ಾ�ದ ತ�ಣ �ಾ�ಾ ಚಟುವ��ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾರಂ�ಸಬಹುದು .  

● ಅ�ಸೂಚ� - ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕರು �ೕ�ದಂ� �ಾ�ಾ �ೌಲಭ�ಗಳ�� 
ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ ಆವರಣದ�� ಒಬ� ವ���ಯು �ೂೕ�� -19 �ಾ��� ಆ�ರುವ��ಾ� ಫ��ಾಂಶವನು� ���ದ 
ಕೂಡ�ೕ ಎ�   �ೖಎ�   ಮತು� ಸ��ೕಯ ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಗ�� ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 

 
 
 

ಪ�ಟ | 47 
 



Kannada/ಕನ�ಡ 
  

 
ಪ�ಟ | 48 

 



Kannada/ಕನ�ಡ 
ಸಂಪಕ� ಪ��ಹಚು���  
ಒ�� ���ದ ನಂತರ �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸಂಪಕ�ವನು� ಪ��ಹಚು�ವ �ಲಸವನು� ವ���ೂಳ���ಾ�� . 
 
�ಾ�ಾ ��� ಮತು� ಅದರ ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ಸಂಪಕ� ಪ�� ಮತು� �ೂೕಂಕು ��ಾರ�ಾ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� 
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು ,  
 
���   �ೌ� ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡುತ�� :  
 

● ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�ಕರಣಗ�ದ��� ಸ�ಚ��ೂ�ಸು�� , �ೂೕಂಕುರ�ತ ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಅ��ಾ�ಗ�� 
��ಸುವ �ೕಜ�ಯನು� �ೂಂದು�� .  �ೂೕ�� -19, �ಾ��� ಆ�ರುವ ��ಾ��� ಅಥ�ಾ �ಬ�ಂ� 
ಕಂಡುಬಂದ�� ,  ���  �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ�� �ಮ� ಕಟ�ಡ ಅಥ�ಾ �ೌಲಭ�ವನು� 
ಸ�ಚ��ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� , �ೂೕಂಕುರ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ವ��� ಇದ� ಸ�ಳದ��ನ ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ 
ಪ�ಗ�� ��ಸ�ಾಗುತ�� ( ಅಂದ� ಬ� , ತರಗ� �ೂಠ� , ಇ�ಾ�� )  

● �ೂೕಗ �ೕ�ತ ವ���ಯು ಬಳಸು��ದ� ಪ��ೕಶಗಳನು� ಮುಚ��ಾಗುವ�ದು . 
● ಪ��ೕಶದ�� �ಾ�ಾನುಕೂಲ�ಯನು� ���ಸಲು �ೂರ�ನ �ಾ�ಲು ಮತು� �ಟ�ಗಳನು� ��ಯ�ಾಗುವ�ದು . 
● ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ ಮತು� �ೂೕಂಕು��ಾರಕ�ೂ�ಸುವ �ದಲು 24 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ �ಾಯ�ಾಗುವ�ದು . 24 

ಗಂ�ಗಳ�� �ಾಧ��ಾಗ�ದ��� , �ಾಧ��ದ�ಷು� �ಾಲ �ಾಯ�ಾಗುವ�ದು . 
● �ೂೕಗ �ೕ�ತ ವ��� ಬಳಸುವ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಶಗಲನು� ಅಂದ� ಕ�ೕ�ಗಳ� , �ಾ�    ರೂಂಗಳ� , �ಾವ�ಜ�ಕ 

ಪ��ೕಶಗಳ� , �ಾ����   ಗಳ� , ಟ� ��ೕ�   ಗಳ� , �ೕ�ೂೕ��   ಗಳ� , ��ೕ� ಕಂ�ೂ�ೕ�   ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಯ� 
ಯಂತ�ಗಳಂತಹ ಎ��ಾ��� ಉಪಕರಣಗಳನು� ಸ�ಚ��ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� 
�ೂೕಂಕುರ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . 

● ಅಗತ��ದ�� �ಾಗವನು� ��ಾ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು . ಲಭ��ದ�� ���ನ ದ��ಯ ಕಣ �ಾ� ( ��   ಇ�ಎ ) ಯ 
�ಲ�� �ೂಂ�ದ ��ಾ�ತವನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು . 

● �ೂೕ�ಯ��ರುವ �ಾ�ನುಗಳ� ಮತು� �ೕಂದ� ಎ�   �ಎ� ವ�ವ��ಯನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಆ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು 
ಮತು� �ೂೕ�ಯ ಅಥ�ಾ ಸ�ಳ�� �ೕ� ಸ��ಸುವ ವ�ವ��ಯ�� �ಲ�� ಅನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದನು� 
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು , ಇದ�ಂ�ಾ� ��ಾ�ತ�ಂದ ತ����ೂಳ��ವ ಕಣಗಳ� �ೌಲಭ��ಾದ�ಂತ ಹರಡಲು 
�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� . 

● �ೂೕಗ �ೕ�ತ ವ����ಂ�� �ಕಟ ಸಂಪಕ��ಲ�ದ �ಲಸ�ಾರರು �ೂೕಂಕುರ�ತ�ೂ��ದ ತ�ಣ �ಲಸ�� 
ಮರಳಬಹುದು . 
 

 
ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ ನಂತರ �ಾ� / �ಲಸ�� �ಂ�ರುಗುವ�ದು 
�ೂೕ�� -19 �ೂೕಗ - ಲ�ಣಗ�� �ಾ��� ಆ�ರುವ ವ���ಗಳ� �ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾ�ಂಪ�   � �ಂ�ರುಗಬಹುದು 
ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ಗಳ ಬ�� ಸ��ೕಯ ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� ( ಗಳ ) �ೂ� ಸ�ಾ�ೂೕ�� �ಾವ� 
���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ರೂ�ಸು��ೕ� . ಈ ���ೕ�ೂೕ�ಾ� ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ�� : 

1.       ���ೕಷ�ಯ ನಂತರ ಆ�ೂೕಗ� �ಾಳ� ಒದ�ಸುವವ�ಂದ �ಾಖ� 
2.      �ೂೕ�� -19 ���� ಡ�ಾ�ಾ����    ಫ��ಾಂಶ 
3.      �ೂೕಗಲ�ಣದ �ಣ�ಯ , ಅಥ�ಾ �ೂೕ�� -19 �ಾ��� ಆ�ದ�� , ಐ�ೂ�ೕಶ�   �ಂದ �ಡುಗ��ೂ��ದ 
�ಾಖ� 
 
�ೂೕ�� -19 ರ ಶಂ�ತ ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕೃತ ಪ�ಕರಣದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ೂೕಧಕ - ವಗ� ಅಥ�ಾ �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರು 
�ೂೕ�� -19 �ೂಂ�ರುವ ವ����ಂ�� �ಕಟ ಅಥ�ಾ ಹ��ರದ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೂಂ�ದ��� ಅಂತಹ �ಕಟ ಸಂಪಕ�ದ 
ನಂತರ �ಲಸ�� ಮರಳಲು ಬಯಸುವ �ೂೕಧಕವಗ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಮತು� �ೕ�ಗಳ ಬ�� 
�ಒಎ�   ನ  “�ೂೕ�� -19 �ೂೕಂಕು ಅಥ�ಾ ಒ���ೂಳ����ಯ ನಂತರ �ಲಸ�� ಮರಳ�ವ �ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು� �ಾಸ� 
ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� ಮಧ�ಂತರ �ಾಗ�ದಶ�ನ ”  ಅನು� ���ಯ ಆಡ�ತವ� ಉ��ೕ�ಸುತ�� . 

 
ಪ�ಟ | 49 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf


Kannada/ಕನ�ಡ 
�ೂೕ�� -19 �ೖರ�   � ಒ���ೂಂಡ ವ���ಗಳ� �ೌ�ಕ ಕ��� ಮರಳ�ವ �ದಲು �ಾ�ರಂ�ೖ� ಆಗುವ�ದನು� ಮತು� 
�ೂೕಗ - ಲ�ಣಗಳ�� �ಚ�ಳ�ಾಗ�ೕ ಇರುವಂ�ರುವ�ದನು� ���ಯು ಬಯಸುತ�� . ವ���ಯು �ಾ�ರಂ�ೖ�   �ಂದ 
�ಡುಗ��ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� �ಾ�� ಮರಳ�ವ�ದನು� ಸ��ೕಯ ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ ಸಮನ�ಯ�ೂಂ�� 
ನ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
 
 
ಮುಚು���ಯ ಪ�ಗಣ�ಗಳ� 
ಒಬ� ವ���ಯನು� �ೂೕ�� -19 �ಾ��� ಎಂದು ಗುರು���ಾಗ ( ದೃ�ೕಕೃತ ) ಅಥ�ಾ ಶಂ���ಾಗ ; ���   �ೌ�   ನ��ನ 
ಪ����ಯು ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹುದು : 

● �ಾ�ಾ ಆಡ��ಾ��ಾ�ಗಳ� �ಾ� ಮುಚು�ವ�ದು ಮತು� �ೂಡ� ಸ�ಾರಂಭಗಳ ರದ�� ��ಾ�ರಗಳನು� 
��ದು�ೂಳ�ಲು ಸ��ೕಯ ಆ�ೂೕಗ� ಅ��ಾ�ಗ��ಂ�� ಸಹಕ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ಸಹ�ೕಗ �ೕಡು�ಾ�� . 

● �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ಾಗ�ದಶ�ನದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಮತು� ಸ��ೕಯ �ಒ��   ನ ಸಹ�ೕಗದ�� 
��ಾ���ಗಳ �ೖ�ಕ �ಾಜ�ಾ��ಾ� �ಾ�ಗಳನು� ಮ�� ಮುಚು�ವ �ೕಜ�ಯನು� ರೂ�ಸುವ�ದು . ��ಾ� 
ಮಟ�ದ�� ��ಾ�ರ ��ದು�ೂಳ��ವ ಕು�ತು �ೕ�ಯನು� ರೂ�ಸುವ�ದು . 

● ��ಣ , �ೖದ��ೕಯ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ೕ�ಗಳ� ಮತು� ಊಟದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ರಂತರ��ಾ� 
�ೕಜ�ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಇವ�ಗಳ� ಮುಂದುವ�ಯಲು ಪ�ಾ�ಯ �ಾಯ���ಾನಗಳನು� 
ರೂ�ಸುವ�ದು . 

● �ೂೕಂ�ತ ವ���ಯು �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡದ��ದ�� ಸಮು�ಾಯದ�� ಹರಡು��ಯನು� ���ಸ� ಅಗತ��ರುವ 
ಅ�ಾ�ವ�ಯ ಮುಚು�ವ �ಾಯ���ಾನಗಳನು� �ಾಯ�ಗತ �ೂ�ಸುವ�ದು . ಈ ಸಂದಭ�ದ�� , ��� ಈ �ಳ�ನ 
�ಾಯ� - ��ಾನಗಳನು� ��ಾರಸು �ಾಡುತ�� : 

o ಅಸ�ಸ� ವ��� ( ಗಳ� ) ಬಳಸುವ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಮುಚು�ವ�ದು ಮತು� ಪ��ೕಶ ( ಗಳನು� ) �ಾ� �ಾಡುವ�ದು , 
�ಾರೂ ಆ ಪ��ೕಶ�� ಪ��ೕ�ಸುವ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಫಲಕಗಳನು� ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು . 
�ಾಧ��ದ��� , �ೕವ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ ಮತು� �ೂೕಂಕು - ��ಾರಕ �ೂ�ಸುವ �ದಲು 24 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ 
�ಾ�� . 24 ಗಂ�ಗಳ�� �ಾಯ� �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� , �ಾಧ��ಾಗುವ ತನಕ �ಾ�� . ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ 
ಮತು� �ೂೕಂಕು - ��ಾರಕ�ಾಗುವ ವ�� ಪ��ೕಶ ( ಗಳನು� ) ಬಳಸ�ೕ� . 

o ಪ��ೕಶದ�� �ಾ�ಯ ಹ�ವನು� ���ಸಲು �ೂರ�ನ �ಾ�ಲು ಮತು� �ಟ�ಗಳನು� ��ಯುವ�ದು . 
o ಸ�ಚ� - �ೂ�ಸುವ �ಬ�ಂ� ಅಸ�ಸ� ವ��� ( ಗಳ� ) ಬಳ�ದ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಶಗಳನು� ( ಉ�ಾ ., ಕ�ೕ�ಗಳ� , 

�ಾ�    ರೂಂಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಪ��ೕಶಗಳ� ) ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ೂೕಂಕು - ರ�ತ �ೂ�ಸ�ೕಕು , 
��ೕಷ�ಾ� ಆ�ಾ�� ಸ���ಸುವ �ೕ��ಗಳ �ೕ� ���ನ ಗಮನ �ೕಂ��ೕಕ�ಸ�ೕಕು . 

o �ಬ�ಂ� , ��ೕಷಕರು ಮತು� ��ಾ���ಗ�� �ಾಧ��ಾದಷು� �ೕಗ ��ಸುವ�ದು . 
● �ಾ�ಾದರೂ ಧ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ�ೕ���ಾಗ �ಒಎ�   �ಾಗ�ದಶ�ನ / �ಾಯ� - ��ಾನಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು . 

o ಸ��ೕಯ �ಒಎ�   �ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� , ಸ��ೕಯ �ಒಎ�   �ಧ���ದಂ� ���ಷ� 
ಸಮು�ಾಯದ��  ಅ�ಾಯದ ಮಟ�ವನು� ಆಧ�� �ಾ�ಯ ಮುಚು���ಯನು� �ಾತ� ಪ�ಸ�ಾ���ೕ 
ಎನು�ವ�ದನು� ಮತು� �ಾ�ಾವ�ಯನು� ( ಮರು - ��ಯುವ �ದಲು ) �ಾ�ಾ ಅ��ಾ��ಬ�ರು 
ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು .  

o �ಕಟ ಸಂಪಕ�ದ ನಂತರ ಮ�ಯ�� �ಾ�ರಂ�ೖ�   �ಾ�ನ �ಾಗ�ದಶ�ನ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� , 
�ೂೕ�� -19- �ಾ��� ವ���ಯ ತರಗ� ಅಥ�ಾ ಕ�ೕ�ಯನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ಾ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ 
�ಬ�ಂ� �ಾ�ರಂ�ೖ� ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಮುಚ� �ೕ�ಾಗುತ�� .  

o ತರಗ�ಯ �ೂರ�ನ �ಾ�ಯ��ನ �ಚು�ವ� �ಕಟ ಸಂಪಕ�ದ ವ���ಗಳ� ಸಹ ಮ�ಯ�� �ಾ�ರಂ�ೖ� 
ಆಗ�ೕಕು . 

● �ಾ�ಗಳನು� ಮುಚು�ವ�ದು �ಾ��ೕ�ಕ ��ಾ�ರ�ಾಗಬಹುದು . 
o 7 ����� - ಎ�    �ೖಎ� �ಾ��   �ೂೕ��  

▪ ಒಂದು ಪ��ೕಶವ� �ಾಲ��ೕ ಹಂತದ��ದ�� ಮತು� 14 �ನಗಳ ಸ�ಾಸ�ಯನು� ಬಳ��ೂಂಡು 
�ೖನಂ�ನ �ೂೕಂ�ನ ಪ��ಾಣವ� 5% ��ಂತ ಕ���ದ�� �ಾ�ಗಳ� ಮ�� ��ಯಲ�ಡುತ�� 

▪ ಆಗ�� 1, 2020 ರ ನಂತರ 7 �ನಗಳ ಸ�ಾಸ�ಯನು� ಬಳ��ೂಂಡು �ಾ��ೕ�ಕ �ೂೕಂ�ನ 
ಪ��ಾಣ 9% ��ಂತ ���ದ�� �ಾ�ಗಳ� ಮುಚ�ಲ�ಡುತ�� 
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● ಸಂ��ಗಳನು� ಅವಲಂ�� ಪ���ಂದು ಪ�ಕರಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ��ಗಳನು� �ಧ��ಸ�ಾಗುತ�� ( �ಾ�ಯ 

ಮುಚು��� ಒಂದು ಪ������ಾ�ರಬಹುದು ). 
● ಅಗತ��ರುವ ಶು� �ೂ�ಸುವ ಉತ�ನ�ಗಳ� ( ��ೕ� ಮತು� �ೕರನು� ಶು��ೂ�ಸುವ ಉತ�ನ��ಾ� ಬಳಸಬಹುದು ) 

ಮತು� ��ಇ ಲಭ��ಲ��ದ�� ಕಟ�ಡ  ಮುಚು�ವ�ದನು� ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು 
 
 
 
 

�ೌಲಭ�ಗಳ�  
 

���ಯ�� �ೂೕ�� -19 �ೂೕಂಕು ಹರಡುವ�ದನು� ತ�ಗಟು�ವ ಸಲು�ಾ� , �ೌಲಭ�ಗಳ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರ ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ಮತು� ಆ�ಾ�� ಸ����ದ ಸ�ಳಗಳನು� �ಯ�ತ�ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸಲು ಸ�ಾ�ಗುತ�� . 
�ೂೕಂಕು �ಯಂತ�ಣವನು� �ಂಬ�ಸುವ �ೕಜ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� , ಕಟ�ಡ�� ಸಂಬಂ��ದ 
ಬದ�ಾವ�ಗ�� ಅವಶ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� ಪ��ೖಸ�ಾಗುತ�� . �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೕಪ��ಗಳನು� ���ಯ 
ಆ����� ��ಾ�ಸ �ೂ�ಸು�ಾ�� ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ಮ�� ಮತು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಎ�    �ೖಎ�ಇ� �ೌಲಭ�ಗಳ 
�ೕಜ�� ಸ��ಸ�ಾಗುತ�� . 2020 ರ ನೂ� �ಾ�� ��ೕ� ಯೂ��ಾ�� �ೖ� ���ನ�� ಅಂ� ���ಂ� �ೂೕ� 
( �� ) ಮತು� �ಾಜ� ಇಂಧನ ಸಂರ��ಾ ಸಂ��ಯ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು �ೌಲಭ�ಗಳ �ೕಜ� ಕ�ೕ� 
( ಒಎ�   � ) ಪ��ೕಲ� ಅಗತ��ರುವ �ೌಲಭ�ಗ�� ಬದ�ಾವ� ಅಥ�ಾ �ೕಪ���ಾ� �ೕಜ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ಾಗುತ�� . 

�ೌಲಭ�ಗ��ಾ� ಎ�    �ೖಎ�   ನ ಕ�ಾ�ಯ �ಾತ�ಗಳನು� ಈ �ಳ�ನಂ� ಪ��ೖಸಲು �ಾವ� �ೕ�ಸು��ೕ� : 

● ಪ�ತ�� ಪ��ೕಲ�ಯನು� ��ಾ� �ಬ�ಂ� ಮತು� 12/31/20 �� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಪ�ಣ� �ೂಂಡ ಆ�ಂ� ಅಲ��� 
�ಒ�ಇಎ�   ನ ಪ����ಯು �ಾಡು�ಾ�� . ಎ�    �ೖಎ�ಇ� �ೂ�ೕಶ� ಪ��ಾರ ಕಟ�ಡ ���ಯ ಸ�ೕ�ಯನು� 
( ��ಎ� ) 2023 ರ�� ಪ�ಣ��ೂಳ��ತ�� . �ೕ� - ಇ� - �ಾಟ� ಪ�ೕ�ಯನು� ಒಯು �ಒ�ಇಎ�   ಪ�ಣ� 
�ೂ�ಸುತ�� . 

● ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� - ರ� ���ನ��    ಗಳನು� ಆಡ�� �ಾಡ�ಾ�� . ���ನ��    ಗಳನು� ��ೕಕ��ದ 
ತ�ಣ �ಾ�ಪ� ಪ�ಣ��ೂಳ��ತ�� . 

● ಗು���� �ಾವ��ೕ �ೂಸ ಕಟ�ಡಗಳನು� ��ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ��ಲ� . 
● ಬಳ�ದ �ಾವ��ೕ �ಂ�     ಗಳ� �ಯಮಗ�� ಬದ��ಾ�ರುವ�ದನು� ದೃ�ೕಕ�ಸಲು �ಾವ� ಓಯು �ಒ�ಎಇಎ� 

ಆ�ೂೕಗ� / ಸುರ�� / ಅ�ಾಯದ �ವ�ಹ�ಾ ಸಮೂಹವನು� ಸಂಪ��ಸು��ೕ� .  
● ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ೌ�ಾಲಯಗಳ� ಮತು� �ಂ�   ಗಳ ಸಂ��ಯು ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖ�� ಎಂಬುದನು� 

ದೃ�ೕಕ�ಸಲು ��ಾ� ಆ�����   �ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
● ಪ���ಂದು ಕಟ�ಡವ� ಪ�� ನೂರು ��ಾ�ಗ�� ಒಂದು ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೌಂ�ೕ� �ೂಂ�� ಎಂಬುದನು� 

ದೃ�ೕಕ�ಸಲು ��ಾ� ಆ�����   �ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾಗುತ��. 
● ಕಟ�ಡದ �ಂ��ೕಶ�   �ಾ� ��ತ �ೕಜ�ಯನು� ರೂ�ಸಲು �ೕ��� ���ಂ� ��ಾ�ಲ�ೕ� ಮತು� ��ಾ� 

ಆ����� / ಇಂ��ಯ�   �ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾಗು��� . 
● �ೂೕ�� -19 � ಸಮ��ತ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾ���� ಸ���ಗಳನು� ��ಾ� ಆ����� �ಾತ��ೕ �ೕಬ� �ಾಡು�ಾ�� . 
● BCNYS ಮತು� MPS S205-13b ಯ ��ತ ಅಗತ��ಗ�� �ಾ���� �ಭಜಕಗಳನು� ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು .  
● ಸ�ಚ��ಯ ����ೂ�ಾ�   ಗಳ� ��ಾ� �ೖ� ಕ�ೂ��ಯ� ಸುಪ�   �ೖಸ�   �ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಅ���ಂ� 

ಸುಪ��ಂ�ಂ� ಆ� ���ಂ� ಅಂ� � �ೌಂ�� ಇವ�ಂದ ಬ�ಯಲ�ಡ�ೕಕು . ಈ ����ೂ�ಾ� ��� 
�ಾಗ�ಸೂತ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ನಮ� ಪ�ಸಕ� ಸ�ಚ��ಯ �ಾಯ���ಯ ವ��ತ ಆವೃ���ಾ�� .  

ತುತು� ಪ����� ����ೂ�ಾ� ಗಳ� ಮತು� ��� ಗಳ�  
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2020-2021 �ೖ��ಕ ವಷ�ವ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾ�ಾ �ನದ �ೖ��� �ಾ��   ಗಳನು� ಒಳ�ೂಳ�ಬಹುದು . 
ಸ��ಾಂತ�ಸು�� ಮತು� �ಾ�   �ೌ� ���   ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ತುತು� ಪ�����ಯು ���   ಗಳ� ಪ���ಬ�ರೂ 
�ಾಜ�ರುವ �ನದಂದು ಇರುವಂ��ೕ �ಗ� ಪ�ಸಲ�ಟ� �ನದಂದು ��ನ� ��ಾ��� ಸಂ��ಯನು� ಆಧ�� 
ಹರಡಬಹುದು . 

ತುತು� ಪ����� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� 
● �ಲ�� - ಇ� - ��ೕ� 
● �ೂೕ�� - ಇ� - ��ೕ� 
● ಸ��ಾಂತರ  
● �ಾ�   �ೌ� 
● �ಾ�   ಔ� 

�ಲ�� - ಇ� - ��ೕ�  
ಇದರಥ� ಕಟ�ಡವನು� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಆಶ��ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ�� .  ಹ�ಾರದ ��ಾ���ಗಳ� ತಮ� ತರಗ� 
�ೂೕ�ಗ�� �ಂ�ರುಗ�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ೂತು� ಪ��ದ ಸುರ�ತ ಪ��ೕಶ�� �ೂೕಗಲು ಸೂಚ�ಗಳನು� �ೕಡಬಹುದು . 
�ಟ�ಗ�ಂದ ದೂರ ಸ��� . 
ಪ�� �ಾ�ಯು �ಲವ� �ೕ�ಯ ಪ�ಸರ ಅ�ಾಯಗ�ಂ�ಾ� ( ಅಂದ� : ���ನ �ಾ� , ಸುಂಟರ�ಾ� , ಇ�ಾ�� ) ಬಳಸ�ಾಗದ 
ಪ��ೕಶಗ��ಂ�� ಆಶ�ಯ ಸ�ಳದ�� ಸ�ಳವನು� ಗುರು�ಸುತ�� .  
ಈ �ಳ�ನ ಬದ�ಾವ�ಗ��ಂ�� �ಲ�� - ಇ� - ��ೕ� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ�� : 

● ಆಶ�ಯ ಸ�ಳದ�� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ನಡು� 6 ಅ� �ಾಗವನು� ಒದ�� 
● ಇ�ೕ ಈ�ಂ�   �ಾದ�ಂತ ಮುಖದ ಕವ�ಂ�   ಗಳ ಬಳಸ�ೕ�ಂದು ಸಲ� �ಾಡ�ಾ��  
● 6 ಅ� ಅಂತರವ� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� �ಾಧ��ಲ��ದ�� , ಈ�ಂ� ಅವ�ಯ ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಮುಖದ 

ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು 
● ಈ�ಂ�   ನ�� ಒಬ� ವ���ಯು ಮುಖದ ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ಲ��ದ�� �ೂಡುವ�ದ�ಾ�� �ಚು�ವ� ಮುಖದ 

ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಇಟು��ೂಂ�� 
● ಅ�   �ೕ�   ಗಳನು� ಆ�� ಮತು� ಆ ಪ��ಾರ�ಾ� ಪ������ 

 
�ೂೕ�� - ಇ� - ��ೕ�  
ಇದರ ಅಥ�ವ� ಅ�ಾ�ವ�ಯ ತುತು� ಪ����ಯ��ರು�ಾಗ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ಚಲ�ಯು 
�ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೕಕು .  ಹ�ಾರದ��ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ತಮ� ತರಗ�ಗ�� �ಂ�ರುಗ�ೕಕು .  
�ೂೕ�� - ಇ� - ��ೕ� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಈ �ಳ�ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳ �ೕ�ಯ���ೕ ಇರುತ�� : 

● �ೂೕ�� - ಇ� - ��ೕ� ಸಮಯದ�� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ನಡು� 6 ಅ� �ಾಗವನು� ಒದ�� 
● ಇ�ೕ ಈ�ಂ�   �ಾದ�ಂತ ಮುಖದ ಕವ�ಂ�   ಗಳ ಬಳ�ಯನು� ಸಲ� �ಾಡ�ಾ�� 
● 6 ಅ� ಅಂತರವ� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� �ಾಧ��ಲ��ದ�� , ಈ�ಂ� ಅವ�ಯ ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಮುಖದ 

ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು 
● ಈ�ಂ�   ನ�� ಒಬ� ವ���ಯು ಮುಖದ ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ಲ��ದ�� �ೂಡುವ�ದ�ಾ�� �ಚು�ವ� ಮುಖದ 

ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಇಟು��ೂಂ�� 
● ಅ�   �ೕ�   ಗಳನು� ಆ�� ಮತು� ಆ ಪ��ಾರ�ಾ� ಪ������ 

 
ಸ��ಾಂತರ 
ಸ��ಾಂತ�ಸುವ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� �ಲವ� ಸಣ�ಪ�ಟ� �ೂಂ�ಾ��ಗ��ಂ�� �ಾ��ಯಂ� ಒಂ�ೕ �ೕ� ಇರುತ�� : 

● ಕಟ�ಡದ �ೂರ�ನ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಗುರು�� ಇದ�ಂ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯು 6 ಅ� 
ಅಂತರದ�� ಇ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತ�� . ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯು ತುತು� ಪ����� �ೕಡುವವ�� 
ಅ��ಯುಂಟು �ಾಡುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�� 

● ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳನು� �ಾಧ��ಾದಷು� �ೕಗ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಕಟ�ಡ�ಂದ �ೂರತರುವ 
ಪ�ಯತ�ದ�� , ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು 

● ಒಬ� ವ���ಯು �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ಲ��ದ�� �ಚು�ವ� �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಸ�ಳದ���ೕ �ೂಂದಲು �ೕಜ� 
ರೂ�� . 

● ಕಟ�ಡ�ಂದ �ೂರಬರಲು �ಾರು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ�� ಎಂಬುದನು� ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಗುರು�� , ಇದ�ಂದ ಕಟ�ಡ�ಂದ 
�ೂರ - �ೂೕಗು�ಾಗ �ಾ��ನ ���ಗಳನು� ಸ���ಸುವ ಜನರ ಪ��ಾಣವನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� . ಈ 
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�ಾಯ�ವನು� �ವ��ಸುವ �ಬ�ಂ�ಯನು� ಒಂದು ಅಥ�ಾ ���ನ ತರಗ� �ೂೕ�ಗ�� �ಾ�ಲು ���ಡಲು ಅಥ�ಾ 
ಎಲ�ರೂ ಕಟ�ಡವನು� �ಾ� �ಾ��ಾ�� ಎಂದು ದೃಢ ಪ���ೂಳ��ವ ವ�� ��ೕ�ಸಬಹುದು 

● �ಾ��ತ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ�� ಬ�ದಂ� , ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳನು� ತ�� ಮತು� �ೕ� ಕವ�ಂ�� 
�ರುಪಯುಕ��ಾದ� ಮತು� �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ಸಂದಭ�ದ�� ಈ �ಳ�ನ ವಸು�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಪ�ಗ�� : 
�ಚು�ವ� �ೕ� �ಾ��   ಗಳ� .  

● �ಾವ��ೕ �ಚು�ವ� �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳ� ಲಭ��ಲ��ದ�� , �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ರದ �ಾ��ಾದರೂ ಈ�ಂ� 
ಸಮಯದ�� ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯನು� ಮು���ೂಳ�ಲು ತಮ� ಶ�� ಬಳಸಲು ಸೂ�� 

 
�ಾ�   ಔ� 
�ಾ�ಯ �ೂರ� ಸಂಭವ�ೕಯ �ಾಳ� ಇದ�� , �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳ� ಮತು� �ೖ�ಾನಗಳನು� ಸುರ�ತ �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
ತರಗ�ಯ ಸೂಚ�ಯು �ಾ�ಾನ� �ೕ�ಯ���ೕ ಮುಂದುವ�ಯುತ�� . ಎ�ಾ� �ಾಹ� �ಟ�ಗಳನು� �ಾ� �ಾಡ�ೕಕು ಮತು� 
�ೂ�ಾಂಗಣ ಚಟುವ��ಗಳನು� ರದು� �ೂ�ಸ�ೕಕು . ಆ ಪ��ೕಶದ��ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ನಡು� ಆರು (6) 
ಅ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರದ ಅಗತ��ಯನು� �ೂರತು ಪ�� ��ಾ� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ನ�� �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗ�ರುವ��ಲ� . 
�ಾ�   �ೌ� 
�ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ ಬ�ಯ�� �ಂ�ಾ�ಾರದ �ದ�� ಇದ�� �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳ� ಮತು� �ೖ�ಾನಗಳನು� �ಾ� 
�ಾಡ�ಾಗುತ�� .  ಹ�ಾರಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನ� ಪ��ೕಶಗಳ��ರುವ ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳನು� ಹ��ರದ ತರಗ� 
�ೂೕ�ಗ�� ಸ��ಾಂತ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ಾ�ಲುಗಳನು� �ಾ� �ಾಡ�ೕಕು . ��ಾ���ಗಳನು� �ಾ���ಂದ ದೂರದ��ರುವ 
ತರಗ�ಯ��ನ ಸುರ�ತ ಪ��ೕಶ�� ಸ��ಾಂತ�ಸ�ೕಕು . �ಾ�ಲು ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಯ ��ೕ� ಮೂಲಕ �ಾವ��ೕ ಸಂವಹನ 
ಇರ�ಾರದು .  �ಾನೂನು �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಟ�ಡ ಆಡ�ತ ಮಂಡ��ಂದ �ೌ�ಕ�ಾ� �ಡುಗ��ಾಗುವ ವ�ಗೂ �ಾರ�ೕ 
ಸಂಪಕ�ದ��ರ�ಾರದು . 
�ಾ�   �ೌ� ಸಮಯದ�� , ಜನರ ನಡು� ಆರು (6) ಅ� ಅಂತರದ ��ಾರ�ನ ಉಲ�ಂಘ� ಇರುತ�� . �ೕವದ 
ಸುರ��ಯನು� �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� , �ಾ�   �ೌ� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಬಹು�ೕಕ ಈ �ಂ� ನ��ದ �ೕ�ಯ���ೕ 
ಇರುತ�� . 

● ದೃ�� ಹ�ಸ�ೕ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ�� ಸ��ಾವ�ಾಶ�ದ�� ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�  
● ಈ�ಂ� ಅವ�ಯ�� ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� �ೕ� �ಾ��   ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು 
● ಒಬ� ವ���ಯು �ೕ� ಕವ�ಂ�� �ೂಂ�ಲ��ದ�� �ಚು�ವ� �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಸ�ಳದ���ೕ �ೂಂದಲು 

�ೕಜ� ರೂ�� . 
● ಈ�ಂ� ಸಮಯದ�� �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ರದ �ಾ�ಾದರೂ ಇದ�� , ಅವರ ಶ��   �ಂದ ಮೂಗು ಮತು� 

�ಾ�ಯನು� ಮು���ೂಳ�ಲು ಸೂ�� 

�ಾ��  
�ಾಜ� �ೂರ��ದ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� ಎ�   �ೖಎ�ಇ� �ಾ� ಪ�ನ�ಾರಂಭದ �ಾಗ�ಸೂ�ಗ�� 
ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾ�� ಚಟುವ��ಗಳನು� ���   �ೌ� ನ�ಸ�� . ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾ �ಬ�ಂ�ಗಳ� �ಾ�ಾ 
ಬ�   ಗಳ�� ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ( ಉ�ಾ ., ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು , �ಗ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಕು�ತು�ೂಳ��ವ�ದು ) ��ೕ�ಾ�ಾಹ� 
�ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಧ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾದ ಮಟ��� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� 
�ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು .  

ಸಮಥ��ಾ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� �ಾ��ೕ�ಕ ಮ��� ಬ�   ನ�� �ೕ� �ಾ�� ಧ�ಸ�ೕಕು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� �ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು ; ಆ�ಾಗೂ� , �ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ವ� ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� 
�ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ�ಸುವ ಅಗತ��ಲ� , ಆದ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು . ಬ�   ಗಳ��ನ 
ದಟ��ಯನು� ಕ�� �ಾಡಲು ��ೕಷಕರು ಮತು� �ಾನೂನು �ಾಲಕರು ��ಾ���ಗಳನು� �ಾ�� �ಡ�ೕ�ಂದು ಅಥ�ಾ 
�ಾ�� ಕ��ೂಯ��ೕ�ಂದು ���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� . 

��ಾ�ಡ�ತವ� ಬಳಸುವ ಎ�ಾ� ಬ�   ಗಳನು� ಮತು� ಗು��� �ಾಹನಗಳನು� �ನ�� ಕ�ಷ� ಒಂದು �ಾ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 
�ೂೕಂಕು - ಮುಕ� �ೂ�ಸ�ೕಕು . ���� ( ಎಎ� ) ಮತು� ಮ�ಾ�ಹ� ( �ಎಂ ) �ಾ�ಯ ನಂತರ ���ನ ಸಂಪಕ� �ಾಗಗಳನು� 
ಒ�ಸ �ೕಕು.  
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�ಾ�ಾ ಬಸು�ಗಳ� ಗು����ಾರರು ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಡ�ತದ ತನ� ಕಂಬ��ಬ� ಸಂ�ೕಜ� ಮತು� ಸಂ�ಾವ� �ಾಧ��ಯ 
�ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ�   �ೂಂ�� ಸ�ಾ��ರ�ಾರದು . �ಾ�ಾ ಬ� �ಾಲಕರು , �ಾ�ಟ�   ಗಳ� ಮತು� 
ಪ��ಾರಕರು �ಾ�ಾ ಬ�   ಗಳ�� ತಮ� �ೖಯ��ಕ �ಾ�ಂ�   �ಾ���ೖಜ�   ನ �ಾಟ�ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ಾರದು .  

�ಾ� - ಕು�� �ಾ�ಾ ಬಸು�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರುವ�� �ಾ� - ಕು�� 
��ೕಜ�ಯನು� ಸಂರ�ಸುತ�� . 

ನಮ� �ಾ��ರುವ ���ಯು ಅ��ೕಶನದ��ರ� ಅಥ�ಾ ಮು��ರ�, ಅ��ೕಶನದ��ರುವ �ಾವ�ಜ��ೕತರ��, 
�ಾ��ೂ�ಯ�, �ಾಸ�, �ಾಟ�� �ಾ�ಗ�� ಅಥ�ಾ �ೖಯ��ಕ ��ಣ �ೕಜ�ಗಳನು� (ಐಇ�) �ೂಂ�ರುವ 
�ಾ�ಗಳ� �ೖಯ��ಕ ಅ��ೕಶನದ �ೕ�ಾಪ�� �ಾಡು�ಾಗ ����ಂದ �ೂರ�ಟ� ��ಾ���ಗ�� ��ಾ��� 
�ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��. 

ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� �ಾನೂ��ಂದ ಅಗತ� ಪ��ದ ಮಟ��� ����ಂದ �ಾ�� �ೌಲಭ� ಪ�ಯುವ ಅಹ�� ಇ� . 
�ಾ�� ಇ�ಾ�ಗಳ� �ಾಕು ಆ�ೖ�ಯ��ರುವ , ಮ��ಲ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾಸ� ಅಥ�ಾ �ಾಟ�� �ಾ�ಗ�� �ಾಜ�ಾಗುವ 
ಮಕ��� �ಾ��ಯನು� ��ಾಕ�ಸುವ ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಹಕ�ನು� �ೂಂ�ರುವ��ಲ� . ��ಾ� �ಾ�� ಇ�ಾ�� �ನಂ�ಸಲು 
�ಗ�ತ ��ಾಂಕವನು� ತ����ೂಂ�ರುವ ��ೕಷಕರು ಸೂಕ� �ಾರಣ�ೂಂ�� 310 ಮನ�ಯನು� ��ಣ ಆಯುಕ��� 
ಸ��ಸಬಹುದು . 
 
 
�ಾ�ಾ �ಾ�� �ಾಹನಗಳನು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸುವ�ದು 
�ವರ�ಾದ �ಾ���ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ ಪ��ಾ�ತ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ �ಾಯ� - ��ಾನಗಳ �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� 
�ೂೕ� . 

● ಬ�   ಗಳ� ಮತು� ಇತ� �ಾ�� �ಾಹನಗಳ� ಬಹು �ಾಗ�ಗ�� �ಗದ ಪ�ಸಲ���ದ�� ಅವ�ಗಳನು� ಪ�� �ನ 
ಮತು� ಆ�ಾಗ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� ( �ಚು� ಸ�ಶ��ಾಗುವ �ಾಗಗ�� 
���ನ ಗಮನ ). ಪ�� �ನದ �ೂ�ಯ�� , �ಾ�� �ೕ�ಗ�� ಬಳಸ�ಾಗುವ ಪ���ಂದು ಬ� ಅನು� 
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� .  

● �ೖನಂ�ನ ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು�� 
o ಎ�ಾ� ಕಸವನು� ��ಯುವ�ದು 
o ಮಹ�ಗಳನು� ಗು�ಸುವ�ದು ಮತು� ಧೂಳ� ��ಯುವ�ದು 
o �ೂೕ�ಗಳ� ಮತು� �ಟ�ಗಳನು� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ�ದು  

● �ೖ  ಟ�  �ೕ��ಗಳ� 
o ಬ��ನ �ೕ�   ಗಳ� ಮತು� �ೕ� �ಂ�ಾಗ 
o �ೕ� ���   ಗಳ�  
o �ಾ�ಲ ���ಗಳ� , �ಾ�ಂ�   �ೖ�   ಗಳ� 
o �ಾಲಕ ಆಪ�ೕಟ� ಪ��ೕಶ  

● ಇ�ಎ �ಂದ ಅನು�ೕ�ಸಲ�ಟ� ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಸ�ಚ� �ೂ��ದ ಮತು� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ���ದ 
ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಸೂಚ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಬಳಸ�ಾಗುತ�� .  

● ಬ�   ನ�� �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದನು� ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 
● ��ಾ� �ಾ�ೕಕತ�ದ ಮತು� ಗು��� ಪ�ದ ಬ�   ಗಳ�� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸುವ / �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸುವ 

���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾ��� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಬ�   ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��  
● ಎ�ಾ� ಸ�ಚ� �ೂ�ಸು��ಗಳ� / ತ�ಾಸ�ಗಳನು� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ�� ( �ಾ��� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾ� ಮೂಲಕ ) 

 
�ಾ�ಾ �ಾ�� - �ಾ�� �ಾಹನದ�� ವರ��ಾದ �ೂೕ�� -19 ಪ�ಕರಣ 
��ಾ� �ಾ�� �ೕ���ಾರಕ�� ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು , ನಂತರ ���ಯು ಕಟ�ಡ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�� ��ಸುತ�� ಮತು� ಆ 
ಬ�   ನ�� ��ಾ���ಗಳ ��ೕಷಕರನು� ಸಂಪ��ಸಲು ಒಂದು �ೕಜ�ಯನು� �ಾಯ�ರೂಪ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು . 
�ೂೕ�� -19 ವರ�ಯ ನಂತರ ಬ� ಅನು� ಮ�� ಬಳಸುವ �ದಲು 24 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ ಆ ಬ� �ೕ�ಯನು� 
ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲ� . ��� �ಾಗ� - ಸೂತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�� ಬ� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� . 
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�ಾ��   �ಾಹನಗಳ ��ಾ���ಗಳ� 

● ಈ �ಾಗ�ದಶ�ನದ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ�� ��ಾಗದ�� �ವ��ರುವಂ� , ಎ�ಾ� ��ೕಷಕರು / ��ೕಷಕರು ತಮ� 
ಮಗು / ಮಕ�ಳ� �ೂೕ�� -19 ನ �ಾವ��ೕ ���ಗಳ� ಮತು� �ೂೕಗ - ಲ�ಣಗಳನು� �ೂಂ�ಲ� ಮತು� 100 ��� 
ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ���ನ ಜ�ರವನು� �ೂಂ�ಲ� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ��ೕಕು ಅಥ�ಾ ಅವರು �ಾ�� ಬರುವ 
ತಮ� �ಾ�� ��ಾನವ� ಅವರ ���ನ ಆದ���ಾ�� ;  

● ಅವರು �ೖ�ಕ�ಾ� ಸಮಥ��ಾ�ದ�� , ��ಾ���ಗಳ� �ಾ�ಾ ಬ�   ನ�� �ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ�ಸ�ೕಕು . �ೕ� 
ಕವ�ಂ� ಅವರ �ೖ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ವನು� ದುಬ�ಲ �ೂ�ಸುವಂತಹ ��ಾ���ಗಳ� 
�ೕ�ದಂ� �ೕ� ಕವ�ಂ� ಅನು� �ೖದ��ೕಯ�ಾ� ಸ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� �ೕ� ಕವ�ಂ� 
ಧ�ಸ�ೕ�ಾದ ಅಗತ��ರುವ��ಲ� ;  

● �ೕ� ಕವ�ಂ� �ೂಂ�ರದ ��ಾ���ಗ�� �ಾ�� ವ�ವ��ಯನು�  ��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ;  
● �ೕ� ಕವ�ಂ� ಇಲ�ದ ��ಾ���ಗ�� ��ಾ�ಡ�ತವ� ಅದನು� ಒದ�ಸ�ೕಕು ;  
● �ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ�ಸುವ�ದ�� ಅಸಮಥ���ಾದ ಅಂಗ�ೖಕಲ�� �ೂಂ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� �ಾ� �ಾಡಲು 

ಒ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ವ�ವ��ಯನು� ��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� . 
● ಬ�   ಗಳ�� �ಚು�ವ� �ಬ�ಂ�ಯನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು��ದು� , ಇದು ಬ�   ನ��ರು�ಾಗ ��ಇ ಸೂಕ� ಬಳ�ಯನು� 

�ಂಬ�ಸುವ�ದನು� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�� .  
 
�ಾ�ಾ �ಾ�� �ಬ�ಂ�� ತರ�ೕ� ( ಕ�ೕ� �ಬ�ಂ� , �ಾಲಕರು , ��ಾ��ಕ�ಳ� , ಸ�ಾಯಕರು )  

● ಅ�ಾಯ ಸಂವಹನ / ��ಯ�ೕ�ಾದ ಹಕು� ( �ಾ��ಕ ) 
● �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ ಸಲಕರ� ( ��ಇ ) 
● ಒ���ೂಳ����� �ಯಂತ�ಣ / ರಕ�ಜನ� �ೂೕಗ�ಾರಕ ( ��� ) 
● �ೂೕ�� -19 �ಾಗೃ� 

o �ೂಸ ಶು� �ೂ�ಸುವ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ( ಬಸು�ಗಳ� , �ಾ�� �ೕಂದ� ) 
o �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು 
o �ೕ� ಕವ�ಂ� ( �ಾತ� , ಬಳ� , ಧ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾಳ� ) 
o �ೖಯ��ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� �ೖಮ�ಲ�� 
o �ೕ�   ಕವ�ಂ�   �ೂಂ�� ��ೕಷ �ಲಸದ ಪ����ಗಳ� ( ಶ�ಮ�ಾಯಕ ಚಟುವ�� ) 

 
�ಾ�� �ಬ�ಂ�� ಅಗತ��ರುವ �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ ಸಲಕರ� ( ��ಇ ) 

● ಬಳ� ��ಾಡಬಹು�ಾದ �ೖಗವಸುಗಳ� 
● �ೕ� ಕವ�ಂ� / �ಾ�� 
● �ೕ� �ೕ�� ( ಅನ�ಯ�ಾದ� ) 

 
�ಾ�� ಸಂವಹನ 

● �ೖಯ��ಕ ಸೂಚ��ಾ� �ಾ�ಗ�� ಮರು ಪ��ೕ�ಸುವ �ದಲು �ತ�ವರು / ��ೕಷಕರು / �ಾಲಕರು ಮತು� ��ಾ���ಗ�� , 
���ಯು ಎ�ಾ� ಬಸು�ಗಳ� ಮತು� ��ಾ��� �ಾ�� �ಾಹನಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೂೕಂಕು - ಮುಕ� �ೂ�ಸು��� ಒತು� 
�ೕಡುವ�ದು .  

● �ತ�ವರು / ��ೕಷಕರು / �ಾಲಕರು ಮತು� ��ಾ���ಗ��ಂ�� ಎ�ಾ� �ಾ�� �ಾಹನಗಳನು� ���ಯ �ೂೕ�� -19 
�ೕಜ�ಗಳ�� �ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬುದನು� ��� ಮತು� ��ಾ� �ಾ�� �ೕ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾಗ ಸುರ��ಯನು� 
�ಾ��ಪ���ೂಳ��ವ�� ಮತು� �ೂೕಂಕನು� ಕ�� �ಾಡುವ�� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳ� ವ�ಸುವ �ಾತ�ವನು� ��� . 

● ಅ�ಾ�ೂೕಗ� ಅಥ�ಾ ���ನ �ಾಪ�ಾನ�ದ�� ತಮ� ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� ಕಳ��ಸ�ರಲು ಅಥ�ಾ ಬ� ಹ��ಸ�ಾರ�ಂದು 
��ೕಷಕ�� ಸಲ� �ೕ� .  ���ನ �ಾಪ�ಾನವನು� 100.0°F �ಂತಲೂ ���ನ �ಾಪ�ಾನ ಎಂದು �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�� .  

● ಪ���ಂದು ಹಂತಗಳ��ನ ಸ���ೕಶಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಸಂ�ಾವ� �ಾಗ� ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ಸಂವಹನ �ಾ� 
 
�ಾ�ಯ �ಾ�� �ಾಗ�  

● �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರುವ�� ಬದ� �ಾಲಕರು ಮತು� ಸ�ಾಯಕರ �ಾ�ಯನು� ���ೂ��  

 
ಪ�ಟ | 55 

 



Kannada/ಕನ�ಡ 
● �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರುವ�� ಬ� �ಾಗ�ಗಳ ನಡು� ��ಾ���ಗಳ ಸಂ�ಾರವನು� �� �ೂ��  

o �ತ�ವರು ಅಥ�ಾ ��ೕಷಕರು ಸಮಥ��ೕಯ �ನಂ�ಗಳನು� �ಾಡದ �ೂರ�ಾ� ( �ಶು�ಾಲ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ 
ಅ�ರ�ಯ ವ�ವ�� ) �ಾರದ �ೕ� - �ೕ� �ನಗಳ�� ��ಾ���ಗ�� ��ಧ ಬ�   ಗಳನು� ಓ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ 
�ೕಡ�ೕ� . 

o �ಾಧ��ಾದ� , �ಳ��ನ ಮತು� ಸಂ�ಯ �ಾಗ�ಗಳನು� ಪ�ದ��� , ಇದ�ಂದ ಬ�   ನ�� ಪ��ಾ�ಸುವವರು ಪ�� 
�ನ ಒಂ�ೕ ಗುಂ�ನ��ರು�ಾ��  

 
��ಾ���ಗಳನು� ಹ����ೂಳ��ವ�ದು / ಇ�ಸುವ�ದು ಮತು� ��ಅ� / �ಾ�� - ಆ�  

● ��ಾ���ಗಳನು� ಅನುಕ�ಮ �ಾಗ� ಕ�ಮದ�� ಹ����ೂಳ��ಾಗುತ�� . �ಾ�� �ೂೕಗು�ಾಗ , ಬ��ನ�� �ದಲ 
��ಾ���ಯು �ಂ�ಾಗದ�� ಕು�ತು�ೂಳ���ಾ�� , ಮತು� �ಾ��ಂದ ಮ�� �ೂೕಗು�ಾಗ �ೂ�ಯ ��ಾ���ಯು 
�ಂ�ಾಗದ�� ಕು�ತು�ೂಳ���ಾ��  

● ಆಗಮನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ವ�ಾ ಸಮಯವ� ಕಟ�ಡದ ಅಗತ��ಗಳ �ೕ� ಅ���ತ�ಾ�ರಬಹುದು 
● ಕಟ�ಡಗ�� ಅಗತ��ರುವಂ� �ೂಂ�ಾ��ಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುತ�� : 

o ಇ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಪ��ೕಶ , �ಾಗೂ ಹ����ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� �ಗ�ಮನ�ಾ��  
o ಹ����ೂಳ��ವ�� / ಇ�ಸು��ಯ ಪ����ಗಳಲ� �ಳಂಬವ� �ಾಗ�ದ ಸಮಯದ�� ಪ�ಣ�ತ�ಾಗುತ�� 
o �ಾ�ಾ�ಕ ದೂರವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಆಗಮನ ಮತು� �ಗ�ಮನ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ೕ���ಾರ� 

�ಾಡ�ೕಕು 
● �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರುವ�� ಬ�   ಗಳ�� ಹ����ೂಳ��ವ ಮಟ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಬ� �ಾಗ�ಗಳನು� �ೕ�ಸುತ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾಪ��ಸುತ��  
 
�ಒ�ಇಎ� � �ಾ�� ವ�ವ�� 

● ಕ��ಯ �ರಂತರ�ಯನು� ಪ��ೖಸಲು ನಮ� ��ಾ���ಗ�� �ಾ�� ವ�ವ���� ಎಂದು �ಾವ� �ಾತ� ಪ�ಸು��ೕ�  
● �ಾವ� �ಒ�ಇಎ� ಕಟ�ಡ�ಂದ ಎರಡೂ �ಕು�ಗಳ��ನ ಪ��ಾಣದ�� �ಾ�ೂ�ಳ��ವವರ �ಾ� ಅನು� ಇಡು��ೕ� . �ನಂ�ಯ 

�ೕ�� , �ಾ�ಗಳ� �ಒ�ಇಎ� ಕಟ�ಡಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಒ���ೂಳ����ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಸಂಪಕ� 
ಪ�� ಹಚು���ಯ�� �ಒ�ಇಎ� ಸ�ಾಯದ ಸ���ೕಶದ�� ��ೕ�ಂ� �ಾ�   ಗಳ �ೂ�� ಪ��ಾ�ಕರ �ಾ� ಆ� 
ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ�� . 

ಬ�� ಮತು� ಹಣ - �ಾಸು  
��ಾ���ಗಳ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಂಬ�ಸುವ ಮತು� ಹಣ - �ಾ�ನ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೂಂದುವ 
ಪ�ಯತ�ದ�� , �ಾವ� ಪ�ನಃ ��ಯುವ �ಾಗ� - ಸೂ�ಗಳ� ಮತು� ���ಯ ಅಗತ��ಗ��ಂ�� �ೂಂ�ಾ��ಯ�� ��ಗಳನು� 
���ೕ�ಸು����ೕ� , �ಾ��ೕನ ಪ���ೂಳ��ತ��ೕ� ಮತು� �ವ��ಸು����ೕ� . ನಮ� ಬ�� ಸ��ಯು ನಮ� ಇತರ ಸ��ಗಳ� ಮತು� 
ಮಧ�ಸ��ಾರರ ಗುಂಪ�ಗ��ಂ�� ಕ�ಣ ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾದ �ೖ��ಕ �ಾ�ಾವರಣ�� ಮರಳಲು �ೌ�ಕ ಮತು� �ಾನವ 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ೂಂ��� ಎಂಬುದನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಕಟ�ಾ� �ಾಯ� - �ವ��ಸು��� . 

ತಂತ��ಾನ ಮತು� ಸಂಪಕ�  
ಈ �ೕಜ�ಯ ಯಶ�� �ೂೕ� - ಔ�   �ಾ� ತಂತ��ಾನದ ಪ��ೕಶ ಅವಶ�ಕ�ಾ�� . �ಾವ� �ಬ�ಂ�� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� ಸ�ಾನ 
ಪ��ೕಶವನು� �ಾತ� ಪ���ೂಳ�ಲು ��ಾ� ತಂತ��ಾನಗಳ �ರಂತರ �ೕಜ� ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�� ಬದ��ಾ���ೕ� . ನಮ� ತಂಡವ� 
��ಾ��ಾಹ� ಅಂತ�ಾ�ಲ ಮತು� ಕಂಪ��ಟ�   ಗ�� ��ಾ���ಗಳ ಮ� ಪ��ೕಶವನು� ಗಮನದ��ಟು��ೂಂಡು �ೕಜ�ಗಳನು� 
�ಾ�ರಂ��� .  

  
1. ���   �ೌ� ಇ��ೕ�� ದ�ಾ�ಂಶವನು� ಸಂಗ���� �ಾಗೂ ��ಕರು ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� ತಮ� ��ಾಸ�ಂದ �ಾಧನಗಳ� 

ಮತು� ಅ�ಕ �ೕಗದ �ಾ��   �ಾ�ಂ�   � ಪ��ೕಶದ ಮಟ�ವನು� ಗುರು�ಸಲು �ೕ��ೂಂ�� . 98% ಜನರು ಅ� �ೕಗದ 
�ಾ��   �ಾ�ಂ�   � ಪ��ೕಶವನು� �ೂಂ��ಾ�� ಎಂದು ಪ������ಾರರು ಸೂ���ಾ�� .  ��ಾ�ಡ�ತವ� ಎ�ಾ� ��ಣ - ತ�ರು 
ಮತು� ��ಾ���ಗ�� �ಾಧನಗಳನು� ಒದ�ಸುತ�� .  
 

2. ತಂತ� - �ಾನ ಮತು� ಸಂಪಕ��ಾ�� ( ಸ�ೕ� , ಸಂದಶ�ನಗಳ� , �ಾ�ಾ �ಾ��� , ಇ�ಾ�� ) ನಮ� ಕುಟುಂಬಗಳ �ರಂತರ 
ಅಗತ��ಗಳನು� �ೌ�ಾ�ಂಕನ �ಾಡುವ�ದನು� ��ಾ�ಡ�ತವ� ಮುಂದು ವ�ಸುತ�� . ಒಂದು �ೕ� ��ಾ���ಗಳ� 
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ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ಕ�� ಪ��ೕಶ�ಲ��ದ��� , ಅವರ ಅಗತ�ಗಳನು� ಸ� - �ೂೕರುವ�� ಪ��ೖಸಲು ��ಾ�ಡ�ತವ� ಅಗತ� 
ಕ�ಮಗಳನು� ��ದು�ೂಳ��ತ�� . 
 

3. ಉಪಕರಣ ಮತು� ಇತರ ಸ�ತು�ಗಳ ತಪ�ೕಲು ಪ��ಯನು� ನ�ಸುವ�ದು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ವ��ಸುವ�ದು .  
a. �ಾವ ��ಾ���ಗಳ� , ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯು ತಮ� ಬ� ��ಾ� ಆ�� �ೂಂ��ಾ�� ಎಂಬುದನು� 

ಗುರು�ಸುವ�ದು . 
 

4. ವಚು�ವ� �ೂೕಧ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ �ೂಡ���ೂಳ����ಯನು� �ಂಬ�ಸಲು ಮತು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾ��   �ೕ� , 
�ಾ��   �ೕ� , �ೖ���   ಗಳ� , ಕ��ಯ �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ��ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸುವ�ದು , �ವ��ಸುವ�ದು 
ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಡುವ�ದು .  
 

5. ��ಕ�� ವೃ��ಪರ ಕ��ಯ ಅಗತ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� ��ೕ� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� ಅವರ �ೌಶಲ� 
ಮತು� ��ಣ�ಾಸ�ದ ಅ�ವೃ��� �ಂಬಲ �ೕಡುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ�ಸುವ�ದು . 
 

6. ದೂರಸ� ಕ��ಯ ಸಮಯದ�� ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಂ��ಕ �ೂಂದ�ಗಳನು� ವರ� �ಾಡಲು 
��ೕಷಕರು / ��ಾ���ಗಳ� / ��ಕ�� “ ಸ�ಾಯ�ಾ� ”  (" ���   ��� ") ವ�ವ��ಯನು� �ಾಡ�ೕಕು . ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 
ಸ�ಾಯವನು� �ೕ� ಪ�ಯುವ�ದು ಮತು� ಮರು �ೕ�ಾ ಕ� / ವಚು�ವ� ಅ�ಾ�ಂ��ಂ� �ಷಯದ�� ಅವರು ಏನನು� 
��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಅವ�� ಮುಂ�ತ�ಾ� ��ಸಲು ಈ ಮಧ�ಸ��ಾರ�� ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳನು� ಸಂವಹನ 
�ಾ� . 

 
���   �ೌ� ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� �ಾಧ��ಾದ���ಾ� ಬಹು ಸ�ರೂಪಗಳ�� ಕ��ಾ �ಾಮ��ಗಳ� ಮತು� ಸಂಪನೂ�ಲಗ�� 
ಪ��ೕಶವನು� ಒದ�ಸುತ�� . ಇದಲ�� , ��ಾ���ಗಳನು� ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ�� �ಾಗ ವ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ� �ೂಡುವ ��ಣ ��ಾನಗಳ 
ಬ�� ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� ಮತು� ತರ�ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ���ಯು ��ಕರನು� �ಂಬ�ಸುತ�� , ಇದ�ಂ�ಾ� ಅವರು �ಂ�ೂ�ನ� ( ಅಂದ� , 
ಗೂಗ� �ೕ� ) ಮತು� ಅ�ಂಕ��ೂ� ��ಾ�ಲ�ೕ� ( ಗೂಗ� �ಾ��   ರೂ� ) ಎರಡನೂ� ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ��ೕ� ಅಥ�ಾ 
ಸಂ�ೕ�ತ �ಾದ�ಗಳ�� ಕ��ಯ �ಾನದಂಡಗಳ �ಾಂ�ತ�ವನು� ಪ�ದ��ಸಬಹುದು . ಒಂದು �ೕ� ��ಾ���ಗ�� �ಾಧನಗಳ� 
ಮತು� / ಅಥ�ಾ ���ನ �ೕಗದ ಇಂಟ�   ��   � �ಾಕಷು� ಪ��ೕಶ�ಲ��ದ��� , ���ಯು ��ಾ���ಗ�� �ಾಮ��ಗಳ� ಮತು� 
ಸೂಚ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಪ�ಾ�ಯ ��ಾನಗಳನು� ಒದ�ಸುತ�� , ಅಂದ� �ಾ�ಯ�� �ಕ� �ಾಮ��ಗಳ� , ��ಾ���ಗಳ 
ಮ�ಗ�� �ಾಮ��ಗಳನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು ಇ�ಾ�� . ತಂತ� - �ಾನಗಳನು� �ೕ� ಬಳಸುವ�ದು ಮತು� ಸೂಚ�ಾ �ಂಬಲಗ��ಂ�� 
ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸುವ�ದು �ೕ� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ��ಣ �ೕಡಲು ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
��ಾ�ಡ�ತವ� �ಗ� ಪ�ಸುತ�� .  
 
�ಬ�ಂ� ಮತು� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�  
 
��ಕ ಮತು� �ಾ�ಂಶು�ಾಲ �ೌಲ��ಾಪನ ವ�ವ�� 
���ಯ ಅನು�ೕ�ತ �ಾ��ಕ ವೃ��ಪರ �ಾಯ� �ಮ� �ಮ�� ( ಎ��ಆ� ) �ೕಜ�� ಅನು�ಾರ�ಾ� ಎ�ಾ� 
��ಕರು ಮತು� �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು �ೌಲ��ಾಪನವನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ�� . ವ���ಗತ , ��ೕ� ಅಥ�ಾ �ೖ��� 
ಸೂಚ�ಾ �ಾದ�ಯ�� ಮರು - ��ಯು���ಾ� ನಮ� �ೕಜ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�ರಲು ನಮ� ಪ�ಸು�ತ ಅನು�ೕ�ತ 
ಎ��ಆ� �ೕಜ�ಯನು� ಪ�ಷ��ಸಬಹು�ಾ���ೕ ಎಂಬುದನು� ���   �ೌ� ಪ�ಗ�ಸುತ�� . �ಾ�ಾ �ಾಯಕರು 
�ಾ��ಕ�ಾ� ಅಗತ��ರುವ �ೕ� �ೌಲ��ಾಪಕರ ತರ�ೕ�� �ಾಜ�ಾಗುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ�� .  

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ , �ಾ�ಸಂ�ಕ �ೂೕಧ� ಮತು� ಬದ� �ೂೕಧ� 
ಆಯುಕ�ರ �ಯಮಗಳ� ( ಉ�ಾ ., �ಾ�ಸಂ�ಕ �ೂೕಧ� ) ಅಥ�ಾ ��ಣ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� 
ಅನುಮ�ಸಬಹು�ಾದವ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� , ಎ�ಾ� ��ಕರು �ೂೕಧ�ಾ ��ೕಜ��ಾ� �ಾನ� ಮತು� ಸೂಕ��ಾದ 
ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರು�ಾ�� .  

��ಾ��� ��ಕರು 
NYSED �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾ�ೕಜು ಅಥ�ಾ �ಶ���ಾ�ಲಯದ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಂದ ��ಾ��� ��ಕರು ���   �ೌ�   ನ�� 
ಸಂಪ�ಣ� ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ��ಕರ �ೕ���ಾರ�ಯ�� �ೕ� ಸ��ಸಬಹುದು . ���   �ೌ�   ನ ತರಗ��ಂದರ�� 
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��ೕಜ��ಾ� �ಾ�ಯ ಅ�ೕ�ಕರು ಅನು�ೕದ� �ೕ�ದ� , ��ಾ��� ��ಕರು �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ , �ೕ� ಕವ�ಂ� 
ಧ�ಸುವ�ದು , ಆ�ೂೕಗ� ���ಯ ವರ� ಮತು� ��ಕರು ಅನುಸ�ಸುವ ಇತರ �ೂೕ�� -19 �ಾಯ� - ��ಗಳನು� 
ಅನುಸ�ಸು�ಾ�� .  ��ಾ��� ��ಕರು ನಮ� ಪ�ಣ� ಸಮಯದ ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ��ಕರ �ೕ���ಾರ�ಯ�� �ಾತ��ೕ 
�ೕ� ಸ��ಸು�ಾ�� .  �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� ��ಾ��� ��ಕರನು� �ಾಖ�ಯ ��ಕ�ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲ� . 
 
ದುಬ�ಲ ಜನಸಂ�� 
ನಮ� ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ಅಪ��ತ �ೂೕಷಗಳನು� ನಮ� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ ಇ�ಾ�ಯ 
�ಂಬಲ�ೂಂ�� ಪ�ಕರಣ�ಂದ ಪ�ಕರಣ�� ಆ�ಾರದ �ೕ� �ವ��ಸ�ಾಗುತ�� .  ಅಗತ���ಾ�ಗ , ಸೂಕ��ಾ�ಾಗ 
ವಸ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ�� .  �ೂೕಧಕ - ವಗ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� �ಾಜ� ��ಣ ಇ�ಾ�ಯು ಒದ�ಸುವ 
�ಾಗ�ದಶ�ನದ�� �ವ��ರುವ �ೂೕಷಗಳ ಬ�� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಅವರ �ೕ���ಾರಕ�� ಪ���ಗಳ� 
ಮತು� �ಾಳ�ಗ��ಂ�� ��ಸಲು �ೕಳ�ಾಗುತ�� . 
 
�ೂೕ�� -19 �ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ೂಂದ�ಗ�� ಈ �ಳ�ನ ಗುಂಪ�ಗಳ� ���ನ ಅ�ಾಯವನು�  �ೂಂ�� ಎಂದು 
���   �ೌ� ಒ���ೂಂ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ�ಾ�� �ಚು�ವ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಾ�ಯ ಉಪಬಂಧಗಳ� 
�ೕ�ಾಗಬಹುದು .  
 
ಈ ಗುಂಪ�ಗಳ��ನ ವ���ಗಳ� ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ತಮ� ಆ�ೂೕಗ��ಾಳ� ಪ��ೖ��ಾರ�ೂಂ�� 
ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು :  

● 65 ವಷ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ���ನ ವಯ��ನ ವ���ಗಳ� ;  
● ಗ��� ��ೕಯರು ;  
● ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಆದ� ಇಷ�ಕ� �ೕ�ತ�ಾ�ರ� , ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳಂತಹ ಆ�ೂೕಗ� ಪ����ಗಳನು� 

�ೂಂ�ರುವ ವ���ಗಳ� : 
o �ೕಘ��ಾಲದ �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾಧರಣ�ಂದ �ೕವ��ಾದ ಆಸ��ಾ ;  
o ಗಂ�ೕರ ಹೃದಯ ಪ����ಗಳ� ; 
o ದುಬ�ಲ ಪ�� ರ��ಾ ವ�ವ�� ; 
o �ೕವ��ಾದ �ೂಜು� ( �ೕಹದ ದ�ವ� �ಾ� ಸೂಚ�ಂಕ [�ಎಂಐ] 30 ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ���ನ ); 
o ಮಧು�ೕಹ ; 
o ಡ�ಾ���   � ಒಳ�ಾಗು��ರುವ �ೕಘ��ಾಲದ ಮೂತ� �ಂಡ �ಾ�� ; 
o ಯಕೃ��ನ �ೂೕಗ ; 
o �ಕ� �� ಅ�ೕ�ಯ ; 
o �ೖದ��ೕಯ�ಾ� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ , ನರ - �ೖ�ಾ�ಕ , ಆನುವಂ�ಕ , ಚ�ಾಪಚಯ ಪ����ಗಳನು� 

�ೂಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಜನ��ಾತ ಹೃದಯ �ಾ�� �ೂಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಇತ� ಮಕ���ಂತ �ೂೕ�� -19 
�ಂದ �ೕವ��ಾದ �ಾ��� ���ನ ಅ�ಾಯವನು� �ೂಂ�ರು�ಾ�� .  

 

�ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ �ರ�ನ�� ಕ�ಮಗಳ� 

��� �ಾ�ಗಳ� 
● ��ಾ���ಗಳ� , �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸಂದಶ�ಕ�� ಅಗತ��ರುವ 

ಎ�ಾ� ��ಇ ಮತು� ಬ��ಯ �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� 
ಒದ�� 

● ಸಂಪಕ� ಪ�� �ಾಯ� - ��ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�� ಮತು� 
ಸಂವಹನ �ಾ� 

● ��ೕ� ��� ��ೕ�ಂ�� ( ಉ�ಾ . ಅ���ೕಶ� ) ಮತು� 
ಆ�   �ೖ� �ಾಪ�ಾನ ��ೕ�ಂ�   ಗ��ಾ� 

● �ೂೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಪ���ೕಕ 
�ಾ�ನಗೃಹದ �ೂ�� ಪ���ೕಕ �ೂೕ�ಯನು� �ೂತು�ಪ�� . ಪ���ೕಕ �ೂೕ�ಯು 
ಆ�ೂೕಗ� ಕ�ೕ��ಂದ ದೂರ�ರ�ೕಕು , ��ೕ�ತ �ೕ���ಾರ�ಾ �ಬ�ಂ� , 
ಉತ�ಮ �ಾ�ಾಯನ �ೂಂ�ರ�ೕಕು ( ��   ಇ�ಎ �ಲ�� ) ಮತು� �ಗ�ಮನ 
�ಾ��� ಹ��ರದ��ರ�ೕಕು 

● ಸಂಪಕ� ಪ�� ಹಚು��� , �ೖನಂ�ನ ಆ�ೂೕಗ�ದ ��ೕ�ಂ�   ಗಳನು� 
ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕ� ಕವ�ಂ� ಬಳ�ಯನು� �ಾ� �ೂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� 
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���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�� 
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರದ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾ��� 

ಎಂಬುದನು� ಖ�ತ ಪ���ೂ�� 
● ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಆ�ೂೕಗ��ಾ�ರುವ ಬ�� ನಮ� 

ಸಮು�ಾಯ�ೂಂ�� ಸಂವಹನ ನ�� ಮತು� �ಾ�� 
�ೕ� 

● ��ಾ���ಗಳ ಸಂಪಕ� �ೕ�ಾವನು� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ�� 
ಎಂಬುದನು� ಖ�ತ ಪ���ೂ�� 

● ಪ�ಷ���ದ �ೖಮ�ಲ� �ೕಜ�ಗಳ ಅ�ವೃ��ಯ�� 
ಪ����� �ೕಡಲು �ಾ�ಯ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು ಮತು� ಅವರ 
ತಂಡಗಳನು� �ೕ� �ಾಡಲು , ಕಟ�ಡ ಮತು� �ೖ�ಾನದ 
�ೂಸ ಅ�ೕ�ಕ�� ಅವರ ತಂಡ�ೂಂ�� ಸಹ�ೕಗ 
ಸಮಯವನು� �ಗ� ಪ�� . 

● �ಾ�ಯ ಗಂ� �ಾ�ಸುವ ಸಮಯ , �ಾಯ�ಕ�ಮದ 
ಸ�ಳಗಳ� ಮತು� ಬ� �ಾಗ�ಗಳ� / �ಾಮಥ��ದಂತಹ 
�ವರ�ಾದ �ಾ����   ಗಳನು� ಮತ�ಷು� �ಾ��� 

● ��ೕ� �ತ�ಣದ�� ಊಟ �ತರ�ಾ ಸಮಯವನು� 
ಅಂ�ಮ�ೂ�� 

● ಇತರ ಪ��ೕಶಗ�� ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ� �ಾವ� 
ಉ��ಾಯವನು� ಸೃ��ಸಬಹು�ಾದ ಪ��ೕಶಗಳನು� 
�ಧ��ಸಲು �ಚ�ದ ���ೕಷ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ�� 

● �ೕತನ , ಪ��ೕಜನಗಳ� , ಬದ� �ಚ�ಗಳ� , ವೃ��ಪರ 
ಅ�ವೃ�� , ��ಾ �ಚ�ಗಳ� , �ವೃ�� , ತಂತ��ಾನ , �ಚು�ವ� 
�ಾ�� �ಚ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ� �ಾ��   ಗಳನು� ಪ��ೕ��  

● �ೂಸ ಪ����ಗಳನು� ( ಉ�ಾ .: ರ�ಯ ಅ�� , ಖ�ೕ�ಯ 
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� ) ಸಂವಹನ �ಾ� 

● �ಾಗದ - ರ�ತ �ೕಮಕ ಮತು� �ೕಮ�ಾ�ಯನು� ಮುಂದು 
ವ�� 

● �ೕ�ಗಳ� / ಉತ�ನ�ಗ��ಾ� ( ಉ�ಾ .: �ಲುವಂ�ಗಳ� , 
��ಇ ) �ಚು�ವ� ��   ಗಳನು� ಕಳ���  

● �ೂೕ�� -19 ರ� ಮತು� ಪ��ಾಣ ಅ���ಸ�ಗ�� 
ಸಂಬಂ��ದ �ಡರ� ಮತು� �ಾಜ� �ಾಗ� - ಸೂ�ಗಳನು� 
ಅನುಸ�� 

● �ಚು� ದೃಢ�ಾದ �ೌಕರರ ಸ�ಾಯ ���ೕ�ಾ�� ಅನು� 
ಸಂ�ೂೕ�� 

● �ಬ�ಂ�ಗ�� ಮತು� ��ೕ� ಕ��� ಪ�ರಕಗಳ� ಮತು� 
ಸಂ�ಾವ� ��ಯುವ ಮತು� ಮುಚು���� ತರ�ೕ� �ೕ� 

● �ಾಧನಗಳ� , ಇಂಟ�   �� ಮತು� ತಂತ��ಾನ �ರವನು� 
ಒದ��  

● �ಬ�ಂ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� ��ೕ� ಕ��� 
ಅಗತ��ಾದ ಇತ� �ೌ�ಕ �ಾಮ��ಗಳನು� ಒದ�� 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ �ಬ�ಂ�ಯನು� �ಧ��� . 
● �ಾವ��ೕ �ಾಕ� ಬಳ� , ತರಗ�ಗ�ಂದ �ರ�ಾದ ವ�ಾ�ೂ�ಸು�� ಇಲ��ರು�� 

ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ �ಾಯ���ಗಳನು� �ಾ� 
�ೂ�ಸುವ�ದು . ಹ�ಾರಗಳ�� ಸಂ�ಾರ ದಟ��ಯನು� �ಧ��� ಮತು� 
�ಾ�ನಗೃಹಗಳ ಬ� ಭದ���ಾ� ವ�ವ�� �ಾ� 

● ಪ�� ಕಟ�ಡದ�� �ತರ� �ಾಡ�ಾಗುವ ವಸು�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಪ��ೕಶವನು� 
�ೂತು� ಪ�� 

● �ಾಪ�ಾನದ ��ೕ�ಂ�   ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ��� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯ 
ಪ��ೕಶ�ಾ�� ಬಹು ಪ��ೕಶ ಸ�ಳಗಳನು� �ೂತು�ಪ�� 

● ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಸಮಪ�ಕ�ಾದ �ೖ ಮತು� 
ಉ��ಾಟದ �ೖಮ�ಲ�ದ ಬ�� ��� �ಾಗೂ �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� ಸ��ಾ� 
ಬಳಸುವ�ದು �ೕ� ಎಂಬ �ಳ�ವ�� �ೕ� 

● ��� ಅಗತ��ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� , ಎ�ಾ� ಸ���ೕಶಗ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾದ ಕಟ�ಡ 
�ೖಮ�ಲ�� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಪ����ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�� 

● ಪ�� ಕಟ�ಡಕೂ� ���ಷ� �ಾನದಂಡಗ��ಂ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಮತು� 
ಕಟ�ಡವನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ಬಳಸುವ ( ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ ಒಳ� ಮತು� �ೂರ� ) 
ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ರೂ�� 

● ಪ���ೕಕ ಪ��ೕಶಗಳ� , ���ೕ��ಾ , ���ನ ಸಂ�ೕತಗಳ� ಮತು� �ೂಡ� ಕಟ�ಡದ 
ಸ�ಳಗಳ ಪ�ಾ�ಯ ಬಳ�ಯನು� ಒಳ�ೂಂಡು ಪ�� ಕಟ�ಡಕೂ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ 
�ೌಲಭ�ಗಳ �ಾ�ಾ�ಡುಗ��ಾ� �ೕಜ�ಯನು� ರೂ�� 

● ���ಂಬ�   ನ�� ಮರು ಪ��ೕಶ�ಾ�� ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ ಪ����ಯನು� ಅ�ವೃ�� 
ಪ�� ಮತು� �ೖ��ಕ ವಷ�ದ ಅವ�ಯ�� �ೕ� �ಾವ��ೕ ಹಂತದ 
�ಾಧ��ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�� 

● �ಾ���ೖ� �ಾಡಲು ಮತು� ��ಇ ಲಭ��ಾಗುವಂ� �ಾಡಲು �ಾಮ��ಗಳನು� 
ಮುಕ��ಾ� �ೕಖ�ಸಲು ಪ�� ಕಟ�ಡದ�� ಸ�ಳಗಳನು� ಸೃ���  

● �ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ� ಮತು� �ಾಪ�ಾನವನು� �ಯ�ತ�ಾ� ��ಾವ�ಸುವ 
ಪ����ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�� 

● �ೂೕ�� -19 ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ಾ�ೂೕಗ��� �ಾ�ಯನು� ಮು��ದ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಯ�ತ�ಾ� ಕಟ�ಡದ ಪ��ೕಲ��ಾ� ಸಂ�ಾವ� �ೕ�ಾಪ��ಯನು� 
�ೕ���ೂ�� 

● ಬ�   ನ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾಡಲು ಮತು� �ೂೕ� �ಾಗೂ 
ಅ�   �ೂೕ� �ಾಡುವ �ೕ�ಗಳನು� �ಂಬ�� . 

● ಬ� �ೕ�ಾಪ�� ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾ�ರಂಭ / ಅಂತ�ದ ಸಮಯವನು� ಪ�ಷ��� .  
● ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ ರ� , ಎ�   ಎಂಎ�   ಎ , ಮತು� �ೂೕ�� -19 ಸಂಬಂ�ತ 

�ೖರು - �ಾಜ�� ಸಂಬಂ��ದ �ೕ�ಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಮತು� ಅನುಸ�ಸಲು 
��ಾ�ಡ�ತ�ೂಂ�� �ಲಸ �ಾ�  

● ಸಮಪ�ಕ �ೖಮ�ಲ�� , �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ , �ೕ� ಕವ�ಂ� ಧ�ಸುವ�ದು 
ಇ�ಾ��ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ���ಗಳನು� ��ೕ�� �ಾ� 

● �ೌಕರರ ���ಯ� ಮತು� �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ�ವನು� �ಂಬ��  

 
 

�ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ �ರವ�ಗಳ� 

��ೕಷ�  
��ಾ���ಗಳ �ೌ���ಾಂಶ�ಾ�� ಈ��� ಮತು� ಪ��ೕಶದ �ರಂತರ�ಯನು� �ಾ��ಪ�ಸುವ ಪ����ಯ�� 
ಮಧ�ಸ��ಾರರನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� �ಾ�ಾ �ೌ���ಾಂಶ �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯನು� ಪ�ಸು�ತ 
�ಾಂ�ಾ��ಕ ತುತು� ಆ�ಾರ �ಾದ�ಗ�ಂದ ಮರು ಪ��ೕಶ �ಾ�ಗ�� ಒಂದು �ಾದ�� ಯಶ���ಾ� 
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ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ��ಾ�ಯಕ�ಾ�ರುತ�� . �ಾ�ಾ ಊಟದ �ೕ�ಗಳ� , ಅಹ�� , ಆ��ಗಳ� ಮತು� 
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ��ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳ ಬ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸು�ಾಗ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ� �ಾ�ಾ ಆ�ಾರ �ಾ���ಾರ 
( ಎ�   ಎ�   ಎ ) �ೕ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ�� . �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ತುತು� ಸಮಯದ�� �ೕಡ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� ಊಟಗಳ� 
18 ಮತು� ಅದ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಎ�ಾ� ಮಕ��� �ಾವ��ೕ �ಚ��ಲ�� ಲಭ��ರುತ�� . ಎ�ಾ� ಸಂವಹನಗಳನು� 
��   �ೖ� , �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ , ಇ�ೕ�   ಗಳ� , �ೂೕ�ೂೕ - ಕ�ಗಳ� , ಸು�� - ಪತ�ಗಳ� ಮತು� �ಯ�ತ�ಾದ �ೕ� 
ಒಳ�ೂಂಡಂ� ��ಧ ಸಂವಹನ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒದ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳ� �ಾತ�ಾಡುವ �ಾ�ಗ�� 
ಅನು�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
ಕುಟುಂಬಗ�ಂದ ಮತು� �ಾ�ಾ �ಬ�ಂ�� ಸಂವಹನಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�����ಸಲು ಸಂಪಕ� ಅ��ಾ��ಾ� 
ನಮ� ಆ�ಾರ �ೕ�ಾ �ೕ���ಾರಕ�ಾದ ��ೂ�ಾ �ೂ���ಯವರನು� �ಾವ� ಗುರು����ೕ� . �ೕ��ಯ �ೕ�ಯ�� 
ಆ�ಾರ �ೕ�ಾ ಸಂವಹನದ�� ಕುಟುಂಬಗ�� �ನ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ೖ�ಣಕ ವಷ�ದ 
�ಾ�ರಂಭದ�� ಅವರು �ೖ��ಕ ವಷ�ದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� ಉ�ತ�ಾ� ಮತು� ಕ�� ��ಯ�� ಊಟ�ಾ�� �ೂಸ 
ಅ��ಯನು� ಸ��ಸಬಹುದು .  ಪ�� �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡದ�� , ನಮ� ��   �ೖ�   ನ�� ಮತು� ಅಗತ��ಾದಂ� ಇ�ೕ� ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ಾನ� �ೕ� ಮೂಲಕ ಅ��ಗಳ� ಲಭ��� .  ಅ��ಯನು� ಭ�� �ಾಡಲು ��ೕ� ಮತು� �ೖಯ��ಕ �ರವ� 
ಲಭ��� . 
 
�ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾ�� �ಾಜ�ಾಗುವವರು ಮತು� ದೂರ�ಂದ�ೕ ಕ�ಯುವವರು �ೕ�ದಂ� ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�ಗೂ �ಾ�ಾ 
ಊಟದ ಲಭ��ಯು ಮುಂದು ವ�ಯ�� . 
 
ಸ�ಳದ���ೕ ಊಟ 
ಸ�ಳದ���ೕ ಇರುವ ��ಾ���ಗ��ಾ� , ��ಾ���ಗಳ ನಡು� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� 
�ಾಯು��ೂಳ����ಯ �ವ�ಹ��ಂ�� ಊಟವನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ�� . ��ಾ���ಗಳ� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� �ಾಯು��ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ಕು�ತು�ೂಳ���ಾಗ ಮತು� �ನು��ಾಗ �ಚು� ಸಮಯ �ೕ� ಕವ�ಂ�   ಗಳನು� 
ಧ�ಸುವ ಅಗತ��ಲ� .  
 
�ಾ�ಯ ���ೕ��ಾದ�� ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ ವ���ಗಳ ನಡು�ನ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರವನು� ��ಾ�ಡ�ತವ� ಖ�ತ 
ಪ���ೂಳ��ತ�� . �ಾಯ� - �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� , �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಮತು� ��ಾ���ಗಳ ನಡು� ಸಮಪ�ಕ ಶು�ತ� ಮತು� 
�ೂೕಂಕುಗ�ತವನು� �ಾತ� ಪ���ೂಳ�ಲು ಪ�ಾ�ಯ �ಾಗಗಳ�� ( ಉ�ಾ ., ತರಗ� �ೂಠ�ಗಳ� ) ಅಥ�ಾ �ೕ� �ೕ� 
ಸಮಯ�� ಊಟ �ೕಡಬಹುದು . 
 
ವ���ಗಳ� ಒಂ�ೕ ಮ�ಯ ಸದಸ��ಾ�ಲ��ದ�� ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ೕಯಗಳ ಹಂ��ಯನು� ( ಉ�ಾ ., ಬ� �ೖ�ಯ 
ಊಟ , �ಂ�ಗಳ� ) ��ೕ�ಸ�ಾ�� . ��ಾ���ಗಳ� , ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾಕಷು� ಸ�ಳವನು� �ಾ���ಸ�ಾಗುತ�� . 
 
�ೖ��ಕ ವಷ�ದ�� ಊಟದ ಲಭ��  

● ���ಯ �ಾ�� �ಾಖ�ಾದ �ಾ�ಾ - ವಯ��ನ ��ಾ���ಗ�� ಊಟದ ಲಭ��ಯು ಮುಂದು ವ�ಯ�� .  
● ಊಟದ ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� �ತರ�ಯ �ೕ�ಾ - ಪ��ಯು ���ಯ ��   �ೖ�   ನ�� �ಾತ�ವಲ�� �ಾ�ಾ�ಕ 

�ಾಧ�ಮದಲೂ� ಲಭ��ರುತ�� .  
● ಕ��   �ೖ� �ಕ�   �ಾ� ಸಮು�ಾಯ �ಾ�ಾ �ೖ�   ಗಳ� ಲಭ��ರುತ�� . 
● �ಾಧ��ಾದಷು� �ಚು� �ತರ�ಾ �ಾಗ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಬ� �ಾಗ�ಗಳನು� 

�ಯ�ತ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� . 
● ನ�ಯುವ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ಅ� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ಲ��ರುವ�� ಅ�ಾಯದ ರ��ಗ�� ���ಷ� ವ�ವ��ಗಳನು� 

ಒಳ�ೂಳ�ಲು ಪ�ವ� - ��ಾ��ತ �ಾಗ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
���ಯು ��ಾ� - ���ತ ಆ�ಾರ ಮತು� ��ೕಷ� , ಊಟದ �ತರ�ಾ ಅಗತ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ ಸ�ೕ�ಯ ಮೂಲಕ 
ಸಮು�ಾಯವನು� �ೂಡ�ಸುತ�� ಮತು� ಪ����� ಪ�ಯುತ�� .  ಈ ಸ�ೕ�ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಸಂಗ��ಸ�ಾದ 
ಪ�����ಗಳ� ವ���ಗತ , �ೖ��� ಮತು� ��ೕ� ಈ ಎ�ಾ� ಮೂರು ಸಂ�ಾವ� ಸ���ೕಶಗ��ಾ� ಊಟದ �ೕ�ಯ 
�ೕ�ಾಪ��ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಅ�ೕ�ಕ�ೂಂ�� �ಲಸ �ಾಡಲು ��ಾ� ತಂಡ�� �ರ�ಾಗುತ�� .  
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ಆ�ಾರ ಮತು� ��ೕಷ� �ೕ�ಗಳ ( ಎ�   ಎ�   ಎ� ) ತಂಡವ� ಇತರ ಎ�   �ೖಎ� ಕ�ಾ�ಯ ಭರವ�ಗಳನು� ಈ �ಳ�ನಂ� 
ಪ��ೖಸುತ�� : 

● ವಚು�ವ� ಮತು� �ೖಯ��ಕ�ಾ�ಯೂ ���ಯ�� �ಾಖ�ಾದ ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� �ಾ�ಾ ಊಟ�� 
ಪ��ೕಶವನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ಬ�ಯುವ�ದು . �ಂ�ನ ಅ�ಾ�ಸ�ೂಂ�� 
ಗುರು�ಸ�ಾದ ಅ�ತ�ಗಳನು� �ಾವ� �ಪ�� �ಾಡು��ೕ� ಮತು� ಸ�ೕ�ಯ ಪ�����ಗಳ�� �ೕ�ಸು��ೕ� .  

● DOH �ಾಗ�ದಶ�ನ�ೂಳ�ನ ವಸು�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯ �ಾ�ಂಡ�� 
�ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ �ಾಯ���ಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು . . 

● ಅನುವತ��ಯನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಅಲ��ಯ �ಾ�ಂಡ�� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ �ಾಯ���ಗ��ಂ�� 
��ಾ���ಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು . 

● ಊಟದ �ೂೕ�ಗ�ಂದ ಎ�ಾ� ಹಂ�� �ೕಬ�   ಗಳನು� ��ದು�ಾಕುವ�ದು . 
● ತರಗ�ಯ�� ��ಫ��ಯ�   ನ�� �ಾಗವ�ಸುವ ತರಗ�ಗಳ�� ಹಂ�ದ �ೕಬ�   ಗಳನು� ��ದು �ಾಕಲು �ಾ�ಯ 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲ�ೂಂ�� �ಲಸ �ಾಡುವ�ದು .  
● �ೖಗಳ �ೖಮ�ಲ��ಾ�� ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ " ಹಂ�� ಇಲ� " ಅನು� �ೕ�ಸಲು 

ಪ��ಾ�ತ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಾ �ಾಯ���ಗ��ಾ� ಸಂ�ೕತಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು . 
● ���ೕ��ಾ ಮತು� ಮ�ಾ�ಹ�ದ ಊಟದ �ೕ�ಾ ಸ�ಳಗ�� �ಾತ�ದ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾ��ಸಲು ���ಂ� & 

� �ೌಂ�� ತಂಡಗ��ಂ�� ಸಹಕ�ಸುವ�ದು .  
● ಅ�ೕ��ಾ - ಆ�ಾ�ತ �ಾ���ೖಜ� ಬಳಸುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ�ಸುವ�ದು . 
● ಎ�ಾ� ತಂಡದ ಸದಸ��� ತರ�ೕ� ಅ��ೕಶನಗಳನು� ನ�ಸುವ�ದು :  

○ ಗುಂಪ� ರ�ತ ಊಟ 
○ ಊಟ ಬ�ಸುವ ಸಮಯದ�� �ೂಂ�ಾ�� 
○ �ೂಡ� ಪ��ಾಣದ ಊಟ�� ಗುಂ�ೕತರ ಮತು� ಊಟದ �ೕ�ಾ ಸಮಯ�� ಮ�ಾ� �ಾಡುವ 

ಅಗತ��ರುತ��. 
○ �ತ�ವರು / ��ೕಷಕರ ಊಟದ ��ಅ�  
○ ಊಟದ �ಾದ�ಯ�� �ೂಂ�ಾ�� 
○ ��ಯ � �ೌಢ �ಾ�ಗ�� “ ಆಫ� ವಸ�� ಸ�� ” �ೂಂ�ಾ�� 

● �ಾಧ�ಮ ಔ�   ��   ಗಳ� , ಎ��ಾ��� ಫಲಕಗಳ� , ��   �ೖ�   ಗಳ� , ಸಮು�ಾಯ ಸಂ��ಗಳನು� 
ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು . ಇದು ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡು �ೕ�ತ�ಾ�ರುತ�� : ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸುವ�ದ�� 
�ರವ� �ೕಡಲು ಈ� �ಾ��� ಎ�   �ೖ , ಹಂಗ� �ೂಲೂ�ಷ�� , ���   �ೌ� �ಾ��� ಮತು� ����ೕಶ� . 

● ಕುಟುಂಬಗ�� ಅವರ ಆದ��ಯ �ಾ�ಯ�� ಸಂ�ೕಶ ಕಳ��ಸುವ�ದು .  
● ಊಟದ �ೕ�ಾ �ಾನದಂಡಗಳನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು ಮತು� �ಾ��ಸಲು ಕಟ�ಡ / �ೌಲಭ� ಮಟ�ದ�� 

ಸಹ�ಾ�ತ� . ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಹಕ�ೂಂ�� ಸಹ�ಾ��ಾ� , �ೌಲಭ��� ಸೂಕ��ಾ� �ೂಂ���ಾಗುವ ಊಟ 
�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು . 
 

NYSED: �ಂದ ಈ �ಳ�ನ ಪ�����ಯನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ�� : 
● �ೖ��ಕ ವಷ�ದ ಅವ�ಯ�� ಊಟವನು� �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ��ಾನಗಳ ಅ�ಯ�� �ೕಡ�ಾಗುತ�� . 

ಇ�ೕಗ , ಅಹ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ( ಉ�ತ , ಕ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ದ ) ಊಟವನು� ಪ�ಯ�ಾಗುತ�� . 
�ೂೕಂ�ಾ���ೂಂಡ ��ಾ���ಗ�� �ಾತ� ಊಟ �ೕಡ�ಾಗುತ�� ಮತು� ದೂರಸ�   ��ಾ���ಗ�� 
�ೕಡಬಹುದು . �ಾ�ಾಂತ�ದ ಊಟವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� .  

 
 
 

��ೕಷ ��ಣ  
���   �ೌ� ಪ�ನ�ಾರಂಭ �ೕಜ�ಯು ಎ�ಾ� �ಕ�ಾಂಗ ��ಾ���ಗ�� ಉ�ತ ಸೂಕ� �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣವನು� ( ಎ�   ಎ�ಇ ) 
ಲಭ��ಾಗುವಂ� �ೂೕ��ೂಳ��ವ�ದನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಒಂದು �ೌಕಟ�ನು� ಒದ�ಸುತ�� , ಇದು ಅವರ ��ಷ� ಅಗತ��ಗಳನು� 
ಪ��ೖಸಲು ��ಾ�ಸ �ೂ�ಸ�ಾದ ��ೕಷ ��ಣ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ �ೕ�ಗಳನು� ಒ�� �ೕಳ�ತ�� ಮತು� ���ನ ��ಣ , ಉ�ೂ�ೕಗ 
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ಮತು� ಕ�ಷ� �ಬ�ಂ�ತ ಪ�ಸರದ�� ( ಎ�ಆ�   ಇ ) ಸ�ತಂತ� �ೕವನ�� ಅವರನು� �ದ� �ೂ�ಸುತ�� . ��ಾ���ಗಳ� , ಕುಟುಂಬಗಳ� 
ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗಳ ಆ�ೂೕಗ� , ಸುರ�� ಮತು� �ೕಗ �ೕಮವನು� ಪ�ಗ�� , ನಮ� �ೕಜ�ಯ��ನ ಹಂತವನು� ಎ�ಾ� 
ಸಮಯದಲೂ� ಎ�   ಎ�ಇ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸಲು ��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ಾ�� .   ನಮ� �ೕಜ�ಯು ಪ�� ಹಂತದಲೂ� 
��ಾ���ಗ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಮತು� �ೕ�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ನಮ� ತಂಡವನು� �ದ� �ೂ�ಸುತ�� ಮತು� �ಾವ� ��ಧ ಹಂತಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ�ವತ���ೂಂಡಂ� ��ಾ���ಗಳನು� �ಂಬ�ಸಲು ನಮ� ತಂಡವನು� ಶಕ��ೂ�ಸುತ�� .  
 

ಹಂತ 1 
● ���ಯ �ೂರ�ನ ( ಒಒ� ) 

��ಾ���ಗಳ� 
● ಪ���ನ ಉಪಚ�ಸುವ 

��ಾ���ಗಳ� 
● 12:1+3 ��ಾ���ಗಳ� ( � -12) 
● 6:1+1 ( � - 5, ಅ��� ) 

��ಾ���ಗಳ� 
● 8:1+1 (6 - 8) ��ಾ���ಗಳ�  

ಹಂತ 2 
● 12:1+2 ( � -8) 

��ಾ���ಗಳ� 
●  12:1+1 ( � -12) 

��ಾ���ಗಳ� 
 

ಹಂತ 3 
● 15:1+1 

( � -2) 
��ಾ���ಗ
ಳ�  

● 15:1 (3-12) 
��ಾ���ಗ
ಳ� 

ಹಂತ 4 
● ಸಮಗ� ಸಹ - �ೂೕಧ� 

( ಐ�� ) ��ಾ���ಗಳ� 
ತಮ� �ಾ�ಾನ� ��ಣದ 
��ಯ�ೂಂ�� 
ಮರಳಲು 
�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�� 

 

 
ನಮ� �ೕಜ�ಯು ��ಣತ�ರು ಮತು� ��ಾ���ಗ�� ಈ �ಳ�ನ �ರವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�� :: 

● �ಂ�ೂ�ನ� ಮತು� ಅ�ಂ�ೂ�ನ� ಕ��ಯ ಸಮಯದ�� ��ಾ���ಗ�� �ರವನು� ಒಳ�ೂಂ��  
● ���ನ ಅಗತ��ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಕ�ಾಂಗ�ರುವ ��ಸೂ�� ��ಾ���ಗ�� �ೖಯ��ಕ �ೕ�ಗ�� ಆದ��ಯ 

�ಾಭ ಮತು� ಮಧ�ಂತರ ಸಂದಭ�ದ�� ��ೕ� ಕ��ಯ ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾ�ಾಪ�ವ� ��ಣ ಸ�� 
( ��ಎ�   ಇ )/ ಸ�� ��ೕಷ ��ಣ ( �ಎ�   ಇ ) ಅ�ವೃ�� ಪ��ದ ಆಕ��ಕ �ೕಜ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�� . ಅಥ�ಾ �ಸ�ತ 
�ಾ�ಾ ಮುಚು���ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು . 

● ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ರವ� �ೕ�ಗಳ ರೂಪದ�� �ಂಬಲ , ಇದ�ಂದ �ೂೕಧ�ಾ ಸ�ಾಯಕರು ��ೕ� ಕ�� , 
�ೖ��� ಮತು� �ೖಯ��ಕ �ೕ�ಗಳ ನಡು� ತ��ತ�ಾ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು .  

● �ೖಯ��ಕ �ೕ�ಗ�� ಮರಳಲು ತ�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಒಬ��ಂದ ಒಬ��� ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾಂ��ಕ �ರವ� 
�ೕ�ಗಳ ರೂಪದ�� �ಂಬಲ .  

● �ಗ�ತ �ೕ�ಯ �� - �ರ� ( �ೌತ - ���� ( �� ), ಔ�ೂ�ೕ�ಕ ���� ( ಒ� ), ಸ�ಾ�ೂೕಚ� , �ಾಷಣ ಮತು� ದೃ���ೂೕನ . 
�� - �ರ�ಯನು� �ೖ��� ಅಥ�ಾ ಸಂಪ�ಣ� ��ೕ� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� �ಾತ� ಬಳ��ೂಳ��ಾಗುತ�� .  

● ಪ���ಬ� �ೖಯ��ಕ ��ಾ��� ಮತು� ಗು��ಾ� ಗು�ಗಳ ಪ�ಗ�ಯ �ೕ���ಾರ�ಯ ದ�ಾ�ಂಶ ಸಂಗ�ಹ��ಾ� ಎ�ಾ� 
�ಾ�ಂಪ�   ಗಳ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ��ಾ� ಪ����ಯನು� �ಾಯ�ಗತ �ೂ�ಸುತ�� ಎಂಬ ��ೕ� . 

● ಎ�ಾ� �ೖಯ��ಕ ��ಣ �ೕಜ�ಗಳ� ( ಐಇ�ಗಳ� ) �ಾಯ�ಗತ�ಾ��� , �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� / ವಸ�ಗಳನು� 
�ಾ��� �ಾಡ�ಾಗುತ���ೕ ಮತು� ಐಇ� ಗು�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಯ �ೕ���ಾರ� �ಾಡ�ಾಗುತ���ೕ ಮತು� ಪ�ಗ�ಯನು� 
�ತ�ವರು / ��ೕಷಕ�� ��ಸ�ಾಗುತ���ೕ ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಎ�ಾ� �ಾ�ಂಪ�   ಗಳ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ��ಾ� 
ವ�ವ��ಯನು� �ಾ�� ತರುತ�� ಎಂಬ ��ೕ� .  

● ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ ���ಯನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಬ�ಂ� ಮತು� ಹಂ��ಯ ಸಂಪನೂ�ಲಗ�� 
����ಾದ�ಂತ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� / ತರ�ೕ� .  

● ಅಗತ��ರುವ �ೖಯ��ಕ �ಂಬಲದ ಮಟ�ವನು� ��ಸಲು ದೂರ�ಂದ �ಾ�ೂ�ಳ���� ಮತು� ಯಶ��ನ ದರಗಳನು� 
ಗಮ�ಸಲು ವ�ವ��ಯನು� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು .  

● 1:1 ರ�� ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಇ��   ಟ��ನ� �ೕಡ� ( ಗಳ� ) ಅಥ�ಾ ಸಣ� ಗುಂಪ� ��ಕರ ಪ�ಗ�ಯ �ೕ���ಾರ� 
�� - ಇ�   ಗಳ �ೌಲಭ� .  

● �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಖ�ಗಳ� , ಪ��ೕಲ�ಾಪ��ಗಳನು� �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� 
ಕುಟುಂಬಗ�� ವಸ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಡುಗ��ಾ� ತರ�ೕ� �ೕಡುವ�ದನು� �ಾಸ��ಕ�ಾ� �ಾಡ�ಾ�� 
( ಪ�ೕ�ಗಳನು� ಓದುವ�ದು , ಇ�ಾ�� ).  

● ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸಲು ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ� ��ಾ���ಗಳನು� �ಂಬ�ಸಲು ಅನು�ಾದ �ೕ�ಗಳ�  
● ಸ�ದೂ�ಸುವ �ೕ�ಗಳ� ಅಗತ��ದ�� �ಎ�   ಇ ಅವರನು� �ೕ��ಾಗಲು ಮತು� ��ಾ�ರ �ಾಡಲು �ಗ�ತ ಸಮಯ .  
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ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವವರು / ಬಹು�ಾ� ಕ�ಯುವವರು  
ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವವರು / ಬಹು�ಾ� ಕ�ಯುವವರ ( ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ) ಸ�ಾನ ��ಣವನು� ��ಧ �ಾಗ�ಕ 
ಹಕು�ಗಳ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ೕ�ಗ�ಂದ , �ೂ�� ಪ���ಬ� ��ಾ���ಯ ಯಶ��ನ �ಾ�� ( ಇಎ�ಎ�ಎ ) �ಂದ 
ರ�ಸ�ಾ�� . ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ��ಾ���ಗ�� ಇಂ��� �ಾ��ೕಣ��ಯನು� �ಾ�ಸಲು , ಉನ�ತ ಮಟ�ದ �ೖ��ಕ 
�ಾ�ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸಲು ಮತು� �ೖ��ಕ �ಷಯಗಳ�� ಉನ�ತ ಮಟ�ವನು� �ಾ�ಸಲು ನೂ� �ಾ�� ��ೕ� ಸೂ�� 
�ಸ��   ಗ�� �ೂೕಧ�ಾ �ರವ� ಮತು� �ೕ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಅಗತ��� .  

 
ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವವ��ಾ� ನೂ��ಾ�� ��ೕ� ಐ�ಂ���ೕಶ� ��� �ಾ� ಇಂ��� �ಾ�ಂ��� ಲನ��� ಬಳ� 
(New York State Identification Test for English Language Learners, NYSITELL), ವ��� ಪ�ೕ� ಮತು� 
ಗುರು�ಸು��ಯು ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಇಂ��� ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಸ��ಯ�ಾ� ನ�ಯ��� , ಆ ಪ��ಾರ�ಾ� ಇಂ��� �ೂಸ 
�ಾ��ಾ� ( ಇಎ�   ಎ� ) ��ಕರು ಮತು� 2020 ರ �ೕ��ಯ�� ಮತು� ಅದಕೂ� �ೕ� ಮುಂದು ವ�ಯು�ಾ�� . ಒಳಬರುವ 
ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ��ಾ���ಗಳನು� ಅವರು �ೂೕಂ�ಾ�ಸು�ಾಗ NYSITELL �ಂದ ಪ�ೕ�ಸಲು ���ಯು ನಮ� 
�ೂೕಂದ� ��ಾಗದ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� �ಾಯ� - �ವ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದು ವ�ಸುತ�� . �ಬ�ಂ� , ಕುಟುಂಬ ಮತು� 
��ಾ���ಗಳ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸುರ��ಯನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ಎ�ಾ� ��� ಮತು� �ಒ�� �ಯ�ಾಂಕಗಳನು� 
ಅನುಸ�� ಪ�ೕ�ಾ �ೕಮ�ಾ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುತ�� . ಆರಂ�ಕ �ೂೕಂದ� ಆದ ನಂತರ , �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ , 
ಅಗತ��ರುವಂ� �ಾ�ಾ �ನಗಳ�� ಇದನು� �ಾಡ�ಾಗು��� . ನಮ� �ಾಯ���ಾನಗಳ� ಗುರು�ನ ಪ����ಯ ಎ�ಾ� 
�ಾಗಗಳನು� ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ��ೕ�ಂ� , ಗುರು�ಸು�� ಮತು� ��ೕಜ� �ಾಗ� - ಸೂ�ಗಳ�� ಒಳ�ೂಂ�� . 

 
ನಮ� ����ಳ� �ೂೕಂದ��ಾದ ನಂತರ ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ���ಯ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ 
��ಾ���ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ಾವ� NYSITELL ಅನು� ಬಳಸುತ��ೕ ಇರು��ೕ� ಮತು� �ಾ�ಯ �ೕ�ಾ ಅಗತ�ಗಳನು� 
�ಧ��ಸಲು 2019 ರ ವಸಂತ ಋತು�ನ�� ನೂ��ಾ�� ��ೕ� ಇಂ��� ಅನು� ���ಯ �ಾ�ಾ �ಾಧ� ಪ�ೕ��ಾ� 
(NYSESLAT) ಗುರು�ಸು��ೕ� .  ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ಎಂದು ಗುರು�ಸಲ�ಟ� ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ� �ಆ� - �ಾಗ 154 
ಅಧ�ಯನದ ಘಟಕಗಳ�� �ವ��ರುವಂ� �ೕ�ಗಳನು� ಪ�ಯು�ಾ�� . � -12 �ಾ�ಯ ಸೂಚ�ಯು ���ಾ�ಾ ಮತು� 
ಇಎ�   ಎ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� ಎ�   �ೖಎ�ಇ� ಮತು� ���ಾ�ಾ ��ಣ ಮತು� �ಶ� �ಾ�ಗಳ ಕ�ೕ� ( ಒ�ಡಬು��ಎ� ) �ಂದ 
���ಾ�ಾ �ಾ�ಾನ� �ೂೕ� ಉಪಕ�ಮ�ೂಂ�� �ೂಂ�ಾ���ಾ� �ಾ��ಾ��ಸಲ�ಡುತ�� . ಇದು ಪ�� 
ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ��ಾ���ಗಳ �ಾ�ಾ �ಾ��ೕಣ��ಯ ಮಟ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಗುಣಮಟ�ದ ಸೂಚ� , �ಂಬಲ 
ಮತು� �ೕ�ಗಳನು� �ಾತ� ಪ�ಸುತ�� . ಪ���ಬ� ��ಕರು ಇಎ�   ಎ�   ಗಳ� / ಎಂಎ�   ಎ�   ಗಳ ��ಕ�ಾ��ಾ�� ಮತು� 
ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ಯಶ��� �ೕಲ - ನ� ಮತು� �ಾಂಸ���ಕ�ಾ� ಸ�ಂ�ಸುವ ಮತು� ಸು��ರ �ೌಕ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� 
ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಒದ�ಸು��ೕ� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು��ೕ� . ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� �ೖ��ಕ �ಾಧ�ಯನು� 
ಉ��ೕ�ಸಲು ಮತು� �ಾಪನ �ಾಡಲು �ಾವ� ಪ�ಗ�ಯನು� ಗಮ�ಸುವ ಪ�ಕರಗಳನು� ಬಳಸು��ೕ� �ಾಗೂ ��ಾ���ಗಳ� 
ಪದ�ೕಧರ�ಾದ ನಂತರ ನೂ��ಾ�� ��ೕ� �ೕ� ಆ� �ೖ�ಟರ� (NYSSB) ಗ�ಸು�ಾ�� . 
 
 
ಇಂ��� �ಾ� ಕ�ಯುವವರು / ಬಹು�ಾ� ಕ�ಯುವವ�� �ಂಬಲಗಳ� 
ನಮ� ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ��ಾ���ಗ�� �ಂಬಲ �ೕಡುವ ಸಲು�ಾ� �ಾವ� ಇವ�ಗಳನು� ಮುಂದುವ�ಸು��ೕ� :  

● ಪ�� ��ಾ���ಯ ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� ಸಣ� ಗುಂಪ� ಮತು� �ೖಯ��ಕ �ೕ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು .  
● �ಷಯ ಮತು� �ಾ�ಾ ��ಕರ ನಡು� ಸಹ�ೕಗ ಮತು� ಸಹ - �ೕಜ�ಯನು� ಸುಗಮ�ೂ�ಸುವ�ದು . 
● �ಾ����ೕ��ಂ� ಸೂಚ�ಾ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು . 
● �ಾತ�ಾಡುವ ಮತು� ಬ�ಯುವಂತಹ ಉ�ಾ�ದಕ �ಾ�ಾ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ��ಸುವತ� ಗಮನ ಹ�ಸುವ�ದು . 
● ಅಗತ���ಾ�ಗ �ೖಯ��ಕ ��ಾ���ಗ��ಂ�� �ೕ� ಸ���ಸಲು ಸಮಯವನು� �ಗ� ಪ�ಸುವ�ದು .  
 

��ಾ�ಯಕ �ಾ�� ಲಭ���� ಮತು� �ತ�ವರ / ��ೕಷಕರ ಆದ��ಯ �ಾ�ಯ�� ಈ �ಳ�ನಂ� ಪ��ೕ�ಸಬಹು�ಂಬುದನು� 
ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು ನಮ� ���ಯು ��ಧ ��ಾನಗಳ� / ಸಂವಹನ ��ಾನಗಳನು� �ಾ�� ತಂ�� : 

● �ಾವ� �ಾಕು��ಂ� ಅನು�ಾದ ಮತು� ದೂರ�ಾ� ಅಥ��ವರ��ಾ� �ಾ�ಾ �ೕ�ಯನು� ಬಳಸು��ೕ� . 
● ಅನು�ಾದ ಅಗತ��ರುವ�� ವ���ಗತ , �ೖ��� ಮತು� ��ೕ� ಸ���ೕಶಗ��ಾ� �ಾ�ಾ �ೕ�ಯ 24/7 

ಲಭ��ಯನು� ಖ�ತ ಪ���ೂಳ��ವ�ದು .  
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● ಈ �ೕ�ಯನು� ಮ��ಂದ ಬಳ��ೂಳ�ಲು ��ಣ - ತ�ರು / �ಬ�ಂ�� ಪ��ೕಶ�� , 100% ದೂರಸ� ಕ��ಯ 

ಸ���ೕಶವ� ಪ�ನಃ ಪ�ಸು�ತ�ಾಗ�ೕಕು . ಪ��ೕಶದ ಉ��ೕಶಗ��ಾ� ��ಾ� ಟು��ೂೕ�ಯ� ಅನು� ರ�ಸ�ಾ�� 
ಮತು� ಬಳ��ೂಳ��ಾ�� .  

● ನಮ� ���ಯನು� �ಎ�   ಇ , 504, ���ನ ಅಗತ��ಗಳ� , ಅಥ�ಾ �ಚು� �ೖಯ��ಕ ��ಾನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ 
�ೖಯ��ಕ�ಾ� ಸ� ಅಗತ��ರುವ �ಾವ��ೕ ಸ��ಂ�� ನಮ� ���ಯನು� �ಂಬ�ಸುವ ಮು�ಾಮು� 
ಮತು� / ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಾ� ಅಥ��ವರ� ಕಂಪ��ಂ�� �ಾವ� ಇಂದು �ಾ� ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೂಂ���ೕ� .  

● ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ�� ��ಣತ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಅನು�ಾ�ಸಲು 
ಲಭ��ರುವ ನಮ� ���ಯ �ಾ�ಾಂತರ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಯ�ತ ಸಂವಹನವನೂ� ಸಹ �ಂಬ�ಸ�ಾಗುತ�� .  

● ಎ�ಾ� ��ಾ�ಯಕ �ಾ��ಯನು� ( ಉ�ಾ . ����� �ಾ��   ಗಳ� , ಮಧ�ಂತರ ಪ�ಗ� ವರ�ಗಳ� , ��� / �ಾ�ಾ 
ಪತ�ಗಳ� , ��   �ೖ� ��ೕ��   ಗಳ� , �ಾ�ಾ ��ಂಜ� / �ೂೕ�ೂೕ - ಕ�ಗಳ� ಇ�ಾ�� ) ಅನು�ಾ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� 
ಕುಟುಂಬದ ಮ�ಯ �ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಆದ��ಯ �ಾ�ಯ�� ಲಭ��ಾಗುವಂ� �ಾಡ�ಾಗುತ�� .  

● �ಾವ� ಜಬ�� ಅನು� ಅನು�ಾ�����ೕ� , ಇದು ಎ�ಾ� 3 ಸ���ೕಶಗಳ�� �ಾ� ಮತು� ಮ�ಯ ನಡು� ಸಂವಹನ 
ನ�ಯು��� ಎಂದು ಖ�ತ ಪ���ೂಳ�ಲು �ಬ�ಂ�ಗಳ� ತಮ� �ಾ��   �ಾ�   ಗಳ� / �ೂ�ೕ�   ಬು�   ಗಳನು� �ಾವ��ೕ 
ಸ�ಳದ�� ( ಮ� , �ಾ� , �ಲಸ ) ಕುಟುಂಬಗ�� / ದೂರ�ಾ� ಕ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ಮತು� ��ೕಕ�ಸಲು ಅನುವ� 
�ಾ��ೂಡುತ�� . ಜಬ�� ಧ���ೕ� �ಾಮಥ��ಗಳನು� �ೂಂ�� ಮತು� �ಾ� / ���ಯ ದೂರ�ಾ� ಸಂ��ಗಳ� 
ಒಂ�ೕ ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ ಕುಟುಂಬಗ�� ಸಂವಹನವನು� ಸುಲಭ�ೂ�ಸಲು ಕ�ೕ� / �ಾ�ಯ ��ೕ� 
ನಂಬ�   ಗ��ಂ�� ಸಂಪಕ� �ೂಂ�� . 

 

�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮ  
ಸಂ�ೂೕಧ�ಯು ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� �ಾನ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮದ ಮಹತ�ವನು� �ೂೕ�ಸುತ�� , 
ಇದು �ಾನ�ಕ ಮತು� ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೖ��ಕ ಫ��ಾಂಶ ಎರಡನೂ� �ೂಂ�� . ಈ �ೕಘ��ಾಲದ ಮುಚು���ಯ ನಂತರ , 
ನಮ� ಅ�ೕಕ ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� �ಲಸ ಮತು� �ಾ�� ಪ�ನಃ - �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಮತು� ಮರು 
ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ಂಬಲ �ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂಬುದು ನಮ� ���� . ಒಂದು 
����ಾ� , ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯನು� ಉ��ೕ�ಸುವ 
�ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಮತು� �ೖ�ಕ�ಾ� ಸುರ�ತ , �ಂಬಲ ಮತು� ಆಕಷ�ಕ�ಾ� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು ನಮ� 
ಬದ���ಾ�� . �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗವ� ��ಾ���ಗ�� ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಪ�ಾನುಭೂ�ಯನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಸಹಕ�ಸುವ 
ಪ����ಗಳನು� ಸೃ��ಸುವ�� �ಾಯಕರ �ಾತ�ವನು� ����� , ದೂರದ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಬಂಧಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ�� ಮತು� �ೂಸ 
ಕ��ಯ ಅನುಭವಗಳನು� ಅಳವ���ೂಳ��ತ�� . �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳ� ಮ�� ���ಾಗ ಮತು� �ಾ�ಾ ಸಲ��ಾರರು , �ಾ�ಾ�ಕ 
�ಾಯ�ಕತ�ರು , �ಾ�ಾ ಮನಃ�ಾಸ��ರು , ��ಾ��� �ರವ� ಸಲ��ಾರರು , �ಕ���ನ ಹಸ��ೕಪ�ಾರರು ಮತು� �ಾ�ಾ - ಆ�ಾ�ತ 
ಆ�ೂೕಗ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� ಪ��ೕಶ ಪ��ಾಗ �ೂಂ�ಾ�� ಅವ�ಯ�� ಸಲ��ಾರರು , �ಾ�ಾ ಆ�ಾ�ತ ಆ�ೂೕಗ� 
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಮತು� �ರವ�ಗಳನು� ಸು���ೂಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾದ �ಾತ�ವನು� ವ�ಸುತ�� ಮತು� ಇದು ನಮ� 
��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� ಅಮೂಲ��ಾದ �ಂಬಲ�ಾಗುತ�� .  

ಪ�� ವಷ� ಪ�ವತ��ಗಳ� ಮಹತ��ಾ��� , ಮತು� ಈ ಮುಂಬರುವ �ೖ��ಕ ವಷ�ದ�� �ಾವ� �ರಂತರ�ಾದ ದೂರಸ� 
ಕ���ಂದ ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� �ೖಯ��ಕ ಕ�� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾ�ವ�ಯ ದೂರಸ� ಕ��� �ಂ�ರುಗು��ೕ� .  �ಾ�ಗಳ� 
�ಾಂಸ���ಕ�ಾ� ಸ�ಂ�ಸುವ �ೕ�ಯ�� ಪ�ವತ��ಗಳನು� �ಂಬ�ಸುತ�� ಮತು� ಅಗತ��ಗಳ� ಮತು� �ಂಬಲಗಳನು� 
ಗುರು�ಸುವ ಪ����ಯ�� ��ಾ���ಗಳ� , ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳನು� �ೂಡ���ೂಳ��ತ�� .  
 
ಈ �ಳ�ನ ಪ�ಗಣ�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮವನು� �ಂಬ�ಸುವ ನಮ� �ೕಜ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ 
�ೕ�� : 
  
�ಾ�ರಂ�ೖ� �ಂದ �ೂರಬರಲು �ಾವ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಗಳ� ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹುದು :  

● ��ಧ ��ನ��ಾದ ಸಂದಭ�ಗ��ಾ� ಒತ�ಡ , ಆತಂಕ , ದುಃಖ , �ೂೕಪ , ಅಪ�ಾಧ ಅಥ�ಾ ಹ�ಾ�   
● �ಮ� ಸ�ಂತ ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� �ಮ� ��ೕ��ಾತ�ರ ಆ�ೂೕಗ�ದ ಬ�� ಭಯ ಮತು� ಆತಂಕ   
● �ವ��ಸಲು ಕಷ�ಕರ�ಾ�ರುವ ಇತರ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� ಬದ�ಾವ�ಗಳ�  

 
��ಾ���ಗ��ಂ�� �ೖಯ��ಕ ಸಂಪಕ�ವನು� �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು ಅವರನು� �ಾನ�ಕ�ಾ� , �ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಮತು� 
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ವತ���ಂದ �ಂಬ�ಸುವ�� ಪ�ಮುಖ�ಾ�� . ಈ �ೕಜ�ಯು ಅಗತ��ರುವ ��ಾ���ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� ಅಗತ� 
�ೕ�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ರವ� �ಬ�ಂ�� ಒತು� �ೕಡುತ�� . �ೕ� ಸಂ��ಯ ���ಷ� �ಷಯಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
ಸಂ�ಾವ� ಸಂಸ�ರ�ಯನು� ಪ�ಗ�� ಈ ಅಭೂತಪ�ವ� ಸಮಯದ�� ನಮ� ��ಾ���ಗ�� ಸು�ಾ�ತ 
�ಾವ�ಾತ�ಕ / ನಡವ��ಯ �ಾ�ಸ��ವನು� �ಂಬ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು .  ಈ �ೕಜ�ಯು ಎ�ಾ� ��ಾ���ಗ�� 
ಮೂಲಭೂತ ಪ�ಕಲ���ಾ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಯನು� ( ಎ�   ಇಎ� ) �ೕ�ಸುವ �ಾ�ಮುಖ��ಯನು� 
ಒ���ೕಳ�ತ�� . ನೂ��ಾ�� ��ೕ� ಲ��ಂ� �ಾ�ಂಡ��   ಗಳ� ಸೂ��ದಂ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ��ಾ� ಪಠ�ಕ�ಮದ 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�� ಎ�   ಇಎ� ಅನು� �ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
ಈ �ೕಜ� �ಾ� , ನಮ� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ ನಡು� �ೂಡ� ಮಟ�ದ�� ��ರ ಮತು� ಸ�ಷ� ಸಂವಹನ 
�ಾಗ�ಗಳನು� ರ�ಸುವ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ�� .  ನಮ� ಸ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� ವಚು�ವ� ��ೕರ�   ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು 
����ಾ� �ಾವ� ��ೕಕ��ದ ಪ�����ಯ ರೂಪದ�� ಸಮು�ಾಯದ ಧ��ಯನು� ಈ �ೕಜ�ಯ�� �ೕ�ಸ�ಾಗುತ�� .  
 
ಈ �ೕಜ�ಯು �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� , ಆ�ಾತ �ಾ��ಯುಕ� ಪ�����ಗಳ� ಮತು� ಈ��� , ಪ��ೕಶ ಮತು� 
ಒಳ�ೂಳ����� ಒತು� �ೕಡುವ ಪ�����ಸುವ ಅ�ಾ�ಸಗಳಂತಹ �ೕತ�ಗಳ�� ನ�ಯು��ರುವ �ರಂತರ�ಾದ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� 
�ೂಡು�ಗಳ�� �ಬ�ಂ�ಯನು� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಕ�ಮಗಳನು� ರೂ�ಸುತ�� . �ಚು�ವ��ಾ� , ಸ�ಯಂ ಆ�ೖ� ಮತು� ಒ�ಾ�� 
�ೕಗ�ೕಮದ ಪ��ಯನು� ಉ��ೕ�ಸಲು �ಾವ� ನಮ� ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� �ಂಬಲ �ೕಡು��ೕ� .  
 
 
 
 
 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮವನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದು  
 
�ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮವನು� �ಂಬ�ಸುವ�� : 

● �ೖ��ಕ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ನಡವ���ಂ�� �ೂೕ�ಾಡು��ರುವ ಪ���ೕಕ ��ಾ���ಗಳ� ಆಳ�� ಧುಮುಕುವ�� 
�ೂಡ���ೂಳ�ಲು ��ಾ��� �ರವ� �ಫರ� ಬಳಸುವ�ದು  

● �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ �ಾಮಥ��ಗಳ �ೕ� ( ಸ�ಯಂ - ಅ�ವ� , ಸ� - �ವ�ಹ� , �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೃ� , ಸಂಬಂಧ 
�ೌಶಲ�ಗಳ� , ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾ�ರ ��ದು�ೂಳ��ವ�ದು ) �ೕಂ��ೕಕ��ದ ����ಂ�� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾವ�ಾತ�ಕ 
ಕ��ಾ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ( ಎ�   ಇಎ� ) ಬಳ��ೂಳ�ಲು ��ಕರು ಮತು� �ರವ� �ಬ�ಂ� � -12 � ವೃ��ಪರ 
ಅ�ವೃ��ಯನು� ಒದ�� :  

○ ಎರಡ�ೕ ಹಂತದ ಪಠ�ಕ�ಮ � -8  
○ 9-12 �ಾ�ಾ�ಕ - �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� ( ಎ�   ಇಎ� ) ಪಠ�ಕ�ಮವನು� ಸಂ�ೂೕಧ� , �ಮ�� ಮತು� 

ಆ���ಾ� .  
○ � -5 ��ೕ�ಗಳ�� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ವ��ಸಲು ಮತು� 6-12 ��ೕ�ಗಳ�� ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� 

ಪ�ಚ�ಸಲು ಎ�ಾ� ��ೕ�ಗ�� ಎ�   ಇಎ� ಪಠ�ಕ�ಮ�ಾ�� ತರ�ೕ� ���ೕ�ೂೕ�ಾ� �ಾ��ೂ�ಸುವ�ದು .  
● �ೌಕರರ ಸ�ಾಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ ( ಇಎ� ) ���ೕ�ಾ�� �ೕ�ದಂ� �ಬ�ಂ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಪಕ�� �ೕಮ ಮತು� �ಂಬಲದ 

�ೂ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯಕ ಏ���ಗಳ �ಾ��ಯ��ರುವ ಪ��ಯನು� ಮತು� ಆ�   �ೖ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� 
�ವ��ಸುವ�ದು . 

● ಈ �ಳ�ನವ�ಗ�� ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು :  
○ ಆತಂಕ , ದುಃಖ ಮತು� ಆ�ಾತವನು� ಎದು�ಸುವ ��ಾ���ಗಳನು� �ೕ� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� 

�ಂಬ�ಸುವ�ದು 
○ ಸೂಚ� ಪ��ಾತ ಮತು� ರಚ�ಾತ�ಕ ವಣ��ೕದ �ೕ�ಯನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� ಜ�ಾಂಗ ಮತು� 

ವಣ��ೕದ �ೕ�ಯ ಬ�� ಸ�ಾ�ನ ಸಂ�ಾಷ�ಗಳನು� �ೕ� �ಾ���ೕ� �ಾಡುವ�ದು ಎಬುದನು� 
��ದು�ೂಳ��ವ�ದು 
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�ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ �ರ��ಾ� ಕ�ಮಗಳ� 

��� �ಾ�ಗಳ� 

● ಅಗತ��ರುವ �ೖಯ��ಕ �ಂಬಲದ ಮಟ�ವನು� ��ಸಲು 
�ಕ�ಾಂಗ ��ಾ���ಗ�� ಮತು� ಇಎ�   ಎ�   ಗ�� 
ಯಶ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ಹಚ�ಲು ವ�ವ��ಯನು� 
ರ�ಸುವ�ದು 

● �ೕ�ಗಳ� , �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� ಮತು� 
ವಸ�ಗಳನು� ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು 504 �ೕಜ�ಗಳ 
ಅನು�ಾ�ನದ ಪ�ಗ�ಯನು�  ಗಮ�ಸುವ�ದು  

● �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಖ�ಗಳ� , ತಪ�ೕಲುಪ��ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ 
ಮತು� �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� ವಸ� 
ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಡುಗ��ಾ� ತರ�ೕ�ಯನು� 
�ಾಸ��ಕ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾ�� ( ಓದಲು ಪ�ೕ� , ಇ�ಾ�� ) 

● ಸ�ಾಯಕ ತಂತ��ಾನ ( ಎ� ) ಬಳ�ಯನು� ಖ�ತ 
ಪ���ೂಳ�ಲು �ಬ�ಂ�� �ಾಂ��ಕ �ಂಬಲವನು� 
ಒದ�ಸುವ�ದು  

● ಐಇ��ಾ� ���ೕಯದ ��ಾ��� �ೕ�ಾಪ��ಗಳನು� 
ಪ��ೕ�ಸಲು ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ನ ಸಹ�ಾ�ತ� ಮತು� 
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು  

● ಇಎ� ಎ�   ಗಳ� / ಎಂಎ�   ಎ�   ಗ�� �ಆ� - �ಾಗ 154 
ಅ�ಯ�� ಅಗತ��ರುವಂ� ��ಾ�ಯಕ ಸಂವಹನಗ��ಾ� 
ಮ� ಮತು� �ಾ�ಯ ನಡು� �ರಂತರ ಸಂವಹನ�ಾ�� 
ಅನು�ಾ�ನವನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದು . 

● �ಆ� - �ಾಗ 154 ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ��ೕಷಕರ 
ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ರ��ಗಳ ಮಸೂ� ಬ�� �ಬ�ಂ� ಮತು� 
ಕುಟುಂಬಗ�� �ಾ��ಯನು� ಪ��ಾರ �ಾಡುವ�ದು . 

● ECSDM WL/LOTE ತರಗ�ಗಳ�� �ಾ���� ಮತು� 
��ಂ� ಆಧು�ಕ �ಾ�ಗಳ�� ಸೂಚ�ಯನು� ಒದ�� 
ಉ��ೕ�ತ �ಾ�ಯ�� ಪ��ಾಮ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� 
ಉ��ೕ�ಸುವ�ದು .  

● �ಂಟ� �ಾ� ��ೕ� ಕಂ�ೂ�ೕ� ( ��� ) ಮತು� ನೂ� 
�ಾ�� ��ೕ� ��� ��ಾ���ಂ� (NYSDOH) 
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾಗ 
ಇಎ�ಎ� / ಎಂಎ�ಎ� ��ಾ���ಗಳ ಗುರು�ಸು�� 
ಮತು� ��ೕಜ�ಯು ವಷ�ಪ��� ಸ��ಯ�ಾ� 
ಆಗುತ�� . 

● �ೕ� ಸಂ��ಯ ���ಷ� �ಷಯಗಳ ಸಂ�ಾವ� 
ಪ�ಷ�ರ�ಯನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಗ�ಸಲು �ೕ� 
ಸಂ�� ಸ��ಯನು� ಮರುಆ�ೕ�ಸುವ�ದು .  

● ಅಗತ��ರುವ �ೖಯ��ಕ �ಂಬಲದ ಮಟ�ವನು� ��ಸಲು ಪ�ಗ�ಯನು� ದೂರದ 
�ಾ�ೂ�ಳ���� ಮತು� ಯಶ��ನ ದರಗಳನು� �ೕ���ಾರ� �ಾಡುವ�ದು .  

● 1: 1 ರ ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ಾ �ಾಯಕನ ( ರ ) ಅಥ�ಾ ಸಣ� ಗುಂಪ� 
��ಕರ ಪ�ಗ�ಯ �ೕ���ಾರ� �� - ಇ�   ಗಳ �ೌಲಭ� .  

● �ೂ�� 504 �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�ಗ��ಂ�� 
ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು .  

● �ಗ�ತ �� - �ರ� ( �ೌತ���� ( �� ), ಔ�ೂ�ೕ�ಕ ���� ( ಒ� ), ಸ�ಾ�ೂೕಚ� , 
�ಾಷಣ ಮತು� ದೃ���ೂೕನ .  �� - �ರ�ಯನು� �ೖ��� ಅಥ�ಾ ಸಂಪ�ಣ� 
ದೂರಸ� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� �ಾತ� ಬಳ��ೂಳ��ಾಗುತ�� .  

● �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಖ�ಗಳ� , ತಪ�ೕಲುಪ��ಗಳ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
�ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಬ�ಂ� , ��ಾ���ಗಳ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� 
ವಸ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಡುಗ��ಾ� ತರ�ೕ�ಯನು� �ಾಸ��ಕ�ಾ� 
ಒದ�ಸ�ಾ�� ( ಪ�ೕ�ಗಳ ಓದು�� , ಇ�ಾ�� ).  

● ��ಕ�� �ಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ( ಅಂದ� �ಾ��   �ಾ��   ಗಳ� , 
�ೕ��ಗಳ� , 1:1 ಮತು� ಸಣ� ಗುಂಪ�ಗ�� �ೕರ ಸೂಚ� ) 

● �ೖದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾದ ��ಾ���ಗ�� ಸ� ನ�ಸಲು �ಎ�   ಇ� �ಂಬಲ 
�ೕಡುವ� ಮತು� ಅಗತ��ದ�� �ೖಯ��ಕ ಕಟ�ಡ ಮಟ�ದ �ೖದ��ೕಯ �ೕಜ�ಗಳ 
ಅ�ವೃ��ಯ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು . 

● �ೕ�ಾ �ಬ�ಂ� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� ಸುರ�ತ�ಾ� ��ೕಷ ��ಇ ಅಗತ��ಗಳನು� 
ಗುರು�ಸುವ�ದು ( ಅಂದ� �ೕ� �ಾ�� , �ೕ� �ೕ��   ಗಳ� , �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರದ��ರುವ �ಲದ �ಕ�   ಗಳ� , ಫ�� �ಕ�   ಗಳ� , ಬಳ� ��ಾಡಬಹು�ಾದ 
�ಲುವಂ�ಗಳ� ) 

● ��ಾ��� ��ೕ� ದೂರಸ�   ಕ��ಯ ��ೕ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು 
( ಉ�ಾಹರ� :  ESY ದೂರಸ�   ಕ��ಯ  ��ೕ�ಗಳ� ) 

● ಮೂಲ ತರ�ೕ��ಾ� ��ಾಂಕ �ೕಡುವ�ದು – ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ�� 
�ಾ�� ಮತು� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು  

● ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ�ದು  ಸ�ೕ� ಪ���ಗಳ� ಎಸ�ಬು�� ಮತು� ಎ�ಇಎ�  
● �ಾ�ಾ �ೕ� ಮತು� ಇಂ�ನ �ಾ�ಾ ಬಳ�ಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ತಮ� 

ಆದ��ಯ �ಾ�ಯ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ�ದು . ���ೕ�� �ಾ�� / ಮಧ�ಂತರ 
ಪ�ಗ� ವರ�ಯ ಅನು�ಾದಗಳ� ಸಹ ಲಭ��ಾಗುವಂ� �ಾಡುವ�ದು .  

● �ಾ��ೕಣ��ಯ ಮಟ�ದ�� ��ೕಷಕರ �ಾ�� ಸ�ಗಳನು� ನ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
ಅಗತ��ರುವ �ಆ� �ಾಗ 154 ��ಷಗಳ �ೕ�ಂ� . �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
ಪ��ೖಸುವ ಒಂದು ಸ�ಯ�� �ೕ�ಗಳ� ನ�ಯುತ�� .  

●  � -12 ಕಟ�ಡದ ರಚ� ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� �ಆ� - �ಾಗ 154 �ೕ� ಮತು� 
�ರವ� �ೕ�ಾಪ��ಗಳ� 
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● ಮಂದಗ�ಯ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಮತು� ಬ�ಹ�ಯದ ಸಮ��ಗಳ 
�ೌ�ಾ�ಂಕನ , ��ಾ��� �ರವ� �ಫರ�   ಗಳ� , ಎ�   �ಎ 
���ೕ�ೂೕ�ಾ� ಬಳ�� �ರವ� .  

● ಸಂಬಂಧದ �ಾ��ಂ� ( �ಾವ��� ) ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ 
ಸಂಪನೂ�ಲವನು� ತ�� �ಾಡುವ�ದು .  

● �ೂೕ� ಪಠ�ಕ�ಮ�ೂಳ� ಎ�   ಇಎ� ಅನು� 
ಸಂ�ೕ�ಸಲು ಸಹಕ�ಸುವ�ದು .  

● ಅ��� , ��ಕರು , ಸ�ಾಯಕ �ಬ�ಂ� ( �ಎಗಳ� , 
ಸ�ಾಯಕರು , �ಾ�ಟ�   ಗಳ� , ಭದ�� ) �ಾ� �ಾಗ�ಕ 
ಅ�ಾಂ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ - ಗ�ಯ ��ೕ���   ಗಳನು� 
ಪ�ಹ�ಸಲು “ ��ಂ�   ಗಳ ” �ಎ�   ಎ� ತಂಡದ ಅ�ವೃ�� 

● ಸ�ತಂತ� ಓದು ಮತು� ತರಗ� ಗ�ಂ�ಾಲಯಗ�� �ರವ� 
�ೕಡಲು � -12 ��ೕ�ಗ�� �ೖ�ಧ�� , �ಾಂಸ���ಕ 
ಸ�ಂ�ಸು�� ಮತು� ಎ�   ಇಎ� ಅನು� �ೕಂ��ೕಕ��ದ 
�ಾ�ತ� ಖ�ೕ� . 

● ಸ�ಯಂ - ಆ�ೖ�ಯ ಸುತ� �ರಂತರ �ರವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು 
● ಊಟ �ತರ�ಾ ಅಗತ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು 

ಕುಟುಂಬಗಳನು� ಸ�ೕ� �ಾಡುವ�ದು 
● ಎ�ಾ� ಮೂರು ಸ���ೕಶಗಳ�� ಊಟ �ೕ��ಾ� 

�ವರ�ಾದ �ೕ�ಾಪ��ಯನು� ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು 

● ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� ಯಶ���ಾ� ಮತು� �ಾಂಸ���ಕ�ಾ� ಸ�ಂ�ಸುವ ಮತು� 
ಸು��ರ ( �ಆ� - ಎ� ) �ೖ��ಕ �ೌಕಟು�ಗ��ಾ� �ೕಲನ�ಯ ಬ�� ವೃ��ಪರ 
�ಳವ�� / ತರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು .  

● ಇಂ��� �ಾ�ಾ �ಾ��ೕಣ��ಯ ಮಟ�ವನು� ಅತ�ಂತ ಇ��ೕ�� ಅ�ಯುವ 
��ಾ���ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಇಎ�   ಎ� / ಎಂಎ�   ಎ� �ಾ�ಾ �ಾ��ೕನವನು� 
�ಂಬ�ಸಲು �ಂ�ೂ�ನ� ಮತು� ಅ�ಂ�ೂ�ನ� ಕ��ಯ �ಾ�ಾವರಣದ�� � -12 
ಸೂಚ�ಾ �ೕ�ಾಪ��ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು .  

● �ೌಶಲ� ಮತು� ಬ�ಹ�ಯದ ಸಮ��ಗಳ�� �ಂದು��ರಬಹು�ಾದ ��ಾ���ಗ�� 
��ೕ�ಂ�   ನ ಒದ�ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು 

● �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ�ರುವ�� ,  ��ಾ��� �ರವ� �ಫರ� ಬಳ��ೂಳ��ವ�ದು 
● �ೌ���ಂ�   �ೂಂ�� ��ಾ���ಗಳನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ��ಇ� ( ಸಮಗ� 

��ಾ� ��ಣ �ೕಜ� ) � �ರವ� �ೕಡುವ�ದು .  
● ಊಟ �ತರ�ಾ ಅಗತ��ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ����ಂದ ರ�ಸ�ಾದ 

ಸ�ೕ�ಯನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು 
● �ಒ�� ಮತು� NYSED �ಾಗ�ದಶ�ನ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡದ�� 

��ಾ���ಗಳ� ಎ�� ಊಟ ಪ�ಯ�ೕಕು ಮತು�  �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದನು� 
�ಧ��ಸುವ�ದು  

 

ಅನುಬಂಧ 

ತರ�ೕ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� 
ಅಗತ��ರುವ ಆ�ೂೕಗ� ಪದ��ಗಳನು� ಎ�ಾ� ��ಕರು , ಅ�ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯು �ಾ�� ತರ�ೕಕು . ��ಾ���ಗಳ� , 
�ಬ�ಂ� ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�� �ೂೕ�� -19 � ಒ���ೂಳ��ವ ಅ�ಾಯಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಈ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� 
ಆ�ಾರ�ಾ�� .  
��ೕನ�   ಗ�� ತರ�ೕ� 
 
ಪ�� ಕಟ�ಡದ�� ��� , ಒಎ�   ಎ�   ಎ ���ೕ�ೂೕ�ಾ�   ಗಳ� ಮತು� �ಒ�� �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ಂ�� ಪ��ತ�ಾ�ರುವ 
ವ���ಗಳನು� ���   �ೌ� ಗುರು�ಸುತ�� ಮತು� ನಂತರ ಅವರನು� ��ೕನ� ಆ� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುತ�� .  ��ೕನ�   ಗಳ� 
ಉ�ೂ�ೕಗ�ಾತ - ಒದ��ದ ಕ�ಷ� , �ೕ� �ಾ�� ಒಳ�ೂಂಡ ಸೂಕ��ಾದ ��ಇ ಅನು� ಧ�ಸು�ಾ�� , ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ 
ಅಂತರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು�ಾ�� . ��ೕ�ಂ� ಸಮಯದ�� �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಅಥ�ಾ ತ� / �ಭಜ� �ಯಂತ�ಣಗಳನು� 
�ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� , ��ಾ���ಯು �ೕ�ಯವ�ೂಂ�� ಆರು (6) ಅ� ಅಂತರ�ೂಳ� ಇರು�ಾಗ 
��ಇ ಬಳಸ�ೕಕು .  

ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ�� ತರ�ೕ� �ಷಯಗಳ� :  
● ಸ��ಾ� �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು : �ೖಗಳ ಸಮಪ�ಕ �ೖಮ�ಲ�� . �ೌಕರರು , �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ ಮತು� 

ಸಂದಶ�ಕ�� �ೖ �ೂ�ಯುವ ಸ�ಳವನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಆ�ಾ�� ಮತು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೖ 
�ೂ�ಯುವ�ದನು� ಉ��ೕ�� . �ಾಬೂನು ಮತು� ಹ�ಯುವ �ೕರು ತ�ಣ ಲಭ��ಲ��ದ�� , ಕ�ಷ� 60% ಎ��ಾ� 
ಅಥ�ಾ 70% ಐ�ೂ����� ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� �ೂಂ�ರುವ ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� ರ�   ಗಳನು� 
ಒದ�� . ಸ��ಾದ �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದು ಮತು� �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ಬಳ�ಯ ಬ�� ತರ�ೕ� �ೕ� 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ �ೖ �ೂ�ಯುವ ���ೕ  
 

● �ಮು� ಮತು� �ೕನು��ಯ ��ಾ��ಾರ 
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https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/relationship-mapping-strategy
https://docs.google.com/document/d/1tGKeSfZOkBjS2NahstNvunOD94PXi_mGD9AqB9vx2W4/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E


Kannada/ಕನ�ಡ 
● �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 

○ ಪ���ನದ �ಲಸದ �ಾಯ�ಗಳ �ಾಗ�ಾ� ��ಾ���ಗ��ಂ�� �ಕಟ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕ� 
ಪ�ಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೂೕಧಕವಗ� / �ಬ�ಂ�� ತರ�ೕ� �ೕಡುವ�ದು . 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ �ಾಯ���ಗಳ� ( �ೕ��ೕ� ಕಟ�ಡ�ಂದ ) 
○ ಕಟ�ಡ�� ಪ��ೕಶ 
○ ಹ�ಾರದ ಸಂ�ಾರದಟ��  
○ ��� ರೂಂ ಬಳ�  
○ ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ �ಾಯ���ಾನಗಳ� 
○ ಅ�ಾ�ೂೕಗ��ಂ�ರುವ ಮಗುವನು� ಎ���ೂಳ��ವ�ದು 
○ ಅ�ಾ�ೂೕಗ��ಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ ಸಂ�ೕಹ�ರುವ �ಬ�ಂ�  

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

● ಸಮಪ�ಕ�ಾದ ಶು��ೂ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳ� 
○ ಸ�ಚ��ೂ�ಸು�� ಮತು� �ೂೕಂಕು��ಾರ� 

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

● �ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಳಗಳ� , �ಲಸದ ಸ�ಳಗಳ� , ವ�ವ�ಾರ ಸ�ಳಗಳ� , �ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಮ�ಗಳನು� ಸ�ಚ��ೂ�ಸಲು 
ಮತು� �ೂೕಂಕು ಮುಕ�ವ�ಾ��ಸಲು ಪ�ನಃ��ಯು��ಯ �ಾಗ�ದಶ�ನ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
 

● ಅ�ಾಯದ ಸಂವಹನ – ��ದು�ೂಳ��ವ �ಾ�ತಂತ��  
○ �ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ� ಮತು� ಸುರ��ಾ ದ�ಾ�ಂಶ �ಾ�ಗಳ ಸಮಪ�ಕ ಬಳ� 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ ಮ��ಂದ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಾಯ�ಕಗ�ಲ�  
○ ಸಣ� �ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಜ� ವ�ಾ�ವ�  
○ ಪ�� ಎ� : SARS-CoV-2 (COVID-19) �ರುದ�ದ �ೂೕಂಕು��ಾರಕಗಳ� 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-co
v-2-covid-19 

● ಒ���ೂಳ���� �ಯಂತ�ಣ �ೕಜ� - �ಾಂ�ಾ��ಕ / �ೂ�� -19 ಅನು� �ೕಂ��ೕಕ�ಸುವ �ೂ��  
 

● �ೖಯ��ಕ ರ��ಾ ಸಲಕರ� – ��ಇ 
○ ಗುರು�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� ಅ�ಾಯದ �ೌ�ಾ�ಂಕನ ಮತು� ��ಇ ಆ�� ವ��   �ೕ� ಅನು� 

ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು 
○ ಸಮಪ�ಕ �ಧ , ಬಳ� ಮತು� �ಾತ� 
○ �ಾ�� ಅನು� ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾ���ೖ� �ಾಡುವ�ದು ( ಅನ���ದ� ) 
○ �ಬ�ಂ� ಮತು� ��ಾ���ಗ�� ಅವರ ಪ�ಸು�ತ ಮತು� ಸಂ�ಾವ� ಕತ�ವ�ಗಳ ಸಂದಭ�ವನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� 

��ಇ ಧ�ಸಲು , �ಾ��ೂಳ�ಲು , ��ದು�ಾಕಲು ಮತು� ತ��ಸಲು ತರ�ೕ� �ೕಡುವ�ದು . 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● �ೕ� �ಾ��   ಗಳ ಬಳ� ( �ೂೕ�ಂ� / �ೂೕ�ಂ� ) ( ಬ�� ವಸ�� ಸ��ಕ� )  
● �ೕ� �ಾಸ��ಳ� �ಾ� / �ಾ� ���ೕ  
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● ಉ��ಾಟ ಸಂರ�� (N95 - ಪ�� NYS � ಗುರು�ಸ�ಾದ ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� ಅಗತ��� ) 
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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
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ


Kannada/ಕನ�ಡ 
○ �ಮ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಉ��ಾಟ ಸಂರ��ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮ�� �ೕ�ರುತ�� ಅಥ�ಾ �ೖದ��ೕಯ �ಬ�ಂ�� 

�ಾತ� ಅನ��ಸುವ ಪ���ೕಕ ಉ��ಾಟ ಸಂರ��ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ರುತ��. 
○ ಗುರು�ಸ�ಾದ ವ���� �ಾತ� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುತ�� 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-
healthcare/ 
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https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/

