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د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  Richard Del Moroﻟﺨﻮا ﭘﯿﻐﺎم
د مېډل ټاون ښوونځي د ټوﻟﻦې ) (Middletown School Communityښاﻏﻠﯿﻮ ﻣﻬﻤﻮ غړو،
ﻧﻦ د دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻠﻮ ﺳﺮه ،زه ﭘﻪ ﺑﺸﭗړ ډول ﺧﺒﺮ ﯾﻢ چې د دغې ﻫﺮ اړﺧﯿﺰه ﻧﺎروغۍ ﭘﻪ ټوﻟﻮ اړوﻧﺪه اړﺧﻮﻧﻮ کې د ﺑﺎور ﻧﺸﺘﻮن وﺟﻮد
ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ زﻣﻮږ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،ﺳﯿﻢې او د ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻪ لړۍ کې د ﺑﺎور ﻧﺸﺘﻮن ،.بېرﺗﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺧﺖ
ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي او ﺑﺎﯾﺪ د  COVID-19ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اغېزﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ،ﺳﯿﻤﻮ او د ﭘﺮوﺳﻮ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﻮﺻﻞې ﺳﺮه
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .زه د ﺧﭙﻞ ښوونځي ټوﻟﻮ اړوﻧﺪه اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮم ﺗﺮڅو ﭘﻪ آزاد ﻓﮑﺮ ﺳﺮه د ﺑﯿﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻫﻤﮑﺎري وکړي،
د ﻫﻐﻮ ﻧﻦګووﻧﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺑﺎﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد وکړي چې ورﺳﺮه ﻣﺦ دي او د ﻣﺦ ﭘﺮوړاﻧﺪې تګ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړي .زه
ډاډه ﯾﻢ چې ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎلۍ ﺗﻮګه ﻣﺦ ﭘﺮوړاﻧﺪې ځو .ﻣﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮده کې ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﯾﻮ بې ﺷﻢېره ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ﻧﻨﺪارﺗﻮﻧﻮو څﺧﻪ اﻟﺤﺎم
اﺧﯿﺴﺘﯽ چې زﻣﻮږ اداره ﺑﻪ ﭘﻪ ګډه ﺳﺮه ﻻﭘﯿﺎوړې کېږي .ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﭘﻼوي ﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ او د دغې ﭘﺮوسې د ﭘﻼن ﺟﻮړونې ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ کې زﻣﻮږ د ټﯾﻢ ﻟﻪ بېﺳﺎرې ﻫﻠﻮ ځﻟﻮ څﺧﻪ چې د ښوونځي د بېا ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ یې ﻣﺨﺘﻠﻒې ﺳﻨﺎرﯾﻮګانې وړاﻧﺪې
کړې ،د زړه ﻟﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮو .دا چې ﭘﻪ دوﺑﻲ کې ﺑﺎدوﻧﻪ لګي ،ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭘﺪې ﭘﻮه ﺷﺊ چې زﻣﻮږ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﺑﻪ
څنګه د  2020-2021ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل د ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره د ﺗﺎﺑﯿﺎوو ﻟﻪ ﻣﺦې د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ،او ﺑﻼﺧﺮه د ټول ښوونځي
ﻣﻼتړ وکړي .ﭘﺪاسې ﺣﺎل کې چې ډېر ﺷﯿﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دي ،ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻮ چې د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی ﭘﻼن ﺑﻪ زﻣﻮږ ښوونځي
ﺳﺮه د اﻧﻈﺒﺎط ،ﻓﺮﺿﯿﻮ او ﻫﻐﻮ ﺳﺘﺮاتېﺟﯿﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړي چې ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ډول یې ﭘﻪ ښووﻧﺨﻲ او د زده کړې ﭘﻪ
ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ کې د ﺣﻀﻮري زده کړې ﻟﭙﺎره د ﻻرښوودوﻧﻮ د ﻧﺸﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮلې دي.
د درﻧﻮ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ښووﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او ټول ښوونځي روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب زﻣﻮږ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺿﻮع ګڼل ﮐﺊږي .ﭘﻪ
ﺣﻀﻮري ډول د ښوونځﯾﻮ د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره د  Middletownﭘﻼن ﺑﻪ د ﻧﻦ ورځې د ﻏﻮره ﻋﻠﻤﻲ او روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،د ﻓﺪرال ادارې )د
ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨﺘﺮول د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ګډون( ،د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ښوونې ادارې )New York State Education Department, NYSED
( ،د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ د رﯾﺎﺳﺖ) ،(New York State Department of Health, NYSDOHد ﻣﺤﻠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا د
ﭼﺎرواﮐﻮ )ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ وزارت (Orange County Department of Health /د ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻮ او ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﺮ اﺳﺎس
وي .زﻣﻮږ ﭘﻼن د ﻋﺼﺮي ﻋﻠﻮﻣﻮ ،د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻓﺮﺿﻲ اﺟﺮآﺗﻮ او ﻫﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ دی چې ښاﯾﻲ ﻣﻮږ ورﺗﻪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻠﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت
کې اړﺗﯿﺎ ﭘﯿﺪا کړو .ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې دا ﻃﺮﺣﻪ رواﻧﻪ ده او د ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه ،ښاﯾﻲ ﻣﻮږ د ﺗﻐﯿﺮاﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه چټک
ﻣﺤﻮر راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،چې ښاﯾﻲ ﯾﻮ ﺷﭙﻪ ﯾﻲ وي ،اړﺗﯿﺎ وﻟﺮو ﺗﺮڅو ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ټوﻟﻨﻪ وﺳﺎﺗﻮ او ﻫﻤﺪا رنګه د ﺧﭙﻞې ټوﻟﻦې روﻏﺘﯿﺎ او
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﺂﻣﯿﻦ کړو.
د ﻫﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ زﻣﻮږ ژﻣﻦې ﺑﻪ د دواﻣﺪاره ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺮوسې د ﻫﺮ ګام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې کړي .ﻣﻮږ ژﻣﻦ ﯾﻮ چې ﭘﻪ ﻏﯿﺮ
ﺣﻀﻮري ډول ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ کې د ګډون ،ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول د اړﯾﮑﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ،او د ﭘﺮوګرام د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺧﻠﮑﻮ د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې،د
ښوونځي د ټوﻟﻦې ﺳﺮه د ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورکړو.
ﻣﻮږ ﭘﻪ داسې ﯾﻮه ﭘﻼن ﮐﺎر ﮐﻮو چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې ښووﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻟﻮمړۍ نېټه ښوونځي ﺗﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻒ راوړي او زده کړې ﭘﯿﻞ کړي .ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ښوونځي کې ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ﺗﺮڅو د K-12ټولګﯾﻮ ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ
ﻟﻪ ﻟﺮې زده کړې ﭼﻤﺘﻮ کړي زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﺣﻀﻮري زده کړو ﻟﭙﺎره د اوﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻟﻮمړﯾﻮ کې ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺞې ډول زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧﯿﮋدې
ﺳﯿﻤﻮ ښوونځی ﺗﻪ راځي ﮐﻠﻪ چې ځﯾﻦې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ زﻣﻮږ د ښوونځي څانګو ﺗﻪ راګرزي ،ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ چې
ښوونځي ﺗﻪ ﻧﻪ راځي ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ډول زده کړې ورﮐﻮل کېږي .اوس د دغې ﭘﺮېکړې ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل د ﭘﯿﻞ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ کېږي او زﻣﻮږ ښووﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻮﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ﺗﺮڅو د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وکړي .ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې دا ﭘﺮېکړه زﻣﻮږ ﭘﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ټوﻟﻨﻪ اغېز ﮐﻮي،او ﻣﻮږ د  Covid-19واﯾﺮوﺳﻲ ﻧﺎروغۍ ﭘﻪ
اړه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ او زﻏﻢ ﺳﺘﺎﯾﻮ.
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زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د درﺳﻮﻧﻮ د وﻗﻒې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺑﻪ ښووﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ښوونځي څﺧﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورکړي ﺗﺮڅو
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮړ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې اﻧﺘﻘﺎل کړي .ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ ټوﻟﻮ ښووﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو چې وﮐﻮﻻی
ﺷﻮل سږ ﭘﺴﺮﻟﯽ یې ﭘﻪ دواړو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ او د ښوونځي د ادارې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﭘﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ډول ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه کړل .ﻫﻐﻪ
ﮐﺎروﻧﻪ چې د دغې ﻧﺎروغۍ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،ﻟﻪ ﻫﺮﮐﻮﻟﯿﻦ ) (Herculeanڅﺧﻪ ﮐﻢ ﻧﻪ و .زﻣﻮږ د سږ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺧﻪ
اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﭘﻮﻫﻪ دا وه چې ﻣﻮږ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﻫﻐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ کړو چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې ﻣﻮږ ډاډه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮو چې زده کړه ﺗﺮﺳﺮه
کېدای ﺷﻲ.
● زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪګﯾﻮ څﺧﻪ د ښووﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو لېږد  -ﻟﻮړ ﮐﯿﻔﯿﺖ او ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ،ﻟﻪ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ او ﻫﻤﺪارنګه چټک او ﻏﻮره انټرنېټ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ډاډ ورﮐﻮي.
● ﭘﺎﯾﺪاره ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ )واﻗﻌﻲ زﻣﺎن( زده کړه او د ﭼﺎرو ګړﻧﺪﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻓﺮﺻﺘﻮﺗﻪ
● د اﻧﺘﻘﺎل او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﺮﺣﻢ روﯾﻪ
● د ﺗﺮوﻣﺎ ﻧﺎروغۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ د ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﺑﺎﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړنې;
● د ﺣﻀﻮري ﻧﺎﺳﺘﻮ ،ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ اړﯾﮑﻮ او ﻣﮑﺎﺗﺐې ﻟﻪ ﻻرې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﻪ اړﯾﮏې;
ﻣﻮږ درک کړې چې زﻣﻮږ د زده کړو ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او څرنګواﻟﻲ کې اﺧﺘﻼف ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،او ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ څﺧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﻟﻪ
ﻣﺦې ﻫﻐﻪ ځانګړي ﺷﺮاﺋﻂ درک کړل ﮐﻮم چې ﺳﺘﺎسې ﻣﺎﺷﻮم ﭘﮏې وده کړې وه .ﻣﻮږ ژﻣﻦ ﯾﻮ چې د  K-12ټولګﯾﻮ د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ )واﻗﻌﻲ زﻣﺎن( زده کړو ﭘﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ،ﺳﺨﺖګﯾﺮه زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﺧﻮاﺧﻮږۍ ،ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻨﻮع ،ﺑﺮﯾﺎ او ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ
څخ د څارنې ﭘﻪ راﻣﻦځ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﺧﭙﻞ ټول ښوونځي ﺗﻪ ﭼﻮپړ وکړو .د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ—ﻟﮑﻪ اغېزﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ او
زده کړه ،ﭘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻮ کې ونډه اﺧﯿﺴﺘﻞ ،او ټوﻟﻨﯿﺰه او اﺣﺴﺎﺳﻲ روﻏﺘﯿﺎ—ﺑﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه د ﺣﻀﻮري او ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﻻرﺳﺮﺳﻲ کې وي .د ﺳﺎﯾﻨﺲ او روﻏﺘﯿﺎ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺖۍ رﺑﻌﻪ کې ﭘﻪ ﺑﺸﭗړ
ډول ﺳﺮه ﻟﺮې وي .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ کې ،ﻣﻮږ د اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ او ښووﻧﮑﻮ د روزﻧﯿﺰو ﭼﺎرو د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل کې ﯾﻮ ﺗﺮڅو د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ کې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼتړ وکړو.
د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﯿﻞ ﺗﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ کې د ښووﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ټول ښوونځي اﺷﺪو اړﺗﯿﺎو ﺗﻪ ځانګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ کېږي.
ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې د ﻻﺳﺮﺳﻲ او ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺘﻒې اړﺗﯿﺎوې ﻟﺮي ،او دا اړﺗﯿﺎوې ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﻼن کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ .زﻣﻮږ
د ښووﻧﮑﻮ او ښوونځی ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﺗﻞ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ﺗﺮڅو ﭘﻮښﺗﻦې ﻣﻄﺮح کړي او ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو څﺧﻪ ﭘﺎﯾﻞې ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي.
ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ کې ،ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﯾﻮه ﻣﺘﺤﻮﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ده ،ﻧﻪ ﯾﻮه واﺣﺪه د ﻋﻄﻒ ﻧﻘﻄﻪ .زﻣﻮږ ﭘﻼن د ﻋﺼﺮي ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﻫﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ
ﻓﺮﺿﯿﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﺗﺮﺗﯿﺐېږي چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې د روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺎﺗﻦې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې د ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻪ کېږي .ﻣﻮږﭘﻮهېږو چې د
ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﭘﻪ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﺮه ښاﯾﻲ زﻣﻮږﭘﻪ ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ کې ﺑﺪﻟﻮن رانځ ﺗﻪ ﺷﻲ او ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﻫﻎې ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮآت وکړو ﺗﺮڅو د ټوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
دواﻣﺪاره زده کړې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې د دﻏﻪ ﭘﻼن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ ﺑﻪ ښاﯾﻲ ﺗﺎسې ﺗﻪ د اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺮځای ﭘﻮښﺗﻦې راﭘﻮرﺗﻪ کړي .ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮم ﭘﻮه ﺷﺊ چې ﻣﻮږ
دواﻣﺪاره او ﻣﺘﺪاوﻣﻮ اړﯾﮑﻮ ﺗﻪ ژﻣﻦ ﯾﻮ ځﮐﻪ چې ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮي او ﻻ ډېرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ کېږي .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل کې ،ﮐﻪ
چېرې ﺗﺎسې ﭘﻮښﺗﻦې ﯾﺎ وړاﻧﺪﯾﺰ ﻟﺮئ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وکړئ ﻣﺎﺳﺮه یې ﺷﺮﯾﮏ کړئ.
د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺪف او ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر ﻟﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ ﮐﺎر ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻟﻮی ځواک ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي
ﻟﻪ ټوﻟﻮ څﺧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم دا ﺗﺎسې ﯾﺎﺳﺖ چې  Middletownﻣﻮ د زده کړې او ودې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﯾﻮه ﻏﻮره ﻣﮑﺎن ﺑﺪل کړی.
ﭘﻪ درنښت  -ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎتې ﺷﺊ،

 ،Richard Del Moroد ښوونځﯾﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺮ
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د ﮐﻠﯿﺪي اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻨﺪ کې ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎرول ﺷﻮي:
ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړې ) - (Asynchronous Learningﻫﻐﻪ زده کړې دي چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اوﻗﺎﺗﻮ کې
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ښووﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ زده کړو کې ګډون ﮐﻮي .ښووﻧﮑﯽ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒې ﺻﻨﻔﻲ دﻧﺪې/ﻣﻮاد/ﺳﺮﭼﯿﻦې ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د
ښووﻧﮑﻲ د ﻻرښووﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﯾﻮه ﻻ ځانګړي ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﻟﻪ ﻣﺦې ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ﻣﻮاد ګوري ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ کې ﺷﺎﯾﺪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﯾﺎ د وﯾﺪﯾﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ
آﻧﻼﯾﻦ ډول آزﻣﻮﯾﻨﻪ ،د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮنې ﭘﻼوی ،ﭘﺮېزېنټېﺷﻨﻮﻧﻪ او داسې ﻧﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ .ښووﻧﮑﯽ ﻻرښوونې ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ
ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮي او ﻫﻐﻮی ﺳﺮه د اړﺗﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي.
ﻣﺨﺘﻠﻄﻪ زده کړه ) - (Hybrid Learningﻫﻐﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ده چې ﭘﻪ ﻫﻎې کې دودﯾﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،د آﻧﻼﯾﻦ زده کړې ﺗﺮڅنګ ﺣﻀﻮري زده کړه
چېرې چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ښووﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻮي ،ﻣﻮاد ،او ﻧﻮر زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې د ﻓﺰﯾﮑﻲ او آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻨﻔﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې زده کړې ﮐﻮي،
ﺷﺎﻣﻞېږي .د زده کړې ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭼﺎپېرﯾﺎل کې ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ډېری دﻧﺪې ﻟﻪ ﻟﺮې څﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر کې ﺑﺸﭗړوي او د اونۍ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د
ﯾﻮې ﮐﻢې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺎﻣﺦ زده کړو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښوونځي ﺗﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ راوړي .ﮐﻠﻪ چې ﭘﻪ ښوونځي کې ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړې ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻲ،
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻓﺮدي دﻧﺪو ،ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ،ارزوﻧﻮ ،د آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮی د لېﻧﮑﻮﻧﻮ ،اود زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ښووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯿﻮب )ﻟﮑﻪ د
ګوګل ټولګي( څﺧﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﺗﺪرﯾﺴﻲ ﭼﺎرو اړوﻧﺪه ﻣﻤﺪو وﯾﺪﯾﻮ رﯾﮑﺎرډوﻧﻮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ او ﻫﻤﮑﺎرﯾﺰو ﺗﺠﺮﺑﻮ کې،
ﻣﺸﻐﻮلېږي
ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻢېټې ) - (Subcommitteesزﻣﻮږ د ﭘﻼن ﻫﺮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻢېټه کې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې وه .ﻫﺮې ﮐﻢېټې د ﻻرښووﻧﻮ او
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﭙﺎرښﺗﻦې ﭼﻤﺘﻮ کړې چې ﭘﻪ ﭘﻼن کې ځانګړې ﺷﻮې دي .ﻫﻤﺪارنګه ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻢېټې ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺦ
ﭘﺮوړاﻧﺪې تګ ﻟﭙﺎره د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي.
ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړې ) - (Synchronous Learningﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړې ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ دي چې ښووﻧﮑﻲ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ګډه ﺳﺮه ﭘﻪ ﯾﻮه وﺧﺖ
کې—د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړې ﻟﭙﺎره د ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺧﺖ د زده کړو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښوونځي ﺗﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ راوړي .ﮐﻠﻪ چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻟﺮې زده
کړې ﮐﻮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ډول ﻟﻪ ډﯾﺠﻲټﻟﻲ وﺳﺎﺋﻠﻮ ﻟﮑﻪ د  Google Meets and Zoomﻫﻐﻪ وﺳﺎﺋﻞ چې ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ بڼه وﯾﺪﯾﻮ ،غږ او
ﭘﺮېزنټېﺷﻦ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ د ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ بڼه ﻟﻪ ټولګي څﺧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺖې ،ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ بڼه ﻣﻬﺎوره ،د ﻧﻤﻮﻧﻮي اﺳﻨﺎدو ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ او داسې
ﻧﻮرو څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺪې ﺳﺮه ،د ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل کېږي .د ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړو ﻟﻪ ﻻرې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ وﺧﺖ
کې ﭘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ او ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻮ کې ګډون وکړي.

ﻫﻤﺪارنګه ښاﯾﻲ ﺗﺎسې د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻟﻦډوﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﺊ:
د مېډل ټاون د ښاري ښوونځﯾﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﺣﻮزه )(Enlarged City School District of Middletown, ECSDM
د ودانۍ د څرنګواﻟﻲ ارزوﻧﻪ )(Building Condition Survey, BCS
د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨﺘﺮو ﻣﺮﮐﺰ )(Centers for Disease Control, CDC
د ځانګړو زده کړو ﮐﻢېټه )(Committee on Special Education, CSE
د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ وزارت )(Department of Health, DOH
د ﻓﺮدي زده کړې ﭘﺮوګرام )(Individualized Education Program, IEP
د ګڼو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ) /(Multilingual Learner, MLLد انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮﻧﮑﻲ )(English Language Learner, ELL
د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ښوونې رﯾﺎﺳﺖ )(New York State Education Department, NYSED
د ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﺠﻬﯿﺰات )(Personal Protective Equipment, PPE
ټوﻟﻨﯿﺰې ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړې )(Social-emotional Learning, SEL
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ )(Students with Disabilities, SWD
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پښﺗﻮPashto/

ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻮږ ﭘﺪې ﺑﺎور ﯾﻮ چې زﻣﻮږ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې د ټوﻟﻦې د ﻣﻼ ﺗﯿﺮ ﺟﻮړوي .د  COVID-19د ﺧﭙﺮاوي ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ کې ،دا درک ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮی
چې د زده کړې ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ بېﺳﺎرې ډول د ﭘﺎم وړ ﺑﺪﻟﻮن وکړي .د ﭘﻮﻫﻦې ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻻزﻣﻲ ده چې ﮐﻮټﻟﻲ ګاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ کړي
او زﻣﻮږ د ښوونځې د ټوﻟﻦې ﺳﺮه د ﭘﻮهې ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ او ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻫﻤﮑﺎري وکړي ،ﺗﺮڅو ﻣﻮږ وﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ټوﻟﻮ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻫﻤﯿﺖ بېرﺗﻪ راژوﻧﺪی کړو ،و یې رﻏﻮو او ﭘﯿﺎوړی یې کړو .اوس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دی چې ﻣﻮږ ﻫﺮ ﯾﻮ دا وښﯾﻮ
چې د ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﻪ اﯾﺎﻟﺖ کې ﺑﻠﮑﻪ د ټول هېواد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺮېکړو کې
ﺻﺎدق او ریښﺗﯿﻨﻲ ﯾﻮ.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ راﻫﯿﺲې چې ﭘﻪ ﻣﺎرچ کې زﻣﻮږ ښوونځي تړل ﺷﻮي ،زﻣﻮږ د ﺣﻮزوي ﭘﻼن ﺟﻮړنې ټﯾﻤﻮﻧﻮ ﻫﺮ اونۍ ﭘﻪ ځﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺘﻠﻲ
دي ﺗﺮڅو د  COVID-19ﺳﺎري ﻧﺎروغۍ اړوﻧﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي .ﻣﻮږ اﻧﺪېښنې ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړې دي ،ﻏﻮره ﻻرې ﭼﺎرې ﻣﻮ
ﺷﺮﯾﮏې کړې دي او ﺳﭙﺎرښﺗﻦې ﻣﻮ کړې دي ﺗﺮڅو د ټول ښوونځي ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻮ ﻣﻼتړ ﺗﺮﺳﺮه کړی وي .اوس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
رارسېدﻟﯽ چې ﻣﺦ ﭘﺮوړاﻧﺪې ګاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ کړو او د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖې ﻟﭙﺎره زﻣﯿﻨﻪ راﻣﻦځ ﺗﻪ کړو .د ﻣﺦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې تګ
ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮه داسې ﭼﺎپېرﯾﺎل ﭘﻪ راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺷﻲ چې ﭘﻪ ﻫﻎې کې د ښوونځي ﻫﺮ غړی ﺧﻮﻧﺪي و اوﺳﻲ.
زﻣﻮږ د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﭘﻼن د ټوﻟﻮ اووه واړه ښوونځﯾﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﭘﺮوﺳﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه داسې ﯾﻮ روښاﻧﻪ ﻻرښود ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي چې
ﻟﻪ ﻣﺦې یې روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او د ﻫﻐﻮ ﻻرښووﻧﻮ د ﻧﺸﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ چې د راﺗﻠﻮﻧﮏې ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻧﻘﺶې ﭘﻪ ﺣﯿﺚ رول ﻟﻮﺑﻮي ،ﭘﻪ ګوﺗﻪ
کېږي .ﻟﻪ خښﺗﻮ او ﻣﺴﺎلې ﺟﻮړ د ښوونځي ودانۍ ﺗﻪ داخېلېدل ﭘﻪ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻮرې تړﻟﻲ دي چې ﻫﻐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت او ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﭘﮏې ﺷﺎﻣﻞ دي چې د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻦټرول او ﻣﺨﻨﯿﻮي د ﻣﺮﮐﺰ ) ،(Centers for Disease Control and Prevention, CDCد
ﻧﯿﻮﯾﺎرک آﯾﺎﻟﺖ د روﻏﺘﯿﺎ د څانګې
)  ،(New York State Department of Health, NYSDOHد ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ښوونې د څانګې
) (New York State Education Department, NYSEDاو ﻫﻤﺪارنګه د اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ځواب وﯾﻮﻧﮑﻮ ښوونځﯾﻮ ﻟﭙﺎره د واﻟﻲ د
ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرښووﻧﻮ کې ﻣﻮﻧﺪل کېږي
د ﻻرښوونې د دﻏﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﺪف زﻣﻮږ د ښوونځي د ټوﻟﻦې ﻟﭙﺎره د داسې ﯾﻮه ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل دي چې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ يې وﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﻟﻪ
خښﺗﻮ او ﻣﺴﺎلې ﺟﻮړې ﺷﻮې د ښوونځي ودانۍ ﺗﻪ ﺑﯿﺎ ځلې داسې ﻣﻬﺎل ﻧﻨﻮځو چې د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﺷﯿﻮع ﭘﻪ تړاو ﺳﺎﯾﻨﺲ دا څرګﻧﺪه
کړي چې بېرﺗﻪ راګرځېدل ﺧﻮﻧﺪي دي او ﻫﻤﺪارنګه ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ کړي چې ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ښووﻧﮑﻲ د راګرځېدو
ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻮﺳﺎﯾﻦې او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﺣﺴﺎس وﻟﺮي .د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺮ ټوﻟﻮ ﻏﻮره ﻻره د داسې ﺣﻠﻼرو ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮل دي
چې ﻟﻪ ﻣﺦې يې ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻟﻪ خښﺗﻮ او ﻣﺴﺎلې ﺟﻮړو وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ښووﻧﮑﻮ ورتګ ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وار ډول ﺗﻨﻈﯿﻢ
کړي .ﺳﺮبېره ﭘﺮ دې ،زﻣﻮږ ﭘﻼن د ﻣﻼتړ داسې ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮي چې ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻟﻪ ﯾﻮه ﺑﺸﭗړ ﻟﺮې ﭼﺎپېرﯾﺎل څﺧﻪ
ﺣﻀﻮري ﻻرښووﻧﻮ د لېږد ﭼﺎرې ﺗﺮﺳﺮه کړي .د ﻧﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ زﻣﻮږ ﻫﺮه ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ځانګړي ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺮي چې
ﺣﻀﻮري ﻻرښووﻧﻮ ﺗﻪ د بېرﺗﻪ راﺳﺘﻦېدو ﻻرې ﭼﺎرې او د ﻫﺮې ﻧﺎﺣﯿﻲې ﭘﺮېکړې ﺗﻨﻈﯿﻤﻮي .زﻣﻮږ د بېرﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو ﭘﻼن ﻫﻐﻪ
ﻻﺳﺘﻪ راوړنې ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮي چېرې چې زﻣﻮږ ﻣﻬﻢې ﻧﻦګونې او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل کېږي .بېﻻبېل ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ
بېﻻبېﻟﻮ ﺣﻠﻼرو ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﭘﻪ بېﻻبېﻟﻮ ﻣﺮاﺣﻠﻮ کې ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،د ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﻣﻮډﻟﻮﻧﻪ او د ګوﻣﺎرنې اړﺗﯿﺎوې
ﻣﻮﺟﻮدې وي .زﻣﻮږ د ښوونځي د ټوﻟﻦې د ﻫﺮ غړي د اوﺳﻦۍ روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ اړه ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮل ځانګړی ارزښت ﻟﺮي
ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻼن کې ﻣﺸﺨﺺې ﺷﻮې ﺳﺎحې ﻫﻐﻪ بې ﺷﻢېره ﻣﻼﺣﻈﺎت وړاﻧﺪې ﮐﻮي چې ﻣﻮږ ﺑﻪ ښوونځي ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮګه د
ﺳﺘﻦېدو او د ﺧﻮﻧﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﭼﺎرو د دوام ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ رﺳﯿﺪګي ورﺗﻪ ﮐﻮو دا ﻣﻬﻤﻪ ده چې ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻟﺮو چې زﻣﻮږ ﭘﻼن ﭘﻪ اﮐﺎدﻣﯿﮑﻮ
ﻻرښووﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯿﺎوړی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﺮي ﺗﺮڅو د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﺟﺮاآﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه او د زده کړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې اوښﺗﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯿﺪګي
وکړي .زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ او ټوﻟﻨﯿﺰې ﻋﺎﻃﻒې اړﺗﯿﺎوې ﻣﻬﻢ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي چې ﻫﻤﺪارنګه ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﻼن کې
رﺳﯿﺪګي ورﺗﻪ کېږي.
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ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻼن کې داسې ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي چې د ښوونځي ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐېږي چې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
د رﺋﯿﺲ ﺳﺮه اړﯾﮑﻪ

ښووﻧﺨﯽ

 BEDSﮐﻮد

د  Middletownﻋﺎﻟﻲ ښوونځی

Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org 441000010009

ﻣﻮﻧﻬﺎﺟﻦ مېډلMonhagen Middle /

441000010014

Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org

ﻣﯿﺎﻧﻪ دوه ګوﻧﻲ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ
)(Twin Towers Middle

441000010010

Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org

ﻣﯿﭙﻞ ﻫﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ

441000010015

Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org

رﯾﺎﺳﺘﻲ ﭘﺎرکPresidential Park/

441000010018

Susan Short - susan.short@ecsdm.org

وېﻟﯿﻢ اې ﮐﺎرټرWilliam A. Carter/

Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org 441000010006

 Maple Hill Annexﭘﻪ Truman
 Moonکې

441000010015

Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org

چې روښﻧﻪ درﺗﻪ وواﯾﻢ ،زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺧﻪ دی.
ﻣﻮږ داسې ﯾﻮ ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ کړی چې ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﺮو ﻟﻪ ﻣﺦې یې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ کړو چې ﻫﻐﻮی د
ﻫﻮﺳﺎﯾﻦې اﺣﺴﺎس ﮐﻮي او ﻫﻤﺪارنګه د زده کړې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښوونځي د بېرﺗﻪ راتګ ﭘﻪ اړه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ کړو.
ﻟﮑﻪ څنګه چې ﻣﺨﮏې یې ذﮐﺮ وﺷﻮ ،دا ﻣﻤﮑﻨﻪ ده چې ښاﯾﻲ ﻣﻮږ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮو چې د واﻟﯽ ﯾﺎ زﻣﻮږ د ﻫﻤﮑﺎرو ادارو ﻟﺨﻮا د اﺟﺮاﺋﻮي
وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د زده کړې د ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﭘﻪ چټکۍ ﺳﺮه شېﻓﺘﻮﻧﻪ راﻣﻦځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ﻣﻠﻮﺛﺘﯿﺎ ﮐﭽﻪ ،د
واﯾﺮوس ﺧﻮرېدل او زﻣﻮږ ﭘﻪ ښوونځي کې د ﻧﺎروغۍ ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻪ زﻣﻮږ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮېکړو ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وي چې د
ﺣﻀﻮري زده کړې ﻟﭙﺎره د ښوونځي ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﭘﻪ اړه ﻧﯿﻮل کېږي.
د ښوونځي د ﻧﺮﺳﺮۍ ﻣﺮﺑﻲ او د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اﻣﻨﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﻪ د ﺣﻮزې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ COVID-19ﺳﻤﺒﺎﻟﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﭼﻮپړ ﮐﻮي .دوی ﺑﻪ د
ښوونځي او ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ښوونځي د ټوﻟﻮ ﻧﻮرو غړو ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻣﺮﮐﺰې اړﯾﮏې ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﭼﻮپړ ﮐﻮي او ډاډ ﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮي چې ﭘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه کې د اﯾﺎﻟﺖ او ﻓﺪارﻟﻲ ادارې د ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﻗﺪاﻣﺎت کېږي.

د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﭘﻪ ﺷﺎن چې د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﻟﭙﺎره د ﺟﻮړېدو ﭘﻪ ﺣﺎل کې دی ،دا ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺮح دی او ښاﯾﻲ د اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻻرښووﻧﻮ ،د
ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮﮐﺰ) ،(CDCاو ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ روﻏﺘﯿﺎ رﯾﺎﺳﺖ ) (NYSEDد ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﺗﻐﯿﺮ
ﭘﮏې راﻣﻦځ ﺗﻪ ﺷﻲ .ﻣﻮږ ﺑﺸﭗړ ﺑﺎور ﻟﺮو چې ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻼن کې ذﮐﺮ ﺷﻮي ﺧﺪﻣﺎت زﻣﻮږ د ښوونځي د ټوﻟﻦې ﭘﻪ ګټه دي.
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ارزښﺗﻮﻧﻪ او د ﻻرښوونې اﺻﻮل  -ښووﻧﻪ ورکړئ .ﺑﻮﺧﺘﻮل۔ ﭘﯿﺎوړی یې کړئ.
د دغې ﻃﺮحې اﻧﮑﺸﺎف د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻻرښووﻧﯿﺰو ﻃﺮﯾﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی:
ښووﻧﻪ ورکړئ:
● ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮګه ښووﻧﻪ ورکړئ  -ﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ښووﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ټول ښوونځي  ،روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او
څرنګواﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮو.
● ﻋﻠﻤﻲ دﻗﺖ  -ﻣﻮږ د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوو ﺗﺮڅو ﻏﻮره ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
● ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺖ – ﻣﻮږ هڅه ﮐﻮو ﺗﺮڅو ﯾﻮ داسې ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﮐﻠﺘﻮر وﻟﺮو چې د ﻋﺼﺮي ټﮐﻨﺎﻟﻮجۍ او ﺑﺎدﺳﯿﭙﻠﯿﻤﻪ زده کړې ﺳﺮه
تړاو وﻟﺮي ﺗﺮڅو ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ چې زﻣﻮږ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺲۍ او ﻻرې ﭼﺎرې داسې ﭘﺎﯾﻞې ﻧﻪ ﻟﺮي چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د
ﻗﻮﻣﯿﺖ ،رنګ ،ﻏﺮﺑﺖ ،د ځانګړﯾﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ،د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې د زده کړې د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ او بې ﮐﻮره ﺷﻮﯾﻮ ځوﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې دوه ګوﻧﯽ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ.
ﺑﻮﺧﺘﻮل:
● ﭘﯿﺎوړې اړﯾﮏې  -ﻣﻮږ ﭘﻪ ګڼو ژﺑﻮ کې د دواﻣﺪاره اړﯾﮑﻮ او د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻃﺮﺣﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې د ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ د ﭘﯿﻞ
ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،ښووﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه دوه اړﺧﯿﺰه اړﯾﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐﻮو.

● ﻫﻤﮑﺎرۍ– ﻣﻮږ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮاو د ټوﻟﻦې اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﭘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﻪ کې ونډه ورﮐﻮو ،او ﭘﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ډول ﺧﻦډوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺦې ﻟﺮې ﮐﻮو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داسې ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او ﻻرو ﭼﺎرو ﺑﺪﻟﻮو چې ډاډ ورﮐﻮي ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
زده کړې او ﻣﻼتړ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي ،او ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ښوونځي کې د ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ کېدو ﻟﭙﺎره اړﺗﯿﺎوې ﻟﺮي.
● څارﻧﻪ – ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ ﻃﺮﺣﻪ د ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﻋﺼﺮي ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﻣﻬﻤﻮ ﻓﺮﺿﯿﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې ﺗﺮﺗﯿﺐ کړې .ﻣﻮږ ﭘﺪې ﭘﻮهېږو چې زﻣﻮږ ﭘﻪ
ﭘﻼن کې ځانګړي ﻣﻮارد ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺷﺮاﺋﻄﻮ د ﺑﺪلېدو ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ځواب وﯾﻮﻧﮑﻲ واوﺳﻲ ،او ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﻓﺮﺿﯽې
ﺗﺼﺪﯾﻖ او د ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ یې ﺗﻄﺒﯿﻖ کړو.

ﭘﯿﺎړوي ﮐﻮل:
● ټوﻟﻨﯿﺰ او ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻬﺒﻮد – ﻣﻮږ د ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام او د ښوونځي د رﺧﺼﺖېدو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د
روﺣﻲ او رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﭘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﻪ کې رول ﻟﺮو .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورﮐﻮو ﺗﺮڅو د ټوﻟﻦې د
ﺳﻮﮐﺎلۍ او ﺑﺮﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﻮه د ﭘﺎم وړ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړو.
● ﻟﻪ ﺗﻨﻮع څﺧﻪ ﻣﻼتړ – ﻣﻮږ ﻟﻪ ټوﻟﻮ ﺳﻮاﺑﻘﻮ څﺧﻪ د ﺧﻼﻗﻮ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮو او ورﻧﻪ اﻟﺤﺎم اﺧﻠﻮ .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ،ﺑﺮاﺑﺮۍ او ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ
ځانګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وکړو .ﻫﻐﻪ اړﺗﯿﺎوې چې د ﯾﻮه زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﯾﻮې ډلې د ځانګړي ﻣﻼتړ او ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﭙﺎره دي ښاﯾﻲ د ﻧﻮرو ﺳﺮه
ﻣﺘﻔﺎوتې وي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻼن کې ټول ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﺳﺮه ارزول کېږي.
● ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ – ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻻﺳﺮﺳﻲ او ﻣﻼتړ ټﯾﻦګار ﮐﻮو ځﮐﻪ چې ﻣﻮږ د ټوﻟﻨﯿﺰې ﺗﺎرﯾﺨﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﻟﻪ ګډوډۍ څﺧﻪ ﯾﻮه ﻣﻨﻈﻢ
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮا ﺗﻪ ځو.
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ﺗﺼﺪﯾﻘﻮﻧﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺮ  Richard Del Moroد ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزولۍ ﺧﺒﺮې وکړې او د  2020-2021ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ﮐﺎل ﻟﭙﺎره یې ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻮ ﺑﺤﺚ وکړ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ډول د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﮏې ډلې ﺗﻪ ﻻرښووﻧﻪ وکړه ﺗﺮڅو
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ښووﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ کې وﻧﯿﺴﻲ ،او د ټوﻟﻨﯿﺰې-ﻋﺎﻃﻔﻲ او ﻋﻠﻤﻲ زده کړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
کې د ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ کې وﻧﯿﺴﻲ چې د ﻧﺎروغۍ د ﺧﭙﺮېدو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻮرو ډېر اغېزﻣﻦ ﺷﻮي چې ﺑﻼﺧﺮه
د ښوونځﯾﻮ د تړل کېډو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﺗﻪ اړ ﺷﻮي .د دې ﻟﭙﺎره چې زﻣﻮږ د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ د ﭘﺮوګرام ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ کړې وي ،زﻣﻮږ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه د ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺷﺮﯾﮑﺎن ،ښووﻧﮑﻲ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،واﻟﺪﯾﻦ/ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻲ /د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ،زﻣﻮږ د داﺧﻠﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ او د روﻏﺘﯿﺎﺳﺎﺗﻦې ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ټوﻟﻦې او ټوﻟﻨﯿﺰې ډلې ،ﭘﻪ ګډه ﺳﺮه
ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ را ﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ هڅو کې آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮوې ،ﻣﺠﺎزي ﭘﻮښﺗﻦې ،د ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻢېټو ﻧﺎﺳﺖې ،د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﭘﻼوي ﻧﺎﺳﺖې او ﯾﻮ
ﭘﻪ ﯾﻮ ﻣﻬﺎوره ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل .ﮐﻢېټو ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﻫﺪﻓﻲ ﻻرښوونې او داسې ﯾﻮه ﻫﯿﻠﻪ را ژوﻧﺪۍ کړه چې د ﯾﻮې ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮسې
ﻣﻮخې او زﻣﻮږ د ښوونځي ﻟﻪ ټوﻟﻦې څﺧﻪ د ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې یې ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړه.
د ﺣﻮزې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐﺎري ډلې ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﮐﻢېټو ﺗﻪ ﻃﺮحې ﭼﻤﺘﻮ کړې:
● ښووﻧﮑﻲ
○ ښوونې
○ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
● د ښوونځي د ټوﻟﻦې ﻣﻼتړ
○ د ټوﻟﻨﯿﺰو-ﻋﺎﻃﻔﻲ د زده کړو ﮐﻢېټه
○ د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې ،ګڼو ژﺑﻮ او نړﯾﻮاﻟﻮ ژﺑﻮ د زده کړې ﮐﻢېټه
○ د ځانګړﯾﻮ زده کړو ﮐﻢېټه
○ د ﺧﻮړو او ﺗﻐﺬیې ﮐﻢېټه
● ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﭼﺎرو
○ د روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻢېټه
○ ﺗﺴﻬﯿﻼت
○ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د لېږد را لېږد ﮐﻢېټه
○ ﺑﻮدﺟﻪ
○ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮجۍ
ﮐﻢېټو بې ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ د دې ﻟﭙﺎره ﺻﺮف کړل ﺗﺮڅو ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ کړي او ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او اﻧﺮژي د دې ﻟﭙﺎره وﻗﻒ کړي چې
وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اوﻧﯿﻮ کې بېرﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ را وګرزي .ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ژﻣﻨﻪ ده چې ﻟﻪ ﻻزﻣﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ
ﮐﻮي ﺗﺮڅو د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞېدو ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﺮاﺗﻪ ﺧﻦډوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺦې اﯾﺴﺘﻪ کړي .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ټوﻟﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ کړو ،ﺷﺮﯾﮑﻪ ﺑﻪ یې کړو او ﭘﯿﺎوړې
ﺑﻪ یې کړو .د ﭘﻼن دﻏﻪ ﻻرښود او اړوﻧﺪه ﺳﺮﭼﯿﻦې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ډول او ﻣﻬﺮﺑﺎنۍ ﺳﺮه ،د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ د ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
ﻣﻨﻈﻤﻮ او پېﭼﻠﯿﻮ ﮐﺎروﻧﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړي چې د  2021-2020ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﻟﻪ ﭼﻤﺘﻮ واﻟﻲ ﺳﺮه تړاو ﻟﺮي ،ﭘﻪ داسې ﺗﻮګه چې ﻣﻮږ
وﮐﻮﻻی ﺷﻮ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ټوﻟﻨﯿﺰو اړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﺳﺮه رﺳﯿﺪګي وکړو او ﻫﻤﺪارنګه د زده کړې ﭼﺎرې ګړﻧﺪۍ او د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﻮﺟﻮده ﺗﺶې ډکې کړو.
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د ﺑﺮﯾﺎوو ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮل :ﻣﺎرچ  -ﺟﻮن 2020

زﻣﻮږ د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې زﻣﻮږه ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه وﯾﺎړ ﻟﺮي چې ﻟﻪ ﺧﭙﻞې ټوﻟﻦې څﺧﻪ یې د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
کې ﻣﻼتړ کړی:
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺮﭼﯿﻦې:
●  30000د ﺗﺸﺨﯿﺺ کېټوﻧﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي دي.
● ﯾﻮې آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮﭼﯿﻦې ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ – د ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړې  – HUBچېرې چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮرنۍ او ښووﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﻏﻮښﺗﻞ ﺷﻮیې زده کړې وګوري ،د ﻓﻨﻲ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره د ﻟﯿﺪو ﻣﻮﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮه کړي ،د ډﯾﺠﯿﺘﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي ،ﭘﻪ دﯾﺠﯿﺘﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ کې ګډون وکړي ﺗﺮڅو زده کړې ګړﻧﺪۍ کړي او د  K-6ټولګﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ
ﺷﻮﯾﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﺘﻮ ﮐﺎﭘﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
د ژمګﻧﻲ ښوونځي اﮐﺎدﻣﻲ:
● ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺴﻲ او د زده کړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻫﻤﮑﺎري د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﺗﺮڅو  14ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ چې د ﻓﺮاﻏﺖ د ﺷﺮاﺋﻄﻮ د ﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ
ګواښ ﺳﺮه ﻣﺦ وو دا زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه کړه چې د  2020ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ کې د ﻓﺮاﻏﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ او اړﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
کړي.
د ﭘﺎم وړ ﻻﺳﺮﺳﯽ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ:
● ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﻫﻐﻮ ګروﭘﻮﻧﻮ کې د ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﻮ ګډون چې د ﻣﻼتړ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ،د ټوﻟﻦې ﻟﻪ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻮ او ښووﻧﮑﻮ څﺧﻪ ګټه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
د ډﯾﺠﯽټﻟﻲ څانګې تړل:
● د  K-12ټولګﯾﻮ ټول ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې د ﺣﻮزې ﻟﺨﻮا ﻟﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﯾﻮ وﺳﺎﺋﻠﻮ څﺧﻪ ګټه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي
● بې ﺗﻤﺎﺳﻪ آلې او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮیې وﯾﺪﯾﻮﯾﻲ زده کړې
ﻗﻮي ﺧﻮاړه:
● د ښوونځي ﭘﻪ ﮐﭽﻪ  18ﮐﻠﻨﻮ او ﺗﺮ ﻫﻎې ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره  414,000ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮیې ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺴﺖې
● د ﺧﻮړو د ﺗﻮﺿﯿﻊ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮاخې ﻫﻤﮑﺎرۍ او ﻟﻪ ښوونځي څﺧﻪ ﻣﻼتړ
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د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ﻃﺮﺣﻪ
د ﻣﺦ ﭘﺮوړاﻧﺪې تګ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ﭘﺮوسې او ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ
ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه ﻻ ﻫﻢ ژﻣﻨﻪ ده چې د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ د ﭘﻼن ﻟﻪ ﻫﺮ غړي ﺳﺮه ﻟﮑﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،واﻟﺪﯾﻨﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ /د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻨﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ،
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ او ﭘﻪ ټوﻟﻪ کې زﻣﻮږ د ښوونځي د ټوﻟﻦې ﺳﺮه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ کې ﭘﺎتې ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻃﺮﺣﻪ د ټوﻟﻮ ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻠﻤﻲ
ﺣﻮزې د وﯾﺐ ﭘﺎڼې  http://www.middletowncityschools.org/returnﻟﻪ ﻻرې د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ ده ،او د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې
ﺑﻪ د اړﺗﯿﺎو ﻣﻄﺎﺑﻖ او ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﺪﯾﻞ او ﺗﻐﯿﺮ ﺷﻲ.
د  2020-2021ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د ﻃﺮحې د ﯾﻮې ﺑﺮخې ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزې د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ/د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻨﻮ ،ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ او ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ او ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ټوﻟﻮ اړﯾﻨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﯾﻮه ﻃﺮﺣﻪ ﭼﻤﺘﻮ کړې .ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﺑﻪ د
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﭘﻼوي د ﻧﺎﺳﺘﻮ ،زﻣﻮږ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﻟﻪ وﯾﺒﭙﺎڼې ،فېﺳﺒﻮک او داسې ﻧﻮرو ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮده ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮډﻟﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﮐﺎر
واﺧﻠﻲ ،ﻫﻤﺪا رنګه د ﻧﺎروغۍ د ﺧﻮرېدو ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻻرښووﻧﻮ او د روزنې د ﺑﺮخې ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ
ﺗﺮڅو د ﻧﻮﯾﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ،ﻏﻮښﺗﻨﻮ او د ښوونځي د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﭼﺎرو اړوﻧﺪه ﺿﺮورﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻬﻤﻮ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﭙﺮېدو ﻣﻼتړ وکړي.

زﻣﻮږ د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮﻣﻮخې
● د ﺷﻔﺎﻫﻲ او ﮐﺘﺒﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ)ﻟﮑﻪ اﻣﻮاﺟﻮ( ﻟﻪ ﻻرې د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻮ ،او ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﺗﺸﻮﯾﻘﻮل ،ﺗﺮڅو د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د
ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎتېدو ﺻﻮرت کې ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګه د ﻣﺎﺳﮏ اﭼﻮﻟﻮ) د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰه او ﺧﻮﻟﻪ دواړه وﭘﻮښي( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
کې د  NYSED، CDCاو  DOHﻻرښووونې ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
● د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ اړه د ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ،ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﺗﺮﺗﯿﺒﻮل او د ټوﻟﻮ ښووﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭘﻪ
واک کې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮل.
● ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺳﺎﺋﻠﻮ ﻟﮑﻪ ﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮏ ،ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ اړﯾﮏې ،ﮐﺘﺒﻲ ﭘﯿﻐﺎم ،ﺧﻮاﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ ،د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې د وېﺑﭙﺎڼې ﻟﻪ ﻻرې
ﻧﺸﺮات او د اړﺗﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ﻧﺎﺳﺘﻮ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړئ ﺗﺮڅو ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ چې ﭘﯿﻐﺎم روښاﻧﻪ ،ﺛﺎﺑﺖ او اړﻧﺪ دی.
● د ﻫﻐﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ/د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺮﯾﮏ کړئ چې ﭘﻪ انګﻟﯿﺴﻲ ژﺑﻪ کې ﭘﻮره ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ
ﻟﺮي.
● ډﯾﺠﯽټﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺗﺸﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ډﮐﻪ کړئ چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې ﻫﻐﻮی
وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ټﮐﻨﺎﻟﻮجۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا کړي او د ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې او ﺳﺎﺗﻦې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻼتړ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي.
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ښوونځي ﺗﻪ د بېرﺗﻪ ګرزېدو د ﻃﺮحې ﭘﻪ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮنې ﻣﻬﺎﻟﻮېش او اﻗﺪاﻣﺎت

د ﺣﻀﻮري زده کړې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ ښوونځي کې د ﻧﻨﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮﻟﻮ د ﻻرو
ﭼﺎرو ﭘﻪ اړه د  NYSDOHاو NYSEDد ﻻرښووﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ،د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې/ښوونځي ﺗﺮ ﺗﻮان ﭘﻮرې ﻣﺤﺪو دي.
ﻫﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت چې د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮي:
● ﭘﻪ ورځﻧﻲ ډول د واﯾﺮوس ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اوﺳﻄﻪ ﻣﻠﻮﺛﺘﯿﺎ 5%ده ،ﻟﻪ څوارﻟﺲ ورځﻧﻲ اوﺳﻂ رﻗﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ،ښاﯾﻲ ﭘﻪ ځانګړو
ﺷﻮﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ کې ﻟﻪ خښﺗﻮ او ﻣﺼﺎﻟﺢ څﺧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي ښوونځي د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ډول ﺑﯿﺎ
ﭘﯿﻞ ﺷﻲ.
ﻫﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺳﺎﻗﺖېږي:
● د واﯾﺮوس ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ورځنۍ ﻣﻠﻮﺛﺘﯿﺎ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ اوﺳﻂ ډول 9%ﯾﺎ ﻟﻪ ﻫﻎې څﺧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ده ،ﻟﻪ اووه ورځﻧﻲ اوﺳﻂ رﻗﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې
ﺳﺮه ،د اګﺳﺖ ﻣﯿﺎﺷﺖې ﺗﺮ ﻟﻮمړۍ نېټې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ځانګړې ﺷﻮﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ کې ﺑﺎﯾﺪ ښوونځي وتړل ﺷﻲ.

 ،Richard Del Moroد ښوونځﯾﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺮ
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زﻣﻮږ د بېرﺗﻪ ﭘﯿﻞ ﭘﻼن ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﻪ
د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره درۍ ﺳﻨﺎرﯾﻮګانې
د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ښوونې رﯾﺎﺳﺖ د ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻣﻮږ د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻃﺮﺣﻪ کې ﭘﻪ درﯾﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ
ﻓﮑﺮ کړی.
د  2020–21ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ:
● ﭘﻪ درﯾﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮو چې د روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او د ذی ﻧﻔﻌﺎﻧﻮ څرنګواﻟﯽ زﻣﻮږ د ﭘﻼن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي
● د ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل ،د ﺣﻀﻮري او ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﺗﺮﻣﻦځ د چټک اﻧﺘﻘﺎل ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮي چې
ښاﯾﻲ د روﻏﺘﯿﺎ ادارې او/ﯾﺎ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې د ﭘﺮېکړو ﺳﺮه ﺳﻢ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﺷﻲ.
● د ښوونځي د ﺗﻘﻮﯾﻢ ارزوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ چې ﯾﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺣﻞ ﻻره راﻣﻦځ ﺗﻪ ﺷﻲ او د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ شېفټوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ځﯾﻦې
ﺗﺠﺮبې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅو د ﻟﻦډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺑﯽړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د ښوونځي ﺑﻨﺪېدل او ﭘﻪ چټﮐﻪ ﺗﻮګه د ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري
زده کړو ﻟﭙﺎره ﭼﺎپېرﯾﻞ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﭘﻪ نښه ﺷﻲ.
● د ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه دﻗﯿﻖ ،ځواب وﯾﻮﻧﮑﻲ او ﭘﺎﯾﺪاره او ﻣﺘﺪاوم ﻣﻮدل راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮل چې وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﻋﻠﻤﻲ
ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو ﻟﻪ ﯾﻮه ﻏﻨﻲ ﭼﺎپېرﯾﺎل څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړي.
د ګڼ ﺷﻢېرﻣﻌﻠﻮﻣﻮ او ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮ دﻻﯾﻠﻮ او دواﻣﺪاره بې ﺑﺎورﯾﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،بې ﺷﻢېره ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي چې ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﻟﻪ ﻣﺦې یې د ښوونځي د ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖې او د  2021-2020ﺗﻌﻠﯽ ﮐﺎل د اﺟﺮآﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ کړي .ﻻﻧﺪې ﻣﻮږ د ښوونځي د ﺑﯿﺎ
ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره د درﯾﻮ ﻧﻈﺮﯾﻮ ﭘﻪ نښه ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ زده کړې راﻧﯿﻮلې ،ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ﻣﺘﺪاوﻣﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯿﻮ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﭘﻮرې ،دﻏﻪ بې
ﺑﺎورۍ ﺧﻠﺺ کړې دي دا ﭘﻪ ﭘﺎم کې ده چې ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ښوونځی د ﻫﻐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې چې ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی
وړاﻧﺪ وېﯾﻨﻪ وکړي چې سږ ﮐﺎل ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻧﻮرﻣﺎﻟﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ څېر چې ﭘﻪ ﻫﻎې کې د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮل ﯾﻮ آﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎر و،
ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻲ.
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د ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺟﺰاوې او د ﮐﻢېټې اﻗﺪاﻣﺎت
د بېرﺗﻪ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې ﻫﻐﻪ اﺟﺰاوې ﺷﺎﻣﻞې دي چې ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﺟﺪول کې ذﮐﺮ ﺷﻮې دي ﭘﻪ ﻫﺮه اﺟﺰا کې ،ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻢېټې
ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻس ﭘﻪ ﮐﺎر کېږي ﺗﺮڅو اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ چې د ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖې ﻟﭙﺎره ټاﮐﻞ ﺷﻮې ﻣﻮخې ﺗﺮﻻﺳﻪ
کېږي.

ښووﻧﮑﻲ

د ښوونځي د ټوﻟﻦې ﻣﻼتړ

اﺟﺮآت

ﻣﻮﺧﻪ :ﻣﻮږ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ اړه د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ
ﻋﻤﯿﻖې زده کړې او د ﻫﻐﻮی د ﻣﻬﻤﻮ
وړﺗﯿﺎو ﻣﻼتړ ﮐﻮو.

ﻣﻮﺧﻪ :ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ښوونځي ټولې
ټوﻟﻦې ﺗﻪ درﻧﺎوی ﻟﺮو او د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ
ﻟﻪ ښه ﺗﻮب څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﮐﻮو.

ﻣﻮﺧﻪ :ﻣﻮږ د ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻞ اﺷﺨﺎص ،وﺧﺖ او ﺳﺮﭼﯿﻦې
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮو.

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ )(SWD
د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده کړه )(ELL
د ګڼو ژﺑﻮ د زده کړې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ )(MLL
د  IEPﻣﻌﯿﺎر ﭘﻮره ﮐﻮل او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د 504
●
ﭘﻼن اړﺗﯿﺎوې
د  ELL/MLLد زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د CRPart-154
●
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ اړﺗﯿﺎو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎر
د ﺗﺪرﯾﺲ او د ﭘﺮوګرام دﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻏﯿﺮ
●
ﺣﻀﻮري زده کړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
څﺧﻪ ﻣﻼتړ
د چټﮐﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮﯾﻮ زده کړو او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ
●
ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮل
د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﺪﯾﻞ  -د ﻣﻼتړ/اﺗﮑﺎ ځانګړي ﮐﻮل
●
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ  -ﺳﺮه د دواﻣﺪاره اړﯾﮑﻮ او ﻣﺨﺎﻣﺦ زده
●
کړې )د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﻟﻪ ﻟﺮې زده کړو
څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه( ﻟﻪ ﻻرې ګډون او اړﯾﮏې.

ﺗﺴﻬﯿﻼت
●
●
●

ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو کې ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړو
او د واﻗﻌﻲ زﻣﺎن زده کړو ﺗﻪ ﻟﻮمړﯾﺘﻮب ورکړئ.
د چټﮐﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب د ارزونې او
ﺗﺼﻔﯽې ﻟﻪ ﻻرې د ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮﯾﻮ زده کړو او
ﻓﺮﺻﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ نښه ﮐﻮل.
د درۍ ګوﻧﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
زده کړې آزاد ﻣﻮدل
ﺳﺮﭼﯿﻦې ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کړئ ﺗﺮڅو د ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ
ﺗﻨﻮع ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﺷﻲ.
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﻬﻢ او ځانګړي ﺻﻨﻔﻮﻧﻪ
ټوﻟﻨﯿﺰ واټن او د ﻧﺼﺎب ﻧﺸﺘﻮن/ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې د ﻻرښووﻧﻮ ﻟﭙﺎره
روښاﻧﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت
د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﭘﻪ ﭼﺎپېرﯾﺎل کې د
زده کړې ﻟﭙﺎره روښاﻧﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ او ﻓﻌﺎﻟﻪ اړﯾﮏې
ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګان کې د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻرو ﭼﺎرو
ﻟﭙﺎرﻫﻤﺸﺨﺺې ﻻﺳﺘﻪ راوړنې
د ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮﯾﻮ زده کړو د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ارزونې د ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ﻃﺮحې اﻧﮑﺸﺎف
د  K-12ټولګﯾﻮ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ
اړه ﺗﻤﺮﮐﺰ وکړئ
ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ چې ﭘﻪ ﮐﻮر کې زده کړه
ﮐﻮي ﺳﺮﭼﯿﻦې وښﯾﺊ.

ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
● د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ/ﺛﺒﺖ
● ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻞې ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﺟﻮړﻧﻪ
● ﺣﺎﺿﺮي او داﺧﻠﻪ
● د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﺳﺮﭼﯿﻦې
● اﺳﺘﺨﺪام ،ﭘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ډول ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ او ﺑﯿﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
● ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ او اﺟﺒﺎري روزﻧﻪ ﺗﺮڅو ﻣﻘﺮرات
/ﻻرښوونې ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ
● د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ارزوﻧﻪ
● د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ

ټوﻟﻨﯿﺰې-اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړې )(SEL
د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﻼتړ
●
د زده کړې او ټوﻟﻨﯿﺰو اﺣﺴﺎﺳﺎﺳﺘﻲ اړﺗﯿﺎو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
●
کې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻣﻼتړ
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د دواﻣﺪاره اړﯾﮑﻮ او ﻣﺨﺎﻣﺦ کېﻧﺎﺳﺘﻮ
●
)د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت کې د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې
ﻟﻪ ﻣﻮدل څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه( ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺸﺎرﮐﺖ او
اړﯾﮏې
د ځان ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎي ،د ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د ټوﻟﻦې د
●
ﭘﻮﻫﺎوي ،د اړﯾﮑﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ﭘﺮېکړ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب اﻧﮑﺸﺎف،
د ځان ﺳﺎﺗﻦې ﻟﭙﺎره د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څرنګواﻟﯽ او
●
دواﻣﺪاره ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ
د ﮐﻠﺘﻮر ﺳﺎﺗﻨﻪ رﻏﻮﻧﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ
●

د ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻮﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻟﭙﺎره اﻧﺪازه
د ﻣﻮﺟﻮده ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻮ ﺗﻌﺪﯾﻞ

روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮ او اﻣﻨﯿﺖ
● د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺧﺪمې ﺳﺎﺗﻨﻪ
● د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ
● د روﻏﺘﯿﺎ  +ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ
● ﻃﺒﻲ اړﺗﯿﺎوې او ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺑﻮدﺟﻪ
●
●

ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻦې ،ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺳﺮﭼﯿﻦې او
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ
ګﻣﺎرﻧﻪ

ټﮐﻨﺎﻟﻮﺟﻲ
● د ښووﻧﮑﻮ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره
ټﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯿﮑﻲ ﻣﻼتړ
● د ﻟﺮې زده کړې وﺳﺎﺋﻠﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ
) ،Zoomد ګوګل ټولګی او داسې
ﻧﻮر(
● وﺳﺎﺋﻠﻮ او چټک انټرنېټ ﺗﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻻﺳﺮﺳﯽ
•ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت/تګ راتګ
● د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻧﺘﻘﺎل او لېږد رالېږد
● د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻧﺘﻘﺎل
● د وﺳﺎﺋﻄﻮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل

د ﺧﻮړو او ﺗﻐﺬیې ﺧﺪﻣﺎت
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻐﺬﯾﻮي اړﺗﯿﺎوې،
●
ﺧﻮاب وﯾﻮﻧﮏې د ﺧﻮړو ﺗﻮزع وﺧﺖ/ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
●
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د ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  -ﯾﻮه ﻃﺮﺣﻪ ،څو غږوﻧﻪ
زﻣﻮږ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه د ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اغېزﻣﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻟﭙﺎره ﻻرې ﻫﻮاروي او د ﻫﻐﻮی وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼن کې ځای ورﮐﻮي .ﻣﻮږ د
دواﻣﺪاره ﻣﺸﺎرﮐﺖ او ﻟﻪ ټوﻟﻦې څﺧﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټوﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ژﻣﻨﻪ کې ریښﺗﯿﻨﻲ ﯾﻮ ﻟﮑﻪ څنګه چې ښوونځي ﺗﻪ د بېرﺗﻪ تګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
کې زﻣﻮږ ﻃﺮﺣﻪ ﭘﻞې ﺷﻮې ده .ﻣﻮږ د ﯾﻮه چټک ﻣﺤﻮر ﻟﭙﺎره د ﻃﺮحې ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ
ﺣﺎل کې ﯾﻮ او د ټوﻟﻦې څﺧﻪ د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ راټوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې چې څنګه زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ډول ﭼﻮپړ وکړ ،ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮو.
ﻧﻈﺮﯾﺎت زﻣﻮږ ټﯾﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺗﻮان ورﮐﻮي چې ﭘﻪ ﻣﺠﺎزي ډول ﭘﻪ ټولګﯾﻮ،
ﮐﻮروﻧﻮ او ښوونځي کې ﺣﻀﻮر وﻟﺮي ،ﺗﺮڅو بېﻻبېل ﻟﯿﺪﻟﻮري وګوري ،د
ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒې اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي او زﻣﻮږ د ﻃﺮحې د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس راژوﻧﺪی کړي.

د  Town Hallﺗﻤﺮﮐﺰ

نېټه/وﺧﺖ

د ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﺗﻌﺪاد

ﺗﺪرﯾﺴﻲ ﺧﺪﻣﻪ

July 22 - 12:00-1:00 PM

300

ټوﻟﻨﻪ

July 22 - 6:00-7:00 PM

200

ﻏﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺴﻲ ﺧﺪﻣﻪ

July 24 - 3:45-4:45 PM

120

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ

July 27 -4:00-5:00 PM

300

د ټوﻟﻦې د ﺳﺮوې ﭘﻮښﺗﻨﻪ :ﮐﻪ چېرې د  2020ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭗټﻣﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ کې ﺗﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﻻﻧﺪې ښوونځي ﺗﻪ د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ د تګ اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي ،آﯾﺎ ﺗﺎسې ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﺳﺖ چې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ښوونځي ﺗﻪ واﺳﺘﻮئ؟ ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ ښوونځي ﺑﻪ د
روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اړوﻧﺪه ﺳﭙﺎرښﺗﻦې ﺗﻌﻘﯿﺐ کړي )ﻟﮑﻪ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ،د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺢې ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن(
* ﻻﻧﺪې ګراف د  2020ﮐﺎل ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺸﺖې د ﻟﻪ ﺳﺮوې څﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی.
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*ﻻﻧﺪې ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ټاﮐﻞ ﺷﻮي چې ﭘﻪ  Town Hallsﻟﻪ  620او د ﺳﺮوې ﻟﻪ  2000څﺧﻪ د ډېر ځواﺑﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي
دي.
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د ﺧﻮﻧﺪي ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯿﺰه تګﻻره
د ﭘﻼن ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې او دا چې ﻣﻮږ  2021-2020ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮي ﯾﻮ،ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دا وي چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د روﻏﺘﯿﺎ،
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ښه واﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺨﺎﻣﺦ زده کړې او د اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺣﺪه د ښووﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﭘﺎتې کېدو ﺧﺪﻣﺎت وړاﻧﺪې کړو ،ﭘﻪ
ﺳﺮوې کې ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ څﺧﻪ د راټوﻟﻮ ﺷﻮﯾﻮ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﻮ او د ﻣﺠﺎزي ﻧﺎﺳﺘﻮ ،د ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻼوي او ﻫﺮې ﮐﻢېټې ﺳﺮه د ګډ ﮐﺎر ،او د ﻫﻐﻮ
ﻻرښووﻧﻮ چې د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ اړه د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د روﻏﺘﯿﺎ رﯾﺎﺳﺖ ) (NYSEDاو د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ وزارت ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮې ،ﭘﺮ
ﺑﻨﺲټ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻟﻪ خښﺗﻮ او ﺧﺎورو څﺧﻪ ﺟﻮړو ﺷﻮﯾﻮ ښوونځﯾﻮ ﺗﻪ د ﻓﺰﯾﮑﻲ
بېرﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯿﺰه تګﻻره ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮو .د ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯾﯿﺰې تګﻻرې ﻣﺎﻧﺎ دا ده چې ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ کې ښوونځي ﺗﻪ د
ﺧﭙﻞې ټوﻟﻦې د وګړو د ﯾﻮې ﮐﻮﭼﻦۍ ﺑﺮخې ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ ﻣﺨﮏې ﭘﻪ ﭘﻮره
دﻗﺖ ﺳﺮه ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮاﺋﻂ او رﺳﻤﻲ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺳﭙﺎرښﺗﻦې ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﺴﻮ ﻟﻪ
ﻣﺮاﺣﻠﻮ څﺧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې او د ﻧﻨﻪ تګ ﭘﻪ اړه زﻣﻮږ ﭘﺮېکړې ﺑﻪ د ښوونځﯾﻮ د
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺮﻟﺨﻮا کېږي ،ﻻرښوونې او روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ ﭘﮏې
ﺷﺎﻣﻞېږي .ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ
ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره دواﻣﺪاره او ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﻪ زده کړې
اﻧﻘﺎل کړو .ﻣﻮږ د ﺣﻀﻮري زده کړو ﻟﭙﺎره د بېرﺗﻪ تګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ،د ﻟﻮمړﻧﯿﻮ ټولګﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ
نښه کړي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ کې ﻣﻮ ﻧﯿﻮﻟﻲ دي.

د ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ

ﻣﻮږ ﻓﻌﻼ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺷﭗږ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯿﺰه تګﻻره ﮐﺎر ﮐﻮو ،چې ﭘﻪ ﻫﺮه ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺲې ﻣﺮﺣﻠﻪ کې ﺑﻪ د روﻏﺘﯿﺎ د نړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د څېړﻧﻮ او

 CDCد ﻻرښووﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ټوﻟﻦې ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻦۍ ﺑﺮﺧﻪ د بېلګې ﭘﻪ ﺗﻮګه د ﺣﻀﻮري زده کړو د ګټو ﻟﭙﺎره ﺳﺮه ﯾﻮ ځای ﮐﻮو.
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* *ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وکړئ د ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯿﺰې تګﻻرې ﭘﻪ اړه ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﺎڼو کې ﺟﺰﯾﺎت وګورئ ﺗﺮڅود ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ کړئ.
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د ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺋﯿﺰې تګﻻرې ﻟﻦډﯾﺰ
 0ﻣﺮﺣﻠﻪ
د  ...اونۍ:

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري
زده کړو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر
کې

ﺳﭗټﻣﺒﺮ 7 - 11
 9/7ګڼه ښوونځی
ﺳﭗټﻣﺒﺮ 14 - 18
ﺳﭗټﻣﺒﺮ 21 - 25
ﺳﭗټﻣﺒﺮ  - 28اﮐﺘﻮﺑﺮ 2
 9/28ګڼه ښوونځی

د ﺳﭗټﻣﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﭘﻪ ښوونځي هېڅ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي

ﭘﻪ  K-12ټولګﯾﻮ کې
ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ

 1پړاو
د  ...اونۍ

اﮐﺘﻮﺑﺮ 5- 9
اﮐﺘﻮﺑﺮ 12 - 16
 - 10/12ﻧﻤﺒﺮ ښوونځی

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

ټولګ
ی

ﭘﺮوګرام

K

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده ﮐﻮوﮐﻲ

K-5

 6:1+1او  24)..3+12:1زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

6-8

 8:1+1او 24) 3+12:1زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

9-12

 15) 12:1+3زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري
زده کړو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر
کې
 1-12ټولګي

اﺳﺘﺜﻨﺎ د ځانګړو زده کړو د
ﭘﺮوګړام ﻣﻬﻢې اړﺗﯿﺎوې چې ﻟﻪ
ﻋﻤﺪه ﻧﯿﻢګړﺗﯿﺎو ،ګڼو زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ
او ﭘﻪ ښوونځي ﻟﻪ ﻋﻤﺪه
ټوﻟﻨﯿﺰو ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو د
اړﺗﯿﺎو څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﮐﻮي.

 2پړاو
د  ...اونۍ

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو
ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر کې
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اﮐﺘﻮﺑﺮ 19 - 23

ټولګی/پ
ړآو

ﭘﺮوګرام

د  1ﻣﺮﺣﻞې ټول ﻣﻮراد )ﺑﺮ د  ١ﻣﺮﺣﻠﻲ ﭼﺎرـ وﮔﻮرئ(
1

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده ﮐﻮوﮐﻲ

K-8

 45) 1+2 :12زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

K-5

 34) 1+1 :12زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

6-8

 39) 1+1 :12زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

9-12

 78) 1+1 :12زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

 2-12ټولګي

اﺳﺘﺜﻨﺎ د ځانګړو زده کړو د ﭘﺮوګړام
ﻣﻬﻢې اړﺗﯿﺎوې چې ﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﻢګړﺗﯿﺎو،
ګڼو زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ښوونځي ﻟﻪ ﻋﻤﺪه
ټوﻟﻨﯿﺰو ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو د اړﺗﯿﺎو څﺧﻪ
ﻣﻼتړ ﮐﻮي.

 3پړاو
د  ...اونۍ

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

اﮐﺘﻮﺑﺮ 26 - 30

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو
ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر کې
 3-12ټولګي

ټولګی/پړ
آو

ﭘﺮوګرام

د  2ﻣﺮﺣﻞې ټول ﻣﻮارد )ﺑﺪ د  2ﻣﺮﺣﻞې ﭼﺎرټ وګورئ(
2

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده
ﮐﻮوﮐﻲ

3-5

 63) 1 :15زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

6-8

 93) 1 :15زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

9-12

 186) 1 :15زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ(

اﺳﺘﺜﻨﺎ د ځانګړو زده کړو د ﭘﺮوګړام
ﻣﻬﻢې اړﺗﯿﺎوې چې ﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﻢګړﺗﯿﺎو،
ګڼو زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ښوونځي ﻟﻪ ﻋﻤﺪه
ټوﻟﻨﯿﺰو ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو د اړﺗﯿﺎو څﺧﻪ
ﻣﻼتړ ﮐﻮي.

 4پړآو
د  ...اونۍ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2-6
ﻧﻮاﻣﺒﺮ9-13

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو
ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر کې
 4-12ټولګي

ټولګی/پړ
آو

ﭘﺮوګرام

د  3ﻣﺮﺣﻞې ټول ﻣﻮارد )ﺑﺮ د 3ﻣﺮﺣﻞې ﭼﺎرټ وګورئ(
3

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده ﮐﻮوﮐﻲ

6-12

د ټوﻟﻦې د ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺳﺮه د ﻣﻼتړ ﺧﺪﻣﺎت  -ﻣﺸﺎورت او
ﻣﻼتړ
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 5پړاو
د  ...اونۍ

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

ﻧﻮاﻣﺒﺮ 16-20
ﻧﻮاﻣﺒﺮ 23-27

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو
ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر کې
 5-12ټولګي

ټولګی/
پړآو

ﭘﺮوګرام

د 4ﻣﺮﺣﻞې ټول ﻣﻮارد )ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻦۍ ﺑﺮﺧﻪ د  4ﻣﺮﺣﻠﻪ اړوﻧﺪه ﭼﺎرټ
وګورئ(
4

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده ﮐﻮوﮐﻲ

6-12

د ټوﻟﻦې د ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺳﺮه د ﻣﻼتړ ﺧﺪﻣﺎت  -ﻣﺸﺎورت او
ﻣﻼتړ

 6پړاو
د  ...اونۍ

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ښوونځي کې

ﻧﻮاﻣﺒﺮ -30ډﺳﻤﺒﺮ 4

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده
کړو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮر کې
 6-12ټولګي

ټولګی/
پړآو

ﭘﺮوګرام

د  5ﻣﺮﺣﻞې ټول ﻣﻮارد )ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻦۍ ﺑﺮﺧﻪ کې د  5ﻣﺮﺣﻞې اړوﻧﺪه ﭼﺎرټ
وګورئ(
5

د  SWD، ELL/MLLاو  504ﭘﻪ ګډون ټول زده ﮐﻮوﮐﻲ

6-12

د ټوﻟﻦې د ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺳﺮه د ﻣﻼتړ ﺧﺪﻣﺎت  -ﻣﺸﺎورت او ﻣﻼتړ

راﺗﻠﻮﻧﮏې ﻣﺮﺣﻠﻪ  6-12 -ټولګﯾﻮ ﺗﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮏې بېرﺗﻪ راتګ
 6-12ټولګﯾﻮ ﺗﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د بېرﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو ﭘﻼن ﺑﻪ دوام ﻟﺮي ﺗﺮڅو څو ﭘﻪ ﯾﻮه داسې ﻣﺮﺣﻠﻪ واوړي چې ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﺦې ﻓﮑﺮ ﮐﻮو .د ﯾﻮه
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ښوونځي د ﻣﻬﺎوېش د ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ښوونځي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞې ﻣﻠﻮﺛﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ګواښوﻧﻪ ډېر کړې .ﻣﻮږ
ﺑﻪ ﭘﻪ ښوونځي کې د ﺣﻀﻮري زده کړې ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ښوونځي زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ بېرﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ کړو ﮐﻪ چېرې د  COVID-19ﭘﻪ وړاﻧﺪې
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﯾﺪاره وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﮏې راﺷﻲ .ﻣﻮږ ﺑﻪ د ډﺳﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖې ﭘﻪ ﭘﯿﻞ کې دا ﻣﺸﺨﺼﻪ کړو چې آﯾﺎ د  6-12ټولګﯾﻮ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎه
ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه ﺗﻮګه او ﯾﺎ ﻫﻢ د ډﺳﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖې ﺗﺮﭘﺎﯾﻪ د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻤﺴﺘﺮ کې ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯿﺰه ﺗﻮګه ښوونځي ﺗﻪ د ﺑﯿﺎ راتګ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ دي ﮐﻪ څنګه.
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د ﻣﺪاﺣﻠﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﭘﻪ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ډول ﻟﮑﻪ څنګه چې ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ کې د ﺣﻀﻮري زده کړو ﻟﭙﺎره د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ګروﭘﻮﻧﻮ ﺗﺸﺨﯿﺼﻮل اړﯾﻦ دي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ډول دا ﻫﻢ اړﯾﻨﻪ ده چې د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻼوی ﺑﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﺮحې ﻧﻪ ﺑﻞې ﻣﺮﺣﻞې ﺗﻪ د مېډل ټاون ) (Middletownﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ کړي .د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او دا چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻫﺮې ډلې ﭘﻪ داﺧﻞېدو ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،ﺗﻌﻤﯿﺮاو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې اړﺗﯿﺎوې ډېرېږي ،زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﻮمړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ کې ځای ﻟﺮي.
ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ چې ﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د بېرﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﯾﻮ او ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺦ ﭘﺮوړاﻧﺪې ځو چې:
●
●
●
●
●

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﺮ رﺳﻤﻲ ارزوﻧﻪ کې د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ،ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺢې ،د ﺻﻔﺎیۍ د ﭼﺎرو او ﻧﻮر روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ اﻣﻮرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې د ﻧﯿﻮﯾﺎر اﯾﺎﻟﺖ د
ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ رﯾﺎﺳﺖ )( NYSDOHاو د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ښوونې رﯾﺎﺳﺖ ) (NYSEDﺳﭙﺎرښﺗﻦې ﭘﻪ ﺟﺪﯾﺖ ﺳﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮو.رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دا ښﯾﻲ چې ﻣﻮږ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ کې د ﺑﺸﭗړې ورزې او ﻧﯿﻢې ورزې ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺗﻌﻮﯾﺾ او ﻗﺮارداد ﺷﻮﯾﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ مټ
ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړو.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دا ښﯾﻲ چې ﻣﻮږ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ کې د ﺣﺮﮐﺖ ﻟﭙﺎره د ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب وﺳﺎﺋﻞ ،(PPE) ،ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﻲ او ﻧﻮرې
اړوﻧﺪه ﺳﺮﭼﯿﻦې ﭘﻪ واک کې ﻟﺮو.
دغې ﻣﺮﺣﻞې ﺗﻪ رسېدل ﺑﻪ د ﻣﺎﺳﮏ اﭼﻮنې ،ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻓﺎﺻﻞې ﯾﺎ د ټولګي د ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻘﺮررات
ﻧﻘﺾ ﻧﻪ کړي.
د ښوونځي د ټوﻟﻦې د بېرﺗﻪ لېږد اوﺳﻦۍ ﮐﭽﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ دا اﺟﺎزه راﮐﻮي چې ﺧﭙﻞ ﮐﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول دوام ورکړو.

ﻣﻮږ ﺑﺸﭗړ ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻮ چې د ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪېدو ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻤﻪ ﻣﻮده کې د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻌﺪاد زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ښوونځي
 100%ﺣﻀﻮري زده کړې وﻟﺮو .ﺣﻮزوي ټﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه ﮐﺎﺗﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻲ چې اﯾﺎ ﻣﻮږ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ کې چټﮐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮو ﮐﻪ څنګه .ﻟﮑﻪ څنګه چې ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨﻲ ﺟﺪول کې ښودل ﺷﻮې ،زﻣﻮږ ﻓﻌﻠﻲ ﻃﺮﺣﻪ دا ده چې د
 6-12ټولګﯾﻮ ډېری زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ لږ ﺗﺮلږه د ډﺳﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖې ﺗﺮ 4مې نېټې ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو کې ﭘﺎتې
ﺷﻲ .د  6-12ټولګﯾﻮ ﻟﭙﺎره چې ﭘﻪ څﻟﻮﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ کې ﭘﯿﻞ کېږي،د ﺣﻀﻮري زده کړو د ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮنې او ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت وړاﻧﺪې کېږي .د ﯾﺎدو ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﯾﻮ ﻻرښووﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ 21ﻣﻪ ﭘﺎڼه
کې وګورئ.

ښووﻧﮑﻲ
ﺗﺪرﯾﺲ او زده کړه
زﻣﻮږ د ﭘﻼن ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺿﻮع د
ﯾﻮې اغېزﻣﻦې ،دﻗﯿﻖې او
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې
ﻟﭙﺎره اړﺗﯿﺎوې دي .ﻣﻮږ دا ﻣﻨﻮ چې
دﻏﻪ ﭘﺴﺮﻟﯽ د ټوﻟﻮ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﯾﻮ ﻟﻪ ﻧﻦګوﻧﻮ ډک ﭘﺴﺮﻟﯽ و دا ځﮐﻪ
چې ﻣﻮږ ټوﻟﻪ ﺷﭙﻪ د ﻏﯿﺮ
ﺣﻀﻮري زده کړې ﻟﭙﺎره ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ
ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل .ﮐﻪ څه ﻫﻢ ﻣﻮږ سږ
ﭘﺴﺮﻟﯽ ډېری وﺧﺖ ددې ﻟﭙﺎره
ﺻﺮف کړ چې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ
زده کړو ارزوﻧﻪ وکړو ،د
ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ کې ﭘﺎتې
ﺷﻮ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ
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ﺗﺴﻬﯿﻼت راﻣﻦځ ﺗﻪ کړو او د داسې ﯾﻮه ﻻرې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻓﮑﺮ وکړو چې د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﻨﻲ ﻟﭙﺎره د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
کې ﻟﻪ ﮐﻮورﻧﯿﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړو.
زﻣﻮږ د ﻟﻮمړﻧﯿﻮ ،ﻣﺘﻮﺳﻪ او ﺛﺎﻧﻮي ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري زده کړو ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ کې د دواړو ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ او ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړو ﭘﻪ اړه ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ
او ﻫﻤﺪارنګه ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ډﻟﻮ څه د ﻣﻼتړ ﻟﻪ ﻻرې د ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ او چټﮐﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞېږي .ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻮﮐﻪ
ﺑﺮاﺑﺮه کړي چې د ﺣﻀﻮري او ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﺗﺮﻣﻦځ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې راﻣﻦځ ﺗﻪ کړي .د ﻫﺮ ﻣﻮدل ﭘﻪ ﺗﺮڅه کې ﺑﻪ ﻣﻮږ د زده
کړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻧﯿﻢګړﺗﯿﺎوې و ارزوو او ﭘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ډول د ډﯾﺞټﻟﻲ زده کړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﭘﻪ نښه کړو.
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زﻣﻮږ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﻫﺮه ﮐﺎري ﺳﺎﺣﻪ او ﻣﺮﺣﻠﻪ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د زده کړې د ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻏﻮټه ده .زﻣﻮږ ﻟﯿﺪﻟﻮری او زﻧﺠﯿﺮي اﺳﻨﺎد
د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،ﺳﺘﺮﺗﯿﺠﯿﻮ او ﻫﻐﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﯾﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﻣﻞړ دی چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﺗﺮڅو د ﻣﺤﺘﻮی ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ کې ﺧﭙﻞ ﺗﺴﻠﻂ
وښﺋﻲ .ﻣﻮږ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﻟﻪ ټﯾﻢ او دﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او ښووﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮبڅﺧﻪ ﻣﻼتړ ﮐﻮو چې ﭘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﭘﻮرې اړوﻧﺪه ﻫﺮ ﺳﻨﺪ
ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه و ارزوي ﺗﺮڅو ﭘﻪ نښه ﺷﻲ چې ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻮاردو کې چټﮐﺘﯿﺎ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮو .د ﻣﻮږ د  2020-2021ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺟﺮﯾﺎن کې ،د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻮدﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د وړاﻧﺪوﯾﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې ﭘﻪ ګډه ﺳﺮه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ او ﻏﻨﻲ ﺳﺮﭼﯿﻦې را ﻣﻦځ ﺗﻪ کړې دي ﺗﺮڅو د
ﺣﻀﻮري ،ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري او ﻣﺨﺘﻠﻄﻮ زده کړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﻼتړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
د ﺛﺎﻧﻮي زده کړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ډېری وﺧﺖ ﭘﻪ دې ﺻﺮف ﺷﻮی ﺗﺮڅو د ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ زده کړو ﻟﭙﺎه داسې اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې راﻣﻦځ ﺗﻪ ﺷﻲ چې
ښووﻧﮑﯽ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻫﺮه ورځ د ﺧﭙﻠﻮ ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﻲ .د ﻟﻮمړﻧﯿﻮ ښوونځﯾﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ﻣﻬﺎﻟﻮېش
کې ،ﻫﻐﻪ زده کړې ﺷﺎﻣﻞېږي چې ﭘﻪ ورځﻧﻲ ډول د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﺗﺪرﯾﺲېږي ،ﻫﻤﺪارنګه ښووﻧﮑﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ
ورﮐﻮل ﮐﺊږي ﺗﺮڅو دﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه  1:1وګوري او ﯾﺎ ﻫﻢ د زده کړې ،ﻫﻤﮑﺎرۍ ،د ﮐﺎروﻧﻮ د ﺳﺮﻋﺖ او ﺑﯿﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪود
وﺧﺖ ټاﮐﻞ کېږي.
ﻣﻮږ د ﻫﺮې ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ورکړی ﺗﺮڅو ﭘﻪ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ډول زده ﮐﻮړو او ﭘﻪ درۍ واړه ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې
ﮐﺎرېدوﻧﮑﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي ،د ﻟﻮمړﻧﯿﻮ ټولګﯾﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،د ﮐﻮﭼﻨﯽ ګروپ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ د ورځﻧﻲ ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﻟﻪ ﻣﺦې
ﺟﻮړېږي ﺗﺮڅو ښووﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺑﺮه کړي چې د ﻧﯿﻢګړﺗﯿﺎو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ 1:1 ،ارزونې او ﻧﻄﺮﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل،د ځانګړﯾﻮ زده
کړو زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ اړﺗﯿﺎو ﺗﻪ ځواب وواﯾﻲ .د ﺛﺎﻧﻮي زده کړو ﻣﺪل ﻫﻤﺪارنګه زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻣﻮدل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو ﭼﺎرو د
ﻣﻼتړ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ورځﻧﻲ ﺗﺪرﯾﺲ د ﮐﻮﭼﯿﻨﻮ ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼتړ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي .ﺳﺮبېر ﭘﺮدې ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ دا
ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺮي چې د ښووﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮﯾﻮ ﺟﻠﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻫﻤﮑﺎرۍ او/ﯾﺎ د ﭼﺎرو د چټکې اﺟﺮا ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﻣﻼتړ ﺗﺮﻻﺳﻪ
کړي.
ﭘﻪ ﯾﻮه  (Orange-Ulster BOCES (OUBOCESټولګي کې د زده کړې او ﺗﺪرﯾﺲ ،د ځانګړﯾﻮ زده کړو او اﺟﺮآﺗﻮ او د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ
ښووﻧﯿﺰ ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وکړي د  OUBOCESوېﺑﭙﺎڼه وګورئ.
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ﭘﻪ ﺳﺎده ﻟﻮمړﻧﯿﻮ ښونځﯾﻮ کې د ) (K-5ټولګﯾﻮ ﻟﭙﺎره د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړو ﻣﻬﺎﻟﻮېش.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وکړئ ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ چې :ﻻﻧﺪې ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮی ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﯾﻮازې ﻣﻮخې ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﮐﻮي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ښاﯾﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﯾﻞ وﺧﺖ کې د ټولګي
او ښووﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﺦې ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻲ.

زﻣﺎن

ﻣﻬﺎﻟﻮېش

8:00 - 8:15

 :PreFuelزده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮐﻮي  -ښووﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺑﯽړه ﺣﺎﺿﺮي اﺧﻠﻲ او ځﯾﻨﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻻرې ﭼﺎرې لټوي.

8:15 - 8:40

ټوﻟﻨﯿﺰې ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړې :ښووﻧﮑﻲ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮي ﮐﻮي ﺗﺮڅو ټولګی اﺻﻼح
کړي او د ټوﻟﻨﯿﺰو ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ ﻓﺮدي ډول ﻣﻼتړ وکړي.

8:40 - 8:45

ﻋﺒﻮر

8:45 - 9:15

د انګﻟﺴﻲ ژبې د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ټولګی

9:15 - 9:25

ﺗﻔﺮېح او دﻣﻪ

9:25 - 9:55

د رﯾﺎﺿﻲ ټولګی

9:55 - 10:05

ﺗﻔﺮېح او دﻣﻪ

10:05 - 10:35

د اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎﺗﻮ زده کړه او د ﺳﺎﯾﻨﺲ ټولګی

10:35 - 11:20

د ﻏﺮمې ډوډۍ

11:20 - 2:45

ﺑﺪلېدوﻧﮑﯽ وﺧﺖ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ګروﭘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺦې ﯾﺎ  1:1ﻃﺮﯾﻖې ﻟﻪ ﻣﺦې د ښووﻧﮑﻮ
ﺳﺮه د چټﮐﺘﯿﺎ او ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮﯾﻮ درﺳﻮﻧﻮ د ﻣﻼتړ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ځانګړو ښووﻧﮑﻮ ﻟﮑﻪ د
انځورګرۍ ،ﻣﻮﺳﯿﻖۍ ،ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن او  PEﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭘﻪ آزاداﻧﻪ ډول ﮐﺎر ﮐﻮي.

2:45 - 3:30

د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺪرﯾﺴﻲ زده کړې ﭘﺎی  -ﻏﺒﺮګون او ﻣﻼﺣﻈﺎت
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د ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﻲ ﻣﻦځﻧﻲ ښوونځي د ) (6-8ټولګﯾﻮ ﻟﭙﺎره د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې ﻣﻬﺎﻟﻮېش
زﻣﺎن

د A1/B1ورځې ﻣﻬﺎﻟﻮېش

د B1/B2ورځې ﻣﻬﺎﻟﻮېش

8:00 - 9:15

ﭘﯿﺮﯾﻮد 1

ﭘﯿﺮﯾﻮد 5

9:15 - 9:20

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

9:20 - 10:35

ﭘﯿﺮﯾﻮد 2

ﭘﯿﺮﯾﻮد 6

10:35 - 10:40

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

10:40 - 11:55

ﭘﯿﺮﯾﻮد 3

ﭘﯿﺮﯾﻮد 7

11:55 - 12:42

د ﻏﺮمې ډوډۍ

د ﻏﺮمې ډوډۍ

12:42 - 12:47

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

12:45 - 2:02

ﭘﯿﺮﯾﻮد 4

ﭘﯿﺮﯾﻮد 8

2:02 - 3:00

د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼتړ

د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼتړ
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د ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﻲ ﻋﺎﻟﻲ ښوونځي د  9-12ﺻﻨﻔﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎه د ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري زده کړې ﻣﻬﺎﻟﻮېش
زﻣﺎن

د X/Y
ورځې
ﻣﻬﺎﻟﻮېش

د X2/Y2
ورځې
ﻣﻬﺎﻟﻮېش

 8:008:50

ﭘﯿﺮﯾﻮد 1

ﭘﯿﺮﯾﻮد 6

 8:509:00

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

 9:009:50

ﭘﯿﺮﯾﻮد 2

ﭘﯿﺮﯾﻮد 7

 9:5010:00

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

 10:0010:50

ﭘﯿﺮﯾﻮد 3

ﭘﯿﺮﯾﻮد 8
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10:50 - 11:00

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

11:00 - 11:50

ﭘﯿﺮﯾﻮد 4

ﭘﯿﺮﯾﻮد 9

11:50 - 12:00

ﻋﺒﻮر

ﻋﺒﻮر

12:00 - 12:50

ﭘﯿﺮﯾﻮد 5

ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻼتړ

12:50 - 1:30

د ﻏﺮمې ډوډۍ

د ﻏﺮمې ډوډۍ
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ﺣﺎﺿﺮي او ﻣﺆﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮېدل  -ﻧﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺊ ﺻﺒﺎ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ وﻟﺮئ
ﺣﺎﺿﺮی او د ﺣﺎﺿﺮۍ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل
د ﻫﺮې ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع د ورځﻧﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮل ﺟﻮړوي .ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﯿﻞ کې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﺣﺎﺿﺮﯾﻮ
ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ کړو او د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺑﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮ اړﯾﮑﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورکړو ﺗﺮڅو اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﺷﻲ او ﯾﺎ ﻫﻢ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ کې ﮐﻮم ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻪ وي راﻣﻦځ ﺗﻪ ﺷﻮی .ﭘﻪ اړﯾﮑﻮ کې ﺑﻪ د ښوونځي د ودانۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،د واﻟﺪﯾﻨﻮ ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ،اﺧﺒﺎر ،ﻣﺠﺎزي
ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﮐﻮرﻧﻲ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ ﻣﮑﺎﻟﻢې ،ﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ،ﻟﯿﮑﻠﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ او د ﺧﻮاﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻻرې اړېکې ﺷﺎﻣﻞې وي .ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ
ورځﻧﻲ ډول د ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮏې او ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺣﺎﺿﺮۍ رﯾﮑﺎرډ
ﺛﺒﺘﻮي .ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮو او ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ د ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮو زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د پېژﻧﺪنې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ورځﻧﻲ ډول راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ کېږي ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د
ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮۍ د دﻟﯿﻞ او ﻫﻐﻮ اړﺗﯿﺎوو او ﺧﻦډوﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ورځﻧﻲ ډول ﭘﻪ درس کې د ګډون ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﺳﺮه
ﻣﺦ کېږي ﭘﻪ ورځﻧﻲ ډول ﺗﻤﺎس ﻧﯿﻮل کېږي سږ ﮐﺎل ﺑﻪ ﻣﻮږ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺖ ډېر ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړو ﺗﺮڅو
ﻫﻐﻮی ﺣﺎﺿﺮ واوﺳﻲ ،ﺑﻮﺧﺖ واوﺳﻲ او دا ﺣﺲ کړي چې ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﺷﻮې ده .ﻣﻮږ ﺑﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ښووﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﭘﺮ ﭘﯿﺎوړي
اﻋﺘﻤﺎد د وﻻړو اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وکړو ،او د ښوونځي ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړﺗﯿﺎوو ﺑﺎﻧﺪې چې وﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﺧﭙﻞې ﻣﻮخې ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي ډېر اغېز وﻟﺮي .ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د ﻣﻨﻈﻤﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮل او ﺳﺎﺗﻞ او زﻣﻮږ د ښوونځي ﭘﻪ ټوﻟﻨﻪ کې
د واﻟﺪﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګه د ﻫﻐﻮی ﻫﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮل ﺑﻪ داسې ﺳﻨﺎرﯾﻮګانې ﺟﻮړې کړي چې زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر او ښوونځې کې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی
ﻣﻼتړ ﺣﺲ کړي.
ﺷﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮي
دا چې د ﺷﺪﯾﺪې ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮۍ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره داسې تګﻻره ﻧﺸﺘﻪ چې د ﻫﺮ ډول ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وي ،ﻣﻮږ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮو چې د ﻧﺎروغۍ او
رواﻧﻲ ﻧﺎروغۍ اړوﻧﺪ د ﺷﺪﯾﺪې ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮه د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻮو ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو چې ډېر داسې ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺘﻪ چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ
ﺣﺎﺿﺮۍ ﺑﺎﻧﺪې اغېز ﮐﻮي ،او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺎﺿﺮي ﻫﻤﺪارنګه ښاﯾﻲ د زده کړو د ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮو ﻣﻮډﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ډول،
ﻣﺨﺘﻠﻂ ډول او آﻧﻼﯾﻦ ډول ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ اغېزﻣﻨﻪ ﺷﻮې وي ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻮ او ﻣﻼتړوﻧﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﺷﺪﯾﺪو ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮﯾﻮ ﺗﻪ
رﺳﯿﺪګي ﮐﻮو.
د ﺣﺎﺿﺮۍ ﻓﺮﻫﻦګ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل
● د زده کړې ﻟﻪ ﻣﻮډل څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ څرګﻧﺪ ډول او د زړه ﺳﻮي ﻟﻪ ﻣﺦې د ﺣﺎﺿﺮۍ د
ﭘﺎﻟﯿﺲۍ او د ګډون د ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ ﺷﺮﯾﮑﻮل.
● د ګډو ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ،څېړنې) ،(researchداﺧﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د ټوﻟﻦې د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻟﻪ ﻻرې ښوونځي ﺗﻪ د ﺣﺎﺿﺮۍ د ارزښت د ژور
ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټوﻟﻮ ذﯾﻨﻔﻌﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ښکېﻟﻮل
● د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ورځنۍ ﺣﺎﺿﺮۍ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ او ګډون د څارنې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ (IC) Infinite Campusڅﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده کېږي  -د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮه اړوﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﯾﻮه واﺣﺪ ،ﻣﺮﮐﺰي او ﺧﻮﻧﺪي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ کې ځای ﭘﺮ ځای کړي.
● د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﮐﺎدﻣﯿﮑﻮ اﺟﺮاآﺗﻮ د چټک ﻟﯿﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﺎﺿﺮۍ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ټﮐﻮ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړئ.
وﺧﺘﻲ پېژﻧﺪنې او ﻣﺪاﺧﻞې
● ﻫﺮ ښوونځي د ﺣﺎﺿﺮۍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول څاري او راﭘﻮرﺗﻪ کېدوﻧﮏې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻪ واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾﮑﻮي.
● ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړئ چې ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻣﺨﮏې ﻟﻪ دې ﻋﺎدي
ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮي ﭘﻪ ﺷﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮۍ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وکړئ.
● د ﻣﺪاﺧﻞې ﭘﻼن ،د واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﺎﺳﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ ﮐﻮر څﺧﻪ ﻟﯿﺪنې ،ﻣﺸﻮرې ،ﭘﻪ زده کړو کې اﺻﻼﺣﺎت ،د ټوﻟﻦې د ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
او داسې ﻧﻮر ﺗﻨﻈﯿﯿﻢ کړئ.
ﭘﻪ ښوونځي کې ﯾﻮه ښه ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻦګ راﻣﻦځ ﺗﻪ کړئ او د ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻪ ﻻرښووﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وکړئ.
● ﭘﻪ زده کړه کې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزﯾﺎﺑﻲ کړئ او رﺳﯿﺪګي ورﺗﻪ وکړئ.
● ﻟﻪ ښووﻧﮑﻮ او د ښوونځي ﻟﻪ رﻫﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﺮ اړﺧﯿﺰې ﻣﺮﺳﺖې وکړئ ﺗﺮڅو ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړي چې د ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﭽﻪ يې ﻟﻮړه او ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ډول اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه کړي.
● ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړئ ﺗﺮڅو ﻣﺜﺒﺖ ټوﻟﻨﺰ او ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺧﻼق ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي ،ﭘﻪ داسې ﺣﺎل کې چې ﻟﻪ داسې ﭼﻠﻨﺪ څﺧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼتړ وﺷﻲ چې ﭘﻪ ښوونځي کې ﯾﻮ ځانګړی او د ﺧﻮښې وړ ﻓﺮﻫﻦګ اﯾﺠﺎد ﺷﻲ.
● د ﺣﺎﺿﺮۍ د ﺗﺸﻮﯾﻖ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺜﺒﺖې رویې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ چې د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه وي ،ﭘﺮ اﻫﺪاﻓﻮ وﻻړې ﺗﺸﻮﯾﻘﻮنې او
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮئ.
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د ښووﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ اړوﻧﺪ کړنې
ﻧﺎﺣﯿﻪ
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

زﻣﻮږ د ﭘﻼن او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د زده کړو د ارزونې د څرنګواﻟﻲ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺮ ډول زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﯿﺮات ډﯾﺰان او ﺗﺮﺗﯿﺐ کړئ.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د ﻣﺸﺎرﮐﺖ اړوﻧﺪه ﻻرې ﭼﺎرې اﺗﺨﺎذ او
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي کړي چې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن يې ﻟﻪ ښووﻧﯿﺰو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﻟﺮې
دي .د ﻫﻐﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وکړئ چې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ يې وﮐﻮﻻی
ﺷﺊ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ دوام ورکړئ ﺗﺮڅو ډاډ ﺣﺎﺻﻞ
کړئ چې د زده کړې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو
ﺗﻪ رﺳﯿﺪګي ﺷﻮې
د ﻣﺨﺘﻠﻄﻮ او آﻧﻼﯾﻦ زده کړو د ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻟﭙﺎره د زده کړې ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ کړئ.
د ښووﻧﯿﺰ ﮐﺎل د ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ کړئ چې د ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ او
ﻋﺎدي ﭼﺎرو راﻣﻦځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،د زده کړې ﺗﻮﻗﻌﺎت ،او ﻟﻪ ښووﻧﮑﻮ ﺳﺮه د
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻨﻈﻢې اړﯾﮏې ﭘﮏې ﺷﺎﻣﻞې وي.
د ﻧﺼﺎب د ﻟﯿﮑﻠﻮ د ټﯾﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻨﺪېدو ﻟﻪ ﻣﻮدې څﺧﻪ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ
ﺗﺶې ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړئ  -ﭘﻪ داسې ﺗﻮګه چې څنګه ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﻧﻪ
ﯾﻮازې د زده کړې ﺗﺶې ډکې کړو ،ﺑﻠﮑﻪ چټکې يې ﻫﻢ کړو.
د ﻧﺼﺎب د ﻟﯿﮑﻠﻮ د ټﯾﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﻧﺼﺎب کې ﻫﻐﻪ ﺳﺎحې ﭘﻪ
ګوﺗﻪ کړئ چې ﺑﯿﺎځلې ﺑﺎﯾﺪ ډﯾﺰان ﺷﻲ .د ﭼﺎپ او ﺑﺼﺮي ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ
ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺟﻮده اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ نښه کړئ چې ښاﯾﻲ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ﯾﺎ
آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎپېرﯾﺎل کې اﺳﺘﻔﺎده ځنې وﺷﻲ  -او ﭘﻪ ﺣﻀﻮري او آﻧﻼﯾﻦ
دواړو ﭼﺎپېرﯾﺎﻟﻮﻧﻮ کې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ټوﻟﻨﯿﺰو او
ﻋﺎﻃﻔﻲ زده کړو او ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﭘﻠﻮه ځواب وﯾﻮﻧﮑﻮ کړﻧﻮ ﺗﻪ ځای
ورکړئ.
د ﻧﺼﺎب د ﻟﯿﮑﻠﻮ د ټﯾﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﺼﺎب کې ﻫﻐﻪ ﺳﺎحې ﭘﻪ ګوﺗﻪ
کړئ چې ﺳﻤﻮن ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﺗﺮڅو د ﻫﺮې ﺳﻄﺢې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺎرﯾﺦ
او ﮐﺘﻠﻮر ﭘﮏې ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮی وي.
د ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻤﻮ ټولګﯾﻮ د ﻣﻦځﭘﺎنګې ﻟﭙﺎره د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮل
ﺗﺮڅو د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن اړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ رﺳﯿﺪګي وﺷﻲ
د آﻧﻼﯾﻦ زده کړې ﭘﻪ ﭼﺎپېرﯾﺎل کې د دې ﻣﺸﺨﺼﻮل چې څه ډول او
ﮐﻮمې ارزونې ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
ﭘﻪ ټوﻟﻮ درې واړو ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې د ښووﻧﮑﻮ د ارزونې ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
کې د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮل.
د کړﻧﻮ ﭘﻪ اړه ارزوﻧﻪ
د ﺣﺎﺿﺮۍ د ارزونې ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ  -د اړﯾﻨﻮ اﺟﺰاوو ﺑﯿﺎ ډﯾﺰاﯾﻨﻮل چې ﭘﻪ
 NYSEDکې د ﻻرښود اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ رﺳﯿﺪګي وﺷﻲ.
د ښووﻧﮑﻮ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د آﻧﻼﯾﻦ زده کړو د
ټوﻟﺒﺎﮐﺴﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺗﻄﺒﯿﻘﺪﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل.
ﭘﻪ ﮐﻮر کې د زده کړو د ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮرﺗﻪ د وړل کېدوﻧﮑﻮ
وﺳﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس راوړل.
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﭘﻪ ﺷﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﮑﺲ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮوګرام د
ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﺎﺳﯿﺴﻮل.

ښوونځي
●

●
●
●

●

●
●

ﭘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎپېرﯾﺎل کې د ښووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او
ﻻرښووﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل :د آﻧﻼﯾﻦ زده کړو ﻟﭙﺎره ﻏﻮره کړنې ،ﭘﻪ
ﻣﻬﺎﻟﻮېش کې زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻮن ،اود ﻧﺼﺎب اپډېټ ﮐﻮل.
د ځانګړو ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ځانګړو ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻮ او
ﻻرښووﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻮل.
د زده کړې د زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺴﻠﮑﻲ زده کړو د
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ اﯾﺠﺎول او د ارزونې د ﻣﺮاﺣﻠﻮ اﺻﻼح ﮐﻮل او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮل.
د ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﻮ او ډﯾﺠﻲټﻟﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې د ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل )د
بېلګې ﭘﻪ ډول .د ګوګل ټولګي ،ګوګل ﻣﻲټ( ﺗﺮڅو ﻟﻪ
ښووﻧﮑﻮ ﺳﺮه د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښکېﻟﺘﯿﺎ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻲ
ﻟﻪ ﻧﺼﺎب څﺧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل چې
کېدای ﺷﻲ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ﺗﺮڅو ﻣﺸﺎرﮐﺖ او
ټوﻟﻨﯿﺰې ﻋﺎﻃﻔﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورکړي.
د آﻧﻼﯾﻦ زده کړو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او واﻟﺪﯾﻨﻮ د ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ د
پېژﻧﺪنې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل
ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اوﻋﺎﻟﻲ ښوونځﯾﻮ کې )د ښووﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ(
ﻟﭙﺎره د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ د اﺳﻨﺎدو ﺗﺮﺗﯿﺒﻮل.
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ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﭼﺎرې

روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب زﻣﻮږ ﻟﻮمړﯾﺘﻮب دی .ﻣﻮږ ﻏﻮاړو زﻣﻮږ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮي او ﮐﺎرﻣﻨﺪان ښوونځﯾﻮ ﺗﻪ د
راﺳﺘﻦېدو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻮﺳﺎﯾﻦې او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﺣﺴﺎس وکړي .زﻣﻮږ د ﺑﯿﺎ ﭘﺮانېﺳﺖې ﭘﻪ ﭘﻼن کې ﻫﻐﻮ ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻮ ﺗﻪ ځای ورﮐﻮل کېږي چې د
ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻦټرول او ﻣﺨﻨﯿﻮي د ﻣﺮﮐﺰ ،(Centers for Disease Control and Prevention, CDCد روﻏﺘﯿﺎ د اﯾﺎﻟﺘﻲ څانګې او د ﺗﻌﻠﯿﻢ
) (New York State Department of Health, NYSDOH) (New York State Education Department, NYSEDد اﯾﺎﻟﺘﻲ
څانګې ﻟﻪ ﺧﻮا يې وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮی وي.

ﻻﻧﺪې ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ  2020-21ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل کې د ټوﻟﻮ ﺣﻮﺿﻮي ښووڼځﯾﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ دي .ﮐﻪ چېرې ﮐﻮم
څوک ﭘﻮښﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪېښﻧﻪ ﻟﺮي ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻟﻪ آﻏﻞې ﺑﺎرﺑﺎرا ﮐﻮرا او لېنې زﭘﮏ ﺳﺮه چې زﻣﻮږ د ﮐﻮوېډ 19-ﻫﻤﻎږووﻧﮑﻲ دي
د  covidinfo@ecsdm.orgﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ کې ﺷﻲ ﭘﻪ
د دې ﻟﭙﺎره چې ﻣﻮږ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ کړو چې ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻟﻪ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﻋﯿﺎر دي ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه
کړو:
● ﭘﻪ ﻫﺮه ودانۍ کې د ﻻرښووﻧﯿﺰو نښو ﭘﻮسټول ﺗﺮڅو ټول ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺷﻲ چې ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ،د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺼﻲ وﺳﯿﻞې ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ او د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻣﺮاﻋﺎت کړي .ﺳﺮبېره ﭘﺮ دې ،ﻣﻮږ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ د ﺳﺎﻟﻮن ﻣﻮنېټروﻧﻪ او ﻧﻮرې ﺑﺼﺮې وﺳﯿﻞې وﮐﺎروو ﺗﺮڅو ﻣﻬﻢ او اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ کړو .د ﺳﺎﻟﻮن ﭘﻪ
ﺳﺎﺣﻪ کې ﻟﻪ راټلېدو څﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ډډه وﺷﻲ.
● ﻟﻪ اپډېټ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺧﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ،ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ او واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ د
ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګه ﺗﺮﺳﺮه کېږي:
● وېب ﭘﺎڼه
● ﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮏ
● ټوﻟﻨﯿﺰې رﺳﻦۍ
● ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺮاﺳﻼت
● ﺻﻮﺗﻲ او ويډﯾﻮﯾﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ
● ﺳﻨﺘﻲ رﺳﻦۍ
● د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ،ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،او ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻟﭙﺎره چې ښاﯾﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر ،ﺳﺎﺣﻪ ،ښوونځي او د اﻧﺘﻘﺎل د ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ
اﺳﺘﺜﻨﯽ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ کې ﻟﻪ ﻧﻮرو اﻓﺮادو ﺳﺮه ﻟﻪ نږدې ﺗﻤﺎس وﻟﺮي ،د ورځﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د دواﻣﺪاره ګزارﺷﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل
● ﮐﻪ چېرې ﮐﻮم څوک ﻟﻪ ودانۍ ﯾﺎ ﭘﻪ ودانۍ کې ﻟﻪ داسې ﮐﻮم ﭼﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻤﺎس کې ﺷﻮې وي چې د ﮐﻮوېډ 19-آزﻣﻮﯾﻨﻪ
يې ﻣﺜﺒﺖ وي ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﻼﺳﻲ د روﻏﺘﯿﺎ څانګې ﺗﻪ ﭘﻪ ) 2330-291 (845ﺷﻢېره ﺧﺒﺮ ورکړي .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د اړﯾﮑﻮ د
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ هڅو ﺳﺮه ﻫﻤﮑﺎري وکړو ،چې ﭘﻪ دې کې د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اړﯾﮑﻮ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎوې ﺷﺎﻣﻞې دي ،ﻟﮑﻪ :زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،واﻟﺪﯾﻦ/د ﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﻟﻪ ﯾﺎدو اﻓﺮادو ﺳﺮه نږدې اړﯾﮏې ﻟﺮي ،ﭘﻪ داسې ﺣﺎل کې چې د اﯾﺎﻟﺖ او ﻓﺪراﻟﻲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
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پښﺗﻮPashto/

ودانۍ ﺗﻪ داﺧﻞېدل

ودانۍ ﺗﻪ د ﺧﻮﻧﺪي داﺧﻞېدو او ﻟﻪ ودانۍ څﺧﻪ د ﺧﻮﻧﺪي وﺗﻠﻮ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ د ډاډ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﻣﻮږ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم کې ﻟﺮو:
● د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ،وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ دﺧﻮل او ﺧﺮوج ﺑﻪ د ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ کې ﻣﺤﺪود وي د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ
ﺻﻮرت کې ﺑﻪ د ﻫﺮ ښوونځي ﭘﻪ وداﻧﯿﻮ کې د داﺧﻞېدو او ﺧﺎرجېدو بېﻻبېلې ﻧﻘﻂې ﻣﺸﺨﺺې ﺷﻲ ﺗﺮڅو د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ د رارسېدو او رﺧﺼﺖېدو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ګڼې ګوڼې ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷﻲ .وادانۍ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﺗﺮ څو د اﺧﻞېدو او
ﺧﺎرجېدو ﻻرې ﻣﺸﺨﺺې کړي او د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﺎدې ﻻرې وارزوي.
● ټول اﻓﺮاد ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ښوونځي کې ﮐﻠﻪ چې د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د ﻣﺮاﻋﺎت کېدو اﻣﮑﺎن ﻧﻪ
وي ،د ﻣﺦ د ﭘﻮښﻟﻮ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ واﭼﻮي.
● د ﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮښﻟﻮ کې ﻃﺒﻲ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ،ﺗﮑﻪ ﯾﻲ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻟﯿﺎنې چې ﻣﺦ ﭘﻪ ﺑﺸﭗړ ډول ﭘﻮښي ﯾﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دي چې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭗړ ډول د ﻓﺮد ﺧﻮﻟﻪ او ﭘﻮزه وﭘﻮښي.
● د ﻣﺦ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ﭘﻮښ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺻﻮرت د ﻣﺦ د ﭘﻮښﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﻣﻨﻞ کېږي .د ﻣﺦ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ د ﭘﻮښ ﺗﺮﻻﻧﺪې ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ وي.
● ټول اﻓﺮاد ښاﯾﻲ دا ﻏﻮره وګڼي چې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻮ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړي ،ﭘﻪ داسې ﺣﺎل کې چې د ﻣﺦ د ﭘﻮښﻟﻮ
ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د روﻏﺘﯿﺎ د څانګې ﻟﻪ ﻻرښووﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي.
● ﻣﻮږ ﺑﻪ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﭘﻪ ښوونځي کې ﻫﺮه ورځ د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺦ د
ﭘﻮښﻟﻮ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ کړو

د روﻏﺘﯿﺎ ورځنۍ ﭘﻞټنې

د دې ﻟﭙﺎره چې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ کړو چې ټول ښووﻧﮑﻲ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪان د ورځﻧﯿﻮ ﭘﻞټﻧﻮ ﻟﻪ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﻋﺎﯾﺮ دي ،ﻣﻮږ ﺑﻪ
ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه کړو:
● د مېډل ټون ښووﻧﯿﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ داﺧﻞېدو وړاﻧﺪې ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺣﺼﻲ ﭘﻞټوﻧﻮ ﭘﻮښﺗﻨﭙﺎڼې
ﺑﺸﭗړې کړي.
● ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ښوونځي ﺗﻪ ﻟﻪ رارسېدو ﻣﺨﮏې ﺧﭙﻞې روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﻞټنې/آزﻣﻮﯾﻦې ﺑﺸﭗړې ړي
● ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ودانۍ ﺗﻪ ﻟﻪ داﺧﻞېدو ﻣﺨﮏې ﺧﭙﻞې روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﻞټنې/آزﻣﻮﯾﻦې ﺑﺸﭗړې کړي.
● ټول ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ودانۍ ﺗﻪ ﻟﻪ داﺧﻞېدو وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن د ﺣﺮارت درﺟﻪ ﭼﮏ کړي.
○ ﮐﺎرﻣﻨﺪان هڅول کېږي ﺗﺮڅو ﮐﺎر ﺗﻪ ﻟﻪ رارسېدو وړﺗﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن د ﺣﺮارت درﺟﻪ او د ﻧﺎرواغۍ نښې ﭼﮏ
کړي ،ﮐﻪ څه ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ د ﺑﺪن د ﺣﺮارت د ﭼﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﺘﻞ کېږي.
○ واﻟﯿﺪن هڅول کېږي ﺗﺮڅو ﺧﭙﻞ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺑﺲ کې ﻟﻪ رالېږﻟﻮ وړاﻧﺪې د ﺑﺪن د ﺣﺮارت د درجې او نښو ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﭼﮏ کړي ،ﮐﻪ څه ﻫﻢ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﺑﺪن د ﺣﺮارت درجې د ﭼﮏ کېدﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﺘﻞ کېږي.
○ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د رارسېدو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن د ﺣﺮارت درﺟﻪ ﭼﮏ ﮐﻮي.
● ﭘﻪ ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ ډول ودانۍ ﺗﻪ د ګڼ ﺷﻢېر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د داﺧﻞېدو ﻟﭙﺎره ،ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ځﻣﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ نښو ﺷﻮو ځاﯾﻮﻧﻮ
کې ودرېږي او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت کړي ﺗﺮڅو ﻫﻐﻮی ﭘﻪ نښه او ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ کړل ﺷﻲ.
● ﮐﻪ چېرې اړﺗﯿﺎ وﻟﯿﺪل ﺷﻲ چې ودانۍ ﺗﻪ ﭘﻪ دﺧﻮﻟﻲ ﻻرو ،او ﻣﻮټر ﺗﻪ د ﮐﺴﺎو د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ښﮐﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ کې ﻟﻪ
ګنې ګڼې څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷﻲ ،بېﻻبېلې ﮐﺮښې او د داﺧﻞېدو ﻻرې ﺑﻪ ﭼﻤﺘﻮ کړل ﺷﻲ.
● ودانۍ ﺗﻪ د داﺧﻞېدو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ اﻓﺮادو ﺗﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮﻟﻮ او د ځﻣﮏې ﭘﺮ ﺳﺮ د  6ﻓﻮټه ﭘﻪ
اﻧﺪازه د ﻓﺎﺻﻞې د ﭘﻪ نښه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ )ﻟﻪ پټۍ ﯾﺎ ﮐﻮمې ﺑﻞې ﻃﺮﯾﻖې( څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده کېږي.
● ودانۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﻓﺮادو ﺗﻪ ورﮐﻮل کېږي چې ﮐﻠﻪ ټول اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ او د ﻃﺒﻲ ﭘﻞټﻧﻮ او ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ
ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻮ د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ د ﭼﮏ ﻟﻪ ﭘﺮوسې څﺧﻪ تېر ﺷﻲ.
● د ﻃﺒﻲ آزﻣﻮﯾﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ودانۍ ﺗﻪ د داﺧﻞېدو ﻻﺳﺮﺳﯽ ورﻧﮏړل ﺷﻲ .د ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ اړه د ﻻرښووﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎنۍ ﺳﺮه د ﮐﻮوېډ 19د ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮو ﯾﺎ ﺷﮑﻤﻨﻮ پېښو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړئ.
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ټوﻟﻨﯿﺰ واټن
د دې ﻟﭙﺎره چې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ چې ټول ښووﻧﮑﻲ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻓﺎﺻﻞې ﻟﻪ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﻋﯿﺎر دي ،زﻣﻮږ د
ښوونځي ﭘﻪ وداﻧﯿﻮ کې ټول ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د ﺳﺎﺗﻠﻮ اړوﻧﺪه کړنې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي:
● زﻣﻮږ ﭘﻪ وداﻧﯿﻮ کې ﻣﻮﺟﻮد ټول اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻣﺮاﻋﺎت کړي .ﮐﻠﻪ چې د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮل ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي ،د ﻣﺦ ﭘﻮښل
اړﯾﻦ دي.
● ﻣﻨﺎﺳﺐ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن د اﻓﺮادو ﺗﺮﻣﻦځ د ) (6ﻓﻮټه بېﻟﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮی دی .د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه
بېل ﺷﻮي دﻓﺘﺮ ﯾﺎ د ﺟﻠﺲې ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘﺮاﺧﻪ ځای کې ،اﻓﺮاد ﮐﻮﻻی ﻣﺎﺳﮏ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ څﺧﻪ لېرې کړي .مګر ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د
وﻗﻒې ﭘﻪ اﻃﺎﻗﻮﻧﻮ/دﻫﻞېزوﻧﻮ/ﺳﺎﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ کې د ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻞ اړﯾﻦ دي.
● د ) (6ﻓﻮټه واټن ﭘﻪ اړه ځان ډاډﻣﻦ کړئ ،ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ د دې چې د ﮐﺎر ﻣﻬﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺗﺮ ټاﮐﻞې اﻧﺪازې ﮐﻢې ﻓﺎﺻﻞې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي .ﮐﻪ ﻫﺮ
وﺧﺖ د اﻓﺮادو ﺗﺮ ﻣﻦځ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻪ ) (6ﻓﻮټه څﺧﻪ ﮐﻤﻪ وي ،د ﻣﺦ ﭘﻮښل اړﯾﻦ دي.
● ډېرو ﺗﻦګو او د ﻣﺤﺪودې ﻓﻀﺎ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮازې ﯾﻮ ﻓﺮد داﺧﻞېږي ،ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ د دې چې ټوﻟﻮ داﺧﻞ ﺷﻮو
اﻓﺮادو ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ اﭼﻮﻟﻲ وي .ﮐﻪ چېرې ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ کې ﻟﻪ ﯾﻮه څﺧﻪ ډېر ﮐﺴﺎن وي ،د ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ 50%لږ ﺳﺎﺣﻪ اﺷﻐﺎل کړئ.
● د ﻋﺎﻣﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﯾﺎ د ﺳﺎحې ﭘﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﯿﻤﻮ )ﻟﮑﻪ ﭘﻪ دﺧﻮﻟﻲ او ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻘﻄﻮ ،د روﻏﺎﺗﯿﺎﯾﻲ ﭘﻞټنې ﭘﻪ ﻧﻘﻄﻮ ،ﯾﺎ د ﻫﺮﮐﻠﻲ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ( کې ﺑﻪ د )6
( ﻓﻮټه ﭘﻪ اﻧﺪازه د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن بېﻟﻮاﻟﯽ ﻟﻪ پټۍ ﯾﺎ نښو څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﭘﻪ نښه کېږي.
● ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډې ﺑﻪ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﮐﭻې ﻣﺤﺪودې وي او ﻣﻮږ ﺑﻪ د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﻟﻪ ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ او ويډﯾﻮﯾﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮو.
ﻣﻬﻢې ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډې ،ﻟﮑﻪ ﺟﻠﺲې ،ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮانېﺳﺖې ﻓﻀﺎ کې د ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﺗﺮﻣﻦځ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه
کېږي.
● د ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او اﻧﺘﻘﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ځانګړې ﺳﺎحې راﻣﻦځ ﺗﻪ کېږي او د اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﭻې ﺑﻪ د نږدې ﺗﻤﺎس ﭼﺎرې ﻣﺤﺪودېږي.

ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ښووﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ د ﻻس ښه ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت کړي ﺗﺮڅو وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﮐﻮوېډ 19-ﻟﻪ ﺧﭙﺮاوي څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی وکړي.
ښوونځي هڅول کېږي ﺗﺮڅو د درﺳﻲ ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺢې ﻟﭙﺎره وﺧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ کړي .د دې ﻟﭙﺎره چې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ
چې ټول ښووﻧﮑﻲ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺢې ﻟﻪ ورځﻧﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﻋﯿﺎر دي ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه کړو:
●

●

●

د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ کې ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
○ د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻲځﻟﻮ او ﺳﻤﻮ ﻻروﭼﺎرو د اﺗﺨﺎذ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د نښو ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل؛
○ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګه د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﻦځﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻧﯿﺰې ويډﯾﻮ ) (videosﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ
○ ﭘﻪ ﺳﻨﺘﻲ ډول د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﯿﻦځل )ﭘﻪ ﺻﺎﺑﻮن او ګرﻣﻮ اوﺑﻮ ﺳﺮه ،لږ ﺗﺮلږه د  20ﺛﺎﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره(؛
○ د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﯿﻦځﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎﻓﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ ،ﺻﺎﺑﻮن او اوﺑﻪ؛
○ د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت کې د ﮐﺎﻏﺬي دﺳﻤﺎﻟﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻟﻤﺴﯿﺪوﻧﮑﻮ ﮐﺎﻏﺬي دﺳﻤﺎﻟﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل )د ﻻس ﺑﺮېښﻧﺎﯾﻲ وﭼﻮوﻧﮑﯽ ﻧﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ
کېږي ځﮐﻪ چې کېدای ﺷﻲ ﭘﻪ ﻫﻮا کې ﺟﺮاﺳﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل کړي(
○ ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول د ﻻس ﻣﯿﻦځﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮېش کې اﺿﺎﻓﻲ وﺧﺖ
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګه وﻣﯿﻦځي
○ ﮐﻠﻪ چې ودانۍ او ټولګﯾﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځي؛
○ د ﺗﻮﮐﻮ او ﺳﻄﺤﻮ ﻟﻪ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ؛
○ ﻟﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮړو او ﻏﺮﻣﻦۍ ﻣﺨﮏې او وروﺳﺘﻪ؛
○ ﺗﺸﻨﺎب ﺗﻪ ﻟﻪ تګ وروﺳﺘﻪ
○ ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺸﻨﺎب کې ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺖې وروﺳﺘﻪ؛
○ ﻟﻪ ﭘﺮﻧﺠﻲ ،ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ،د ﭘﻮزې ﻟﻪ ﺳﻮڼ وﻫﻠﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ کې ﻟﻪ ټوﺧﻲ وروﺳﺘﻪ؛
○ ﻫﺮ وﺧﺖ چې ﮐﻠﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ښﮐﺎره ډول چټلېږي؛
○ ﮐﻠﻪ چې د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﯿﻦځﻟﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ وي ،ﻟﻪ ﺳﻦېټاﯾﺰر څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړئ؛
د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﻦېټاﯾﺰر – ﮐﻠﻪ چې د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﯿﻦځﻟﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ وي ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺳﻨﻲټاﯾﺰر څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړي.
ﺳﻨﯿﺘﺎﯾﺰر ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺆﺛﺮ وي چې 60%اېﺗﺎﻧﻮل ﯾﺎ 70%اﯾﺴﻮ ﭘﺮوﭘﯿﻞ اﻟﮑﻮل وﻟﺮي .ﺳﻨﻲټاﯾﺰر د اور اﺧﯿﺴﺘﻮ وړ دي او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ
ﺳﻨﻲټاﯾﺰر څﺧﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وڅارل ﺷﻲ .د ﻻس ﻟﻪ ﺳﻨﻲټاﯾﺰر څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎده کې ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
○ ﺳﻨﯿﺘﺎﯾﺰر ﺗﻪ نږدې ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﺘﻔﺎدې نښې ﻣﻮﺟﻮدې وي او څرګﻧﺪه کړي چې ﮐﮏړ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺻﺎﺑﻮن او اوﺑﻮ ﺳﺮه وﻣﯿﻦځل
ﺷﻲ؛
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ﺳﻨﻲټاﯾﺰر ﺑﺎﯾﺪ دﺧﻮﻟﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ نږدې او ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﻋﺎﻣﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ کې ﻣﻮﺟﻮد وي.
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د ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ کړنې

ﻟﻪ بېرون څﺧﻪ هېڅ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ داوﻃﻠﺐ ﮐﺲ ﺗﻪ ښوونځي ﺗﻪ د داﺧﻞېدو اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل کېږي ،ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ د دې چې د
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره راﻏﻠﻲ وي .واﻟﺪﯾﻦ/ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ښوونځي دﻓﺘﺮ چې ﭘﻪ ﻣﺨﻪ کې ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي
راﭘﻮر ورﮐﻮي او وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻧﻪ ځي ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ د دې چې د ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره راﻏﻠﯽ وي .وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او
واﻟﯿﺪن/ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اړ دي ﺗﺮڅو ﻣﺎﺳﮏ واﭼﻮي او زﻣﻮږ د ښوونځﯾﻮ وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
د دې ﻟﭙﺎره چې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ چې ټول ښووﻧﮑﻲ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ او ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﻋﺎﯾﺮ
دي ،د مېډل ټاون وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه کړي:
●
●
●
●
●

ﻫﺮې ودانۍ ﺗﻪ ﻟﻪ داﺧﻞېدو ﻣﺨﮏې ټول ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺦ د ﭘﻮښﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﮏ واﭼﻮي او ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﭼﻮل ﺷﻲ
ﮐﻠﻪ چې د ) (6ﻓﻮټه ﻓﺎﺻﻞې د ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ وي.
ټول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺑﺪن د ﺣﺮارت درجې د ﮐﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ټاﮐﻞ ﺷﻮو ځاﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړي او ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﻮوېډ 19-د
ﭘﻞټنې او ﭼﮏ ﮐﻮﻟﻮ ټول ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺸﭗړ کړي.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګه د ﮐﺎرت د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ځان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
کې ځان ﺛﺒﺖ کړي دا ﺑﻪ ﻧﻮرو ټوﻟﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻪ دا څرﮐﻨﺪه کړي چې ﯾﺎد ﮐﺲ ﮐﺘﻞ ﺷﻮی دی.
هېڅ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ودانۍ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ داﺧﻞېدﻻی ﺗﺮڅو د ودانۍ د ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ د ځاﯾﻨﺎﺳﺘﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا اﺟﺎزه ﻧﻪ وي ورکړل
ﺷﻮې .د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ټولې ﻏﻮﻧﺪې ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺠﺎزي ډول ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
ﮐﻪ چېرې ﮐﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ښوونځي کې د ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﺎروغ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﮐﻮم غړي ﺗﻪ چې
دوی ورﺳﺮه ګوري ﺧﺒﺮ ورکړي ﺗﺮڅو د ﯾﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورکړي او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ډول د ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮنې ﭘﻪ اړه
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه کړي.

روزﻧﻪ
مېډل ټاون ﺑﻪ ټوﻟﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ تړاو روزﻧﻪ ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺑﻪ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻻرښوونې ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه
ﺷﺮﯾﮑﻮي .د ﻻﻧﺪې اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻣﻮرادو ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎ ﻟﻪ ﻟﺮې څﺧﻪ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ډول ﺗﺮﺳﺮه کېږي .ﮐﻪ چېرې روزﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري
ډول ﺗﺮﺳﺮه کېږي ،ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﻣﺎﺳﮏ اﻏﻮﺳﺘﻞ او د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺳﺎﺗﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮي .د روزنې درﺳﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ داسې ﺗﻮګه
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮي چې ﭘﻪ اﺳﺎنۍ د ﭘﻮﻫﺎوي وړ دي او د ټوﻟﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮی د ﺳﻮاد د ﮐﭻې ﻟﻪ ﻣﺦې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ژﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮي
دي .د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﺑﻪ ﻣﻮږ ﻟﻪ ويډﯾﻮ څﺧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه دﻏﻪ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګرام ﺗﺮﺳﺮه کړو.
مېډل ټاون ﺑﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ کړي چې ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي او ﺳﻤﻪ ﺗﻮګه د ﮐﻮوېډ 19-د ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻧﻪ
او ﻟﻮﺳﺖ ورکړل ﺷﻮی دی چې ﭘﻪ دې کې د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول د ﻣﺦ د ﭘﻮښﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺎﺳﮏ اﭼﻮل ،ټوﻟﻨﯿﺰ واټن
او ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده .ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﺑﺮﺧﻮ کې ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻲ روزﻧﻪ ورکړل ﺷﻲ:
●
●
●
●
●
●

د ﻧﺎروغۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﻮر کې ﭘﺎتې کېدو ﺳﺮه د ﻧﺎروغۍ د ﺧﭙﺮېدو ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮل.
د ټوﺧﯽ او ﭘﺮﻧﺠﯽ پټوﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻔﺴﻲ اداب.
ﻋﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی .ﮐﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول اړﯾﻦ وي ،د ﮐﺎرونې ﺗﺮﻣﻦځ د ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻻرو ﭘﻪ اړه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورکړئ .ﻋﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ کې د ﻧﻮرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ،مېزوﻧﻪ ،دﻓﺘﺮوﻧﻪ ،ﮐﻤﭙﯿﻮټروﻧﻪ او ﻧﻮر اوزار ،او ﻧﻮر
ﮐﺎري ﺗﻮﮐﻲ او اوزار ﺷﺎﻣﻞ دي ﺧﻮ ﯾﻮازې دې ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دي.
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﮐﻮوېډ 19-ﭘﻪ اړه وروﺳﺖۍ زده کړه او روزﻧﻪ ورکړئ.
د ﺧﻄﺮ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻪ او وﻗﺎﯾﻮي ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ )ﻟﮑﻪ ،د ټوﺧﯽ ادام او د ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖې آﻻﺗﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ(.
د ښوونځﯾﻮ ﻟﭙﺎره د  CDCﭘﺎﻣﻠﺮنې

ﻟﻄﻔﺎً د ټرﯾﻨﻦګ ﭘﻪ اړه د اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺿﻤﯿﻤﻪ وګورئ.
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نښې او ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ

ﻫﻐﻪ نښې چې ورځنۍ وﻗﺎﯾﻮي اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻪ وده ورﮐﻮي او دا چې څنګه د مېﮐﺮوﺑﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮېدو ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮل کېدای ﺷﻲ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻮي
)ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګه د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځل او د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﻞ( ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮګه څرګﻧﺪو ځاﯾﻮﻧﻮ )ﻟﮑﻪ د ښوونځی دﺧﻮﻟﻲ ﻻرې،
ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ( کې ولګول ﺷﻲ.
د نښو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮوﻧﻪ ﺗﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺪاراز تړوﻧﯽ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړئ :ﻣﺜﺎل  ,1ﻣﺜﺎل ,2ﻣﺜﺎل ,3ﻣﺜﺎل ,4ﻣﺜﺎل
5
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د ﺳﯿﻢې ډﯾﺰاﯾﻦ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ او ﭘﺎﻣﻠﺮنې
د ﻋﻤﻮي دﻓﺘﺮ ﺳﯿﻤﻪ
● چېرﺗﻪ چې د ﭘﻠﻲ کېدو وړ وي د دﻓﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ لږ ﺷﻲ.
● چېرﺗﻪ چې د ﭘﻠﻲ کېدو وړ وي ،دﻓﺘﺮوﻧﻪ او ﮐﻮﭼﻦۍ ځاﯾﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮازې ﯾﻮ ) (1ﮐﺲ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻲ.
● چېرﺗﻪ چې د ﭘﻠﻲ کېدو وړ وي ،اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﻦډوﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﮐﺎرﺑﻮنېټ ﻣﺦﭘﺎڼې ﺑﻪ ﺑﻬﺮ وﺗﻠﻮ ﯾﺎ ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻓﺰﯾﮑﻲ واټن راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻲ ﺗﺮ څو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻪ وي ،ﯾﺎ ﮐﻪ چېرې ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ کېدو ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮل
ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ وي ﻧﻮ بېﻟﻮﻧﮑﻲ دېواﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● چېرې چې ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ وي ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرېدوﻧﮑﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ کې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
● ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻲ وﻗﻒې ورکړل ﺷﻲ ﺗﺮ څو ﺑﻬﺮ وﻻړ ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ )ﻣﺎﺳﮏ( ﻟﺮې کړي .د دﻏﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ
ځانګړې ﭘﺮېکړې ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ څاروﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
● چېرې چې د ﭘﻠﻲ کېدو وړ وي ،ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﻮ چې ﯾﻮې ﺳﯿﻢې کې ډېرو ﺧﻠﮑﻮ راټولېدو ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي )ﻟﮑﻪ
ﺳﺘﺮې ﻏﻮنډې( ﮐﻤﻮﻟﻮ ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻪ ﮐﻮو مګر دا چې ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﻪ کې ﻣﺮاﻋﺖ ﺷﻲ..
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ وهڅول ﺷﻲ چې د ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډو ﭘﺮ ځای د ﻏﻮنډې ﻣﺠﺎزي اوزار ،د ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن او
ﻣﺠﺎزي ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ وﮐﺎروي.
● ﮐﻠﻪ چې ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډې اړﯾﻦې وي ،دﻏﻪ ﻏﻮنډې  10ﯾﺎ لږو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود کړئ
د ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ ،اﯾﺎﻟﺘﻲ او ﻓﺪراﻟﻲ ﻻرښووﻧﻮ او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺳﺎﺗﻠﻮ وړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮنې
● د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻻرښوونې ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﯾﻮازې ﮐﻪ چېرې ﻣﺠﺎزي ﻏﻮنډې ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ وي ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود
ﺷﻮی دی.
● ﮐﻪ ﻏﻮنډې ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ډول وﺷﻲ ،چېرې چې ډېر ﺧﻠﮏ ﺳﺮه راټول ﺷﻮي وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ اغېزﻣﻨﻪ ﺗﻮګه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ﺗﺮ څو
ډېر وﺧﺖ وﻧﻪ ﻧﯿﺴﻲ.
● ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ګډون ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻫﻢ ﻣﺮاﻋﺖ کړي.
● ﻏﻮنډې څﺧﻪ وړاﻧﺪې او ورﺳﺘﻪ ﭘﺎتې کېدل او ﺳﺮه ﺑﻦډار ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ډډه وﺷﻲ.
دمې ﺧﻮنې او ﻏﺮﻣﻦۍ ﺧﻮنې
● ﮐﻪ چېرې د ﺧﻮړو او څښاک ﭘﺮ ﻣﻬﺎل لږ ﺗﺮ لږه  6فټه واټن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي د دمې ﺧﻮنې ﮐﺎروﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﺸﺘﻪ.
● ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل کېږي چې ﺧﭙﻞ ﻏﺮﻣﻦۍ او د دمې ﺧﻮاړه ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ،ټولګﯾﻮ ،ﻣﻮټر ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
وي ﺑﻬﺮ وﺧﻮري.
● د ﺟﻼواﻟﯽ اﻧﺪېښﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺖې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ د دمې ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻬﺎﻟﻮېش وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ګډه دﻣﻪ وکړي دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮاﺧﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ،چېرې چې لږ ﺗﺮ لږه  6فټه واټن ﺳﺎﺗﻞ
ﻣﻤﮑﻦ وي ﺗﺮﺳﺮه کړي.
● د ﻫﻐﻮ ﺗﻮﮐﻮ چې ﻟﻪ اﻧﺪازې ډېر ﮐﺎرول کېږي ،ﻟﮑﻪ د اوﺑﻮ ﺗﺮﻣﻮز ،د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،او ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاړه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ وي ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻪ
وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
● ﻋﺎم ﺧﻮاړه ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻧﺸﻲ ،او ﺧﻮاړه ﺑﻪ ﻫﻐﻮ ﻋﺎﻣﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ کې چې کېدای ﺷﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه راټول ﺷﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي.
د ﻓﻮټوﮐﺎﭘﻲ ﺧﻮنې/ﺳﯿﻢې
● د ﻓﻮټوﮐﺎﭘﻲ ﺧﻮنې/ﺳﯿﻤﻮ کې راﻏﻮنډېدﻟﻮ څﺧﻪ ډډه وکړئ.
● د ﺻﻔﺎﯾﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﻪ د ﻓﻮټو ﮐﺎﭘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ کې وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
● ﮐﺎرووﻧﮑﻲ هڅول کېږي چې ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺢې ﺗﺮ ﮐﺎروﻟﻮ وړاﻧﺪې او ورﺳﺘﻪ ﺻﺎﻓﻲ کړي.
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ﻟﻒټوﻧﻪ
● ﻫﻐﻮ پېښو ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼتړ اﺟﺒﺎري وي ﻟﻒټ کې ﯾﻮ وﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﮐﺲ وي.
● ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺎرونې ځاﯾﻮﻧﻮ کې د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻣﺦ پټوﻧﮑﻲ اﻏﻮﺳﺖې وي.
● ﻟﻒټ ﺑﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
آرام ﺧﻮنې
● د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ ،د اﻧﺪازې ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي.
● ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې دﻧﻨﻪ ﺑﻞ څوک ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻨﺎب ﺗﻪ دﻧﻨﻪ کېدو څﺧﻪ وړاﻧﺪې دروازه وټﮐﻮي.
● ځانګړو ﺣﺎﻻﺗﻮ کې چېرې چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﺗﺸﻨﺎب ﮐﺎروﻟﻮ کې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ،ﺑﻞ ځوان ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ټول د ﭘﻠﻲ
کېدوﻧﮑﻮ وړ ﺷﺨﺼﻲ وﻗﺎﯾﻮي اوزار د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ګډون اﻏﻮﺳﺘﯽ وي او ﮐﻠﻪ چې ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﻟﺤﺎظ د ﭘﻠﻲ کېدو وړ وي ،زده
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﯽ وي.
● ﻫﻐﻪ نښه چې ښﯾﻲ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮازې ﯾﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ دﺧﻮﻟﻲ ﻻرې کې ځای ﭘﺮ ځای ﺷﻮې وي.
● د ﻻﺳﻮﻧﻮ اﺗﻮﻣﺎت وﭼﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺮې او ﭘﺮ ځای ﺑﻪ ﯾﻲ ﻧﻪ ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﯽ ﮐﺎﻏﺬي دﺳﺘﻤﺎﻟﻮﻧﻮ وېﺷﻮﻧﮑﯽ ځای ﭘﺮ ځای ﺷﻲ.
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ اوزار ﺑﻪ ولګول ﺷﻲ.
داﻻﻧﻮﻧﻪ/زﯾﻦې
● ﭼﯿﺮې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د داﻻن تګ راتګ ﺑﻪ ﯾﻮ اړﺧﯿﺰ ﺷﻲ.
● چېرې چې ﯾﻮ اړﺧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ وي ،د دوه اړﺧﯿﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺟﺎزه ﺑﻪ ورکړل ﺷﻲ.
● د تګ راتګ ﻟﻮری ﺑﻪ ﭘﻮړ/زﯾﻨﻮ کې نښو لګوﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګوﺗﻪ ﺷﻲ
● ټوﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ د دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ ﭘﻮړ /زﯾﻨﻮ کې د راﺑﺮټېپ نښو ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
● ورﺗﻪ ﻟﻮری ﭘﻪ ﻃﺮف ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ټول ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺮﻣﻦځ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺳﺎﺗﻲ.
ټولګي
● ﻫﺮ ټولګی کې ﺑﻪ اﺷﻐﺎل د ﺳﯿﻢې فټ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺳﺎﺗﻠﻮ وړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ځانګړی او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻲ.
● ﻫﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ښووﻧﮑﯽ او ﻣﻼتړ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮه ﻟﻪ  6فټه څﺧﻪ لږه ﻓﺎﺻﻠﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي.
● ټولګﯾﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﺷﻮﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ او د ښوونې ﺗﻮﮐﻲ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮنې ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
● د ټولګی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺪازه ﺑﻪ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ټوﻟﻮ ﭘﺎراﻣﺘﺮوﻧﻮ ځاﯾﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره لږ کړل ﺷﻲ.
● زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ښووﻧﮑﻲ او ﻣﻼتړ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﯽ وي.
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﯾﻮ ځای څﺧﻪ ﺑﻞ ځای ﺗﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ تګ راتګ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻲ .ﻣﺨﺘﺼﺼﯿﻦ او ﻣﻼتړ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ
چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ټولګﯾﻮ ﺗﻪ د ﻻرښووﻧﻮ/ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﺷﻲ.
● د ټولګی ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې څرګﻧﺪ ﮐﺎرونې ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﺷﻲ .د ﺷﺮﯾﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﭘﻨﺴﻠﻮﻧﻮ ،رنګې ،ﻗﯿﭽﻲ ،د ﺣﺴﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ او
داسې ﻧﻮرو ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ ډډه وکړئ.
○ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﻓﺮنېﭼﺮ ﻟﺮې کړئ.
○ ﻫﻐﻪ ﻧﺮمې ﺳﻄﺢې چې ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل ﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي ﻟﺮې کړئ ،ﻟﮑﻪ:
■ د ﺳﯿﻢې ﻏﺎلۍ
■ ﻧﺮمې ټوﮐﺮﯾﺰې څوکۍ
ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ او د ﻏﺮﻣﻦۍ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ځاﯾﻮﻧﻪ
● ټوﻟﻨﯿﺰ واټن اړﯾﻦ دی
● ﺧﻮاړو د ﺧﻮاړو اﻟﺮﺟﻲ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻪ اړه ښووﻧﮑﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ،د ﺧﻮاړو د اﻟﺮﺟﻲ د ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻋﻼﯾﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
● ټوﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ د ﻫﺮ ډول ﺧﻮراکې ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ روزل چې ﻫﻐﻮې ﯾﻲ ﻣﺴﺌﻮل دي.
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روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ دﻓﺘﺮﻧﻮ/د ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﻣﯿﺰوﻧﻪ
● ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻞ کېږي چې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي.
○ د  N95ﻣﺎﺳﮏ چې ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول کېږي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮑﻤﻨﻮ پېښو ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪود ﺷﻲ
○ ﻧﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې د  N95ﻣﺎﺳﮏ او لګوﻟﻮ اړوﻧﺪ روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي.
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،د ﻧﺮس ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻲ:
○ ﺑﺎﯾﺪ لږ ﺗﺮ لږه  6فټه ټوﻟﻨﯿﺰ واټن وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
○ »ﻧﺎروغ« او »روغ« ﺳﯿﻢې راﻣﻦځﺗﻪ ﺷﻲ.
■ ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ورځنۍ درﻣﻞ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ چې د ﻧﺎروغۍ نښې ﻟﺮي
ﺟﻼ درﻣﻞ ﺷﻲ.
■ ﻧﯿﺒﻮﻻﯾﺰر درﻣﻠﻦې ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻼ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻮې ﺳﯿﻤﻪ کې چې د ﺗﺎزه ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن وﻟﺮي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
○ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺟﻼواﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ:
■ د ازﻣﻮﯾﻦې اﻧﻔﺮادي ﺧﻮنې
■ ﭘﻮﻟﻲ ﮐﺎرﺑﻮنېټ ﺧﻦډوﻧﻪ
■ د ﭘﺮدې ﻟﺮې کېدوﻧﮑﯽ ﺟﻼ ﮐﻮوﻧﮑﻲ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ.
● د ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ/ﺧﻮنې
○ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن چې د ﮐﻮوېډ 19-نښې وﻟﺮي ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﺮېدو ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ځنډ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻲ.
○ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺟﻼ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
○ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ/ﺧﻮنې ﺑﺮخې ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړئ.
د ﮐﻮوېډ 19-روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮنې
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې د ﮐﻮوېډ 19-نښې ﻟﺮي ﺟﻼ ،بېلې ﺧﻮنې چې ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻟﻮري
دروازه وﻟﺮي وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● چېرې چې اﺿﺎﻓﻲ ځای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي .د ﻧﺮس ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ کې ﺑﻪ دواړه ﻓﺰﯾﮑﻲ وېش او لږ ﺗﺮ لږه  6فټه واټن ﻟﭙﺎره ﺟﻼ
ﮐﻮوﻧﮏې ﭘﺮدې ولګول ﺷﻲ.
اﻣﻨﯿﺘﻲ دﻫﻠﯿﺰوﻧﻪ/د ﭘﺬﯾﺮایۍ ﺳﯿﻢې
د ټوﻟﻮ وداﻧﯿﻮ دﺧﻮﻟﻲ ﻻرو کې اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځای وي.
● چېرې چې څو دﺧﻮﻟﻲ ﻻرې وﮐﺎرول ﺷﻲ ،اﺿﺎﻓﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﻮﺳﺖې ﭘﻪ وګوﻣﺎرل ﺷﻲ.
● ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ودانۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮﻧﮑﻮ او وﺗﻮﻧﮑﻮ څﺧﻪ د ﺗﻔﺘﯿﺶ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ وي.
● ټوﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﻲ ﮐﺎرﺑﻮنېټ ﺧﻦډوﻧﻪ لګول ﺷﻮي دي.
● د دې ښودﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې مېﻟﻤﺎﻧﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره چېرﺗﻪ ودرېږي د ﭘﻮړوﻧﻮ ﺣﺪود ټاﮐﻞ ﺷﻮي دي.
● د ﭘﺬﯾﺮایۍ ﺳﯿﻢې څﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ څوکۍ ﻟﺮې ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮګه لږ ﺗﺮ لږه  6فټه ﻓﺎﺻﻞې ﺳﺮه کېښودل ﺷﻲ.
● ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﮑﻪ ﻣﺠﻞې ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﺷﻲ.
د ټولګﯾﻮ اوزار  -ﮐﺮوم ﺑﮏ
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د ﺷﺮﯾﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻲ.
● د اوزارو ﺑﻬﺮنۍ ﺑﺮﺧﻪ او ﮐﯿﺒﻮرډ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ
○ ﮐﻪ ﮐﯿﺒﻮرډ ﭘﻪ ﺷﺮﯾﮑﻪ ﮐﺎرول کېږي ﻫﺮ ځل ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﻓﻲ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
○ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوسې کې ﻣﺮﺳﺖې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﯿﺒﻮرډ ﭘﻮښوﻧﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻرښووﻧﻪ وﺷﻲ چې د ﮐﯿﺒﻮرډ او ﻫﻤﺪاراز د اوزارو ﻫﻐﻪ ﺳﻄﺢې چې ډېر ﻟﻤﺲ کېږي )ﻟﮑﻪ ﭘﻮښوﻧﻪ ،د
ﭼﺎرج ﮐﻮﻟﻮ واﺣﺪ( ﻟﻤﺲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﯾﻦځي.
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د ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﺳﯿﻢې
● ټول ﻧﺮم ﭘﻮښ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺢې چې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګه ﻧﻪ ﭘﺎکېږي او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کېږي ﻟﺮئ کړئ.
○ غټو کڅوړو ﺗﻪ ورﺗﻪ څوکۍ
○ ﻧﺮمې ﺻﻮفې ﯾﺎ څوکۍ
○ د ﺳﯿﻢې ﻏﺎلۍ
● ټوﻟﻨﯿﺰ واټن څﺧﻪ ډاډ کېدو ﻟﭙﺎره ځاﯾﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ کړئ.
○ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﯾﻮ مېز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي.
■ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻣﻮاﻧﻌﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻮﻟﻲ ﮐﺎرﺑﻮنېټ ﺧﻦډوﻧﻪ ﺑﻪ ولګول ﺷﻲ.
○ مېزوﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داسې ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ چې ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻪ وي.
○ د ﻣﻄﺎﻟﻊې ﮐﻮﭼﻦۍ ﺧﻮنې ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ډډه وﺷﻲ ،مګر دا ﭼﻪ:
■ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي.
■ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګه ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ
● ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګه ﻧﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کېږي ،د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ څېر ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻮر ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ډډه وﺷﻲ.
● د ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن اﻟﻤﺎرۍ ﺗﺮﻣﻦځ د ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻻرښوونې ﻟﭙﺎره ﺑﻪ نښې وﮐﺎرول ﺷﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮐﻨﺘﺮوﻟﻮﻧﻪ
● د ﻫﺮې ودانۍ دﺧﻮﻟﻲ ﻻرو کې ﺑﻪ د لېږد وړ د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ولګول ﺷﻲ.
● اﻟﮑﻮل ﻟﺮوﻧﮑﻲ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ټوﻟﻮ دﺧﻮﻟﻲ ﻻرو ،ټوﻟﻮ دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ ،او ټولګﯾﻮ کې ﻣﻮﺟﻮد وي.
● ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ
○ ﯾﻮ وﺧﺖ کې ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﺷﻲ
○ د ﻻﺳﻮﻧﻮ اﺗﻮﻣﺎت وﭼﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺮې ﺷﻲ
○ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د ﺻﺎﺑﻮن او ﮐﺎﻏﺬي ﺗﻮﻟﯿﻲ ﻧﻪ ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﯽ وېﺷﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ ځای ﭘﺮ ځای ﺷﻲ
○ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻧﻪ ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ ﺷﺎوروﻧﻪ ﺑﻪ ځای ﭘﺮ ځای ﺷﻲ
■ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ کې چې ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻮړښﺗﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮي ﺑﺪل ﺑﻪ ﺷﻲ
○ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻟﻤﺲ څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ دﺧﻮﻟﻲ دروازې ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮېښودل ﺷﻲ
● دﻫﻠﯿﺰوﻧﻪ/ﭘﺬﯾﺮایۍ ﺳﯿﻢې
○ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او وړاﻧﺪې کېدوﻧﮏ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﭘﻮﻟﻲ ﮐﺎرﺑﻮنېټ ﺧﻦډوﻧﻪ ولګول ﺷﻲ
■ ﺧﻦډوﻧﻪ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د اور ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮي دي
● د اوﺑﻮ ﻓﻮارې
○ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﺮو  150ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د څښﻟﻮ وړ اوﺑﻮ ورکړل ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﭘﻮړ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﯾﻮې
ﺳﺮﭼﯿﻦې څﺧﻪ ډېره ﻧﻪ.
○ د دوه اړﺧﯿﺰې ﮐﮏړﺗﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻟﭙﺎره د اوﺑﻮ ﻓﻮاره/د اوﺑﻮ غټ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻮي دي.
○ د اوﺑﻮ غټو ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ځای د ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ اﺗﻮﻣﺎت/ﻧﻪ ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻮ ډﮐﻮﻟﻮ اوزار لګول ﺷﻮي دي.
○ چېرې چې اړﺗﯿﺎ وي د ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ ډﮐﻮوﻧﮑﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ولګول ﺷﻲ.
○ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ څرنګه چې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻪ کې ذﮐﺮ ﺷﻮی ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګه ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
● د ﭘﻮړوﻧﻮ ﺣﺪود ټاﮐﻞ
○ ټولې دﺧﻮﻟﻲ ﯾﺎ ﭘﻪ وﻻړه د اﻧﺘﻈﺎر ځاﯾﻮﻧﻮ ځﻣﮑﻮ کې ﻫﻐﻪ نښې چې د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻦځ لږ ﺗﺮ لږه ﺷﭗږ ) (6فټه
واټن ﺳﺎﺗﻲ لګول ﺷﻮي دي
○ د ټوﻟﻮ دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ او زﯾﻨﻮ ځﻣﮑﻮ کې ﻫﻐﻪ نښې چې د ﺗﺮاﻓﯿﮏ د ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮری او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ښﯾﻲ ځای ﭘﺮ ځای
ﺷﻮي دي.
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د دروازې ﻟﻤﺲ ﮐﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دﻫﻠﯿﺰ دروازې ﺑﻪ اﻟﮏټرومګنټېک ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ
اوزارو ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
● د ﺗﻮدوخې ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ اوزار
● ﺑﻬﺮنۍ کېږدۍ او دﻫﻠﯿﺰوﻧﻪ
● د ﻃﺒﻲ ﺗﺠﺮﯾﺪ کېږدۍ
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د ﻫﻮا ﺗﺼﻔﯿﻪ

ﻣﻮږ ﺑﻪ ډاډه ﺷﻮ چې ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﻻرو د ﻫﻮا ﺗﺼﻔﯿﻪ او ﺗﺎزه ﻫﻮا اړﺗﯿﺎوې ﺑﺸﭗړ /ﻟﻪ ټاﮐﻞې اﻧﺪازې ډېروو:
● د ودانۍ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ کې ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ څو ﺗﺎزه ﻫﻮا اﻟﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورکړي چې ډېره ﺑﻬﺮنۍ ﻫﻮا دﻧﻨﻪ کړي.
● د ﻫﻮا ﮐﻨﺘﺮوﻟﻮﻧﮑﻲ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ارزول ﺷﻮي او اوﺳﻤﻬﺎل د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د ﺗﺎزه ﻫﻮا اړﺗﯿﺎوې ﺑﺸﭗړوي ﯾﺎ ورڅﺧﻪ ﻏﻮره دي.
● چېرې چې د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ وي ﻓﻠﺘﺮوﻧﻪ ﺑﻪ  13-11ﺣﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻟﻮړې ﮐﭻې ﻓﻠﺘﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺪل ﺷﻲ.
● ﻫﻐﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ کې چې د ودانۍ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺎزه ﻫﻮا ﭘﻪ کې ﻣﺤﺪوده ده ،ﺗﺎزه ﻫﻮا ﺑﻪ د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮ کړﮐﯿﻮ او دروازو ﻟﻪ ﻻرې
دﻧﻨﻪ ﺷﻲ.
○ د ﺷﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻟﻮن او اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ.
● چېرې چې د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ وي د ﺣﺠﻢ او لږ ﺗﺮ لږه  15cfmﺟﺮﯾﺎن څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره د ﭘﮑﻲ د ﻣﻮټور ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ډېر ﺷﻲ.
● ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ اﺿﺎﻓﻲ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه ﺗﺮﻣﯿﻢ او وارزول ﺷﻲ.
● د ﻫﻮا د ﮐﻨﺘﺮول ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﻠﺘﺮوﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﻫﺮو درېﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ کې ﯾﻮ ځل دی.

ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل

ﻟﮑﻪ څنګه چې د  CDCاو  DOHﻟﺨﻮا وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮی ﻣﯽډل ټاون ﺑﻪ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺢې ،ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﯾﻘﯿﻨﻲ
کړي .،
"د  COVID-19ﭘﻪ اړه د ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮﻟﻮ ﻻرښونې " ، ",د  COVID-19ﭘﻪ اړه د CDC
ویډﯾﻮﯾﻲ ﻣﻮاد" او د "د ﺧﭙﺮﯾﺪا ﻣﺨﻨﯿﻮۍ وکړئ ﯾﺎ  "STOP THE SPREADﭘﻮسټر" ﻟﮑﻪ څنګه چې ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪو وړ وی .د ﺻﻔﺎﺋﻲ او
ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺳﺎﺗﻞ چې ﻧﯽټه ،وﺧﺖ او د ﺻﻔﺎﺋﻲ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ اﻧﺪازه او څرنګوالۍ ﭘﮏې ﺷﺎﻣﻞ وي.
د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻫﻐﻮ بڼو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ چې ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه ﺑﻪ ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
● وېنﮐﭗ ) (WinCapﺑﺎﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ واﺣﺪ
● ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ
● اﻣﻨﯿﺘﻲ او اداري ﻣﺨﺎﺑﺮې
● د ﻟﻮﺑﻐﺎړو د روزنې ﺧﻮنې ،او ﻻﮐﺮ ﺧﻮنې
● روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮنې
● اداري دﻓﺘﺮوﻧﻪ )ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ،د ﭘﺬﯾﺮاﯾﻲ ﺳﯿﻢې(
● ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻮ کې ډېر ﻟﻤﺲ کېډوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺢې )د دروازې دﺳﺖګﯾﺮوﻧﻪ ،د ﻟﻒټ تڼۍ ،د ﻓﻮټوﮐﺎﭘﻲ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻮ تڼۍ،
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ،او داسې ﻧﻮر(
● دمې ﺧﻮنې
● ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ/ﭘﺨﻠﻦځی
● د ﮐﻤﭙﯿﻮټر ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻪ
● د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻪ
● ټولګي
● د ﺳﺎﺗﻦې دﻓﺘﺮوﻧﻪ او ﮐﺎر ځاﯾﻮﻧﻪ
● د ﺑﺴﻮﻧﻮ ګراج
● ﺑﺴﻮﻧﻪ ،د ښوونځی ﻣﻮټروﻧﻪ
● ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ
● د ﺳﺘﺮو ﻏﻮنډو ځاﯾﻮﻧﻪ )د ﻏﻮنډو ﺗﺎﻻر ،ﺟﻤﻨﺎزﯾﻢ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ﺧﻮنې(
● ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻲ )ﯾﻮازې ﺻﻔﺎﯾﻲ(
● ﺑﻬﺮ د ﻧﺎﺳﺖې ځاﯾﻮﻧﻪ )ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ اوﺳﭙﻨﻪ(

ﭘﺎڼه | 45

پښﺗﻮPashto/

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ او ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ دﻻس وﯾﻦځﻟﻮ او ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﻲ ﭘﻪ اړه ,وروزل ﺷﻲ او دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ د واﻟﺪﯾﻨﻮ او/ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنې
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻲ ﺗﺮڅو ﯾﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ کې ﻋﻤﻞې
کړي.
وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول د ښوونځی ﺷﺎوﺧﻮا کې د ﻻﺳﻮﻧﻮ د
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې او ورڅﺧﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وکړي:
● ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځﻟﻮ ﻟﭙﺎره :ﺻﺎﺑﻮن ،روانې تړمې اوﺑﻪ ،او ﯾﻮ ځل
ﮐﺎرېدوﻧﮑﻲ ﮐﺎﻏﺬي ﺗﻮﻟﯿﻲ.
● ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره :ﻫﻐﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره چېرې چې
د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ﯾﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ وي لږ ﺗﺮ
لږه  60%اﻟﮑﻮل ﻟﺮوﻧﮑﯽ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ.
● ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره چې د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﻧﺸﻲ ﮐﺎروﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ.
د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻮ ﺳﻄﺤﻮ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګه
ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .دې کې ﺑﻪ مېزوﻧﻪ او ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ ﻣﯿﺰوﻧﻪ ،ﮐﻮم
چې ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ځل ﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ
وي .ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ ﺟﺪي او ﺟﺎري وي او لږ ﺗﺮ لږه ﭘﻪ
ورځ کې ﯾﻮ ځل ،ﯾﺎ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت کې څو ځﻟﻲ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ د ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ورځنۍ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ډاډه
ﺷﻲ .ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ د دې ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه چې څو ځﻟﻲ ﮐﺎرول کېږي
ډېر ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
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د ﮐﻮوېډ ﺷﮑﻤﻦې او ﺗﺎﯾﯿﺪې ﺷﻮې پېښې
● بېړنۍ ﻏﺒﺮګون  -نښې ﻟﺮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ .د ښوونځی ﻧﺮس
)راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮی ﻣﺴﻠﻲ ﻧﺮس (RN ،ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺟﺪي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﺳﺎه ﺑﻨﺪي او ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ د ﻫﺎﺿﻢې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪي ﺣﺎﻟﺖ چې ﮐﻮوېډ-
 19نښو ﺗﻪ ورﺗﻪ وي ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﺳﺎري او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﻪ ګواښ وي ارزونې ﻟﭙﺎره ﻣﻮﺟﻮد وي .ﻫﺮ ځل چې ﻧﺮس د
ﮐﻮوېډ 19-ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺎروغ ﺳﺮه اړﯾﮑﻪ ﻧﯿﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  PPEﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي
● ﺗﺠﺮﯾﺪ  -ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮏ ﭘﺮې کېږي او واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻮر ﺗﻪ د لېږدول کېدو ﭘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر وي ﯾﻮې ﺧﻮنې ﯾﺎ ﻧﻮرو څﺧﻪ ﺟﻼ ځای کې ﺑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻲ ،او ﻣﻨﺎﺳﺐ  PPEﻟﺮوﻧﮑﯽ ځوان ﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﻲ څارنې ﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮد
وي .ﮐﻪ چېرې ﭘﻪ څو زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮏ کېږي ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ دغې ﺧﻮنې کې ﭘﻪ دې ﺷﺮط چې  6فټه
واټن ﻣﺮاﻋﺖ ﺷﻲ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻲ .ﮐﻪ چېرې ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻧﻮرو څﺧﻪ ﺟﻼ ﺧﻮنې کې ﻧﺸﻲ ﺗﺠﺮﯾﺪ کېدﻟﯽ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﯾﻲ د
اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ زﻏﻢ وﻟﺮي او ﺳﺎه ﺑﻨﺪي وﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺧﻮنې کې اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻮرو ﺗﻪ د واﯾﺮس ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی
ﻟﭙﺎره ﺑﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﻪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ )ﻟﮑﻪ ټوﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻣﺎﺳﮏ( وړاﻧﺪې ﺷﻲ .زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ځای څﺧﻪ
واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ تګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺪرګه ﺷﻲ .واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻرښووﻧﻪ وﺷﻲ چې ﺧﭙﻞ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮنې وړاﻧﺪې
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﻲ ،ﯾﺎ ﮐﻪ چېرې روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ بېړنۍ ﭘﺎﻣﻠﺮنې
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ ،ﻧﻮرو ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ کې ﺷﺎﻣﻞ دي:
○ ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻮﯾﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ تړل او ﺗﺮ ﻫﻎې ﭘﻮرې چې ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮی ﻧﻪ وي دﻏﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ ﻧﻪ
ﮐﺎرول؛
○ ﺳﯿﻤﻪ کې د ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن ډېروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺮنۍ دروازې او کړکۍ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ
○ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې لږ ﺗﺮ لږه  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮل .ﮐﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ وي ،څوﻣﺮه
چې ﻣﻤﮑﻦ وي اﻧﺘﻈﺎر وکړئ؛
○ ټول ﻫﻐﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ چې د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮑﻤﻦې ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮې پېښې ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻮي وي ﻟﮑﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻪ،
ټولګي ،ﻻﮐﺮوﻧﻪ ،او ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کړئ.
○ ﯾﻮ ځل چې ﺳﯿﻤﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګه ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮه بېرﺗﻪ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ کېدای ﺷﻲ.
○ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن چې د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮑﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮې پېښې ﺳﺮه ﻧﮋدې اړﯾﮑﻪ ﻧﻪ وي ﻧﯿﻮلې دغې ﺳﯿﻢې ﺗﻪ بېرﺗﻪ
ﺳﺘﻦېدﻟﯽ ﺷﻲ او ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کېدو څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ځنډ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ د ښوونځی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟﯽ ﺷﻲ.
● ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ  -ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ او ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰې روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ څانګې ﺑﻪ ﻟﻪ ځنډ ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮوېډ 19-ﻫﻐﻮ ﻣﺜﺒﺘﻮ پېښو څﺧﻪ چې د
ښوونځی د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ کې ﯾﺎ ﭘﻪ ښوونځی کې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي وي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او مېﻟﻤﻨﻮ
ﭘﻪ ګډون څﺧﻪ ﺧﺒﺮ کړي.
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د ردﯾﺎبۍ اړﯾﮑﻪ

د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺧﺒﺮېدو وروﺳﺘﻪ د ردﯾﺎبۍ ﻟﭙﺎره اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﻲ.

ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې د وﻟﺴﻮالۍ ښوونځی او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﻲ د ردﯾﺎبۍ اړﯾﮏې او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﭘﺎم کې
ﻧﯿﺴﻲ،
مېډل ټاون ﺑﻪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه کړي:
● د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن وﻟﺮي ،او د ﻣﺜﺒﺖې پېښې ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ،د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺧﺒﺮ کړي .ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت کې چې ﮐﻮم زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﮐﻮوېډ-او ﻣﺴﺆﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ  19د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ وي ،ﺳﺘﺎسې د
ودانۍ ﯾﺎ ﮐﻪ چېرې څوک ﻧﺎروغ وي ﺗﻪ د ﻧﺎروغ د ځای )ﻟﮑﻪ ﺑﺲ ،ټولګی ،او داسې ﻧﻮر( ﺧﺒﺮ ورکړل ﺷﻲ ټوﻟﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ
ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ کې ﺑﻪ د  CDCﻻرښودوﻧﻪ ) (CDC guidelinesﭘﻠﻲ ﺷﻲ.
● د ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻮي ځاﯾﻮﻧﻪ وتړئ.
● ﺳﯿﻤﻪ کې د ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺮﻧﻲ دروازې او کړکۍ ﭘﺮاﻧﯿﺰئ.
● ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر وکړئ .ﮐﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ وي ،څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻦ وي اﻧﺘﻈﺎر
وکړئ.
● ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻮي ټول ځاﯾﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ،ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮېښﻧﺎﯾﻲ اوزار ﻟﻪ ټﺑﻞېټوﻧﻪ،
ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮏې ﻣﺦﭘﺎڼې ،رېﻣﻮټ ﮐﻦټرول ،د ﮐﺎﭘﻲ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻪ ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کړئ.
● ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وي ځای ﺟﺎرو کړئ .ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي د ﻫﯿﭙﺎ ) (HEPAﻓﻠﺘﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺑﺮېښﻧﺎﯾﻲ ﺟﺎرو وﮐﺎروئ.
● ﻟﻦډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﺧﻮنې ﭘﮑﻲ او د  HVACﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﺪول او د ﺧﻮنې ﯾﺎ ځای د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺘﺮ ﺑﺪﻟﻮل ﭘﻪ ﭘﺎم کې
وﻧﯿﺴﺊ ،ﺗﺮ څو ﻫﻐﻪ ذرې چې ﻟﻪ ﺟﺎرو څﺧﻪ ﭘﺎتې ﺷﻮي دي ﭘﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ کې وﻧﻪ ګرځي.
● ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﺳﺮه ﯾﻲ ﻧﮋدې اړﯾﮑﻪ ﻧﻪ وي ﻟﺮﻟﯽ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کېدو څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ځنډ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ
ﺳﺘﻦېدﻟﯽ ﺷﻲ.

ﻧﺎروغۍ څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ښوونځی/ﮐﺎر ﺗﻪ ﺳﺘﻦېدل
ﻣﻮږ ،ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰو روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ څانګو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺸﻮره ،د دې ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ،چې د ﮐﻮوېډ 19-د نښو ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ
ﯾﻲ ﻣﺜﺒﺘﻪ وه بېرﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ډول ښوونځی ﺗﻪ ﺳﺘﻦېدﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ او کړﻧﻼرې ﺟﻮړې کړي .دﻏﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ کې
ﺷﺎﻣﻞ دي:
.1
.2
.3

ﻟﻪ ارزونې وروﺳﺘﻪ د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮنې وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﯽ څﺧﻪ ﺳﻨﺪ
د ﮐﻮوېډ 19-د ﻣﻌﺎﯾﻦې ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ
د نښو څرګﻧﺪېدل ،ﯾﺎ ﮐﻪ چېرې ﮐﻮوېډ 19-ﻣﺜﺒﺖ وي ،ﻟﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ څﺧﻪ ﺧﻼﺻﻮن

وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ د ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې او ﻫﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اړوﻧﺪ چې د ﮐﻮوېډ 19-ﺷﮑﻤﻦې ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪې ﺷﻮې پېښې څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﺎ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
چې د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ غړي ﭘﻪ ﮐﻮوېډ 19-اﺧﺘﻪ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻧﮋدې اړﯾﮏې ﻟﺮوﻟﻮ څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي بېرﺗﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻲ د DOH
»ﮐﻮوېډ 19-ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ کېدو ﯾﺎ ﻣﻌﺮض کې واﻗﻊ کېدو څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره چې ﻏﻮاړي ﮐﺎر ﺗﻪ
ﺳﺘﻮن ﺷﻲ ﻟﻦډﻣﻬﺎل ﻻرښود« ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي.
وﻟﺴﻮالۍ ﻏﻮاړي چې ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن چې د ﮐﻮوېډ 19-واﯾﺮس ﻣﻌﺮض کې واﻗﻊ ﺷﻮي ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ ﺑﺸﭗړ کړي او بېرﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮګه
زده کړې ﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو څﺧﻪ وړاﻧﺪې نښې وﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ څﺧﻪ د ﯾﻮ ﮐﺲ رﺧﺼﺖ کېدل او بېرﺗﻪ ښوونځی ﺗﻪ ﺳﺘﻦېدل ﺑﻪ د
روﻏﺘﯿﺎ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰې څانګې ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
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ﺑﻨﺪول ﭘﻪ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮل
ﮐﻠﻪ چې ﯾﻮ ﮐﺲ وپېژﻧﺪل ﺷﻲ )ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻲ( ﯾﺎ ﭘﺮې د ﮐﻮوېډ 19-د ﻟﺮﻟﻮ ﺷﮏ وي ،ﭘﻪ مېډل ټاون کې دغې ﭘﺮوسې کې ﺷﺎﻣﻞ دي:
● د ښوونځی اداره ﺑﻪ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰو روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ښونځی ﺑﻨﺪوﻟﻮ او ﺳﺘﺮو ﻏﻮنډو ﻓﺴﺨﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮېکړې ﻟﭙﺎره ﻫﻤﻎږي
او ﻫﻤﮑﺎري وکړي.
● ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وي ،د ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ ﻻرښوونې او ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ  DOHﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺣﺎﺿﺮۍ ﻟﭙﺎره بېرﺗﻪ
د ښوونځی ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻼن ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ .د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﭘﺮېکړې ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺠﺮه ﺟﻮړه کړئ.
● د زده کړې اداﻣﻪ ،ﻃﺒﻲ او ټوﻟﻨﯿﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،او ﺧﻮړو ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﺟﻮړول او د دوی ادامې ﻟﭙﺎره د ﺑﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم
راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮل.
● ﮐﻪ چېرې ﻧﺎروغ ﮐﺲ د ښوونځی ودانۍ کې و ﭘﻪ ټوﻟﻦې کې ﺧﭙﺮېدو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮنې ﭘﺮﺗﻪ د ﻟﻦډﻣﻬﺎﻟﻪ تړﻟﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮل.
ﮐﻪ دا واﻗﻊ ﺷﻲ CDC ،د ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ کړﻧﻼرو ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻪ ﮐﻮي:
 oد ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻲ ځاﯾﻮﻧﻪ تړل او دﻏﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ ﮐﻠﭗ ﮐﻮل ،ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې څوک دﻏﻮ
ځاﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﻧﺸﻲ نښې ﻫﻢ ﮐﺎرول کېدای ﺷﻲ .ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﻟﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې 24
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر وکړئ .ﮐﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي ،څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻦ وي اﻧﺘﻈﺎر وکړئ .دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﺗﺮ څو چې ﭘﺎک
او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮی ﻧﻪ وي ﻣﻪ ﮐﺎروئ.
 oﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ کې د ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺮنۍ دروازې او کړکۍ ﭘﺮاﻧﯿﺰئ.
 oﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرول ﺷﻮي ټول ځاﯾﻮﻧﻪ ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ کړي )ﻟﮑﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻪ،
ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ ،او ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ( او ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻮ ﺳﻄﺤﻮ ﺗﻪ ځانګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وکړي.
 oﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،واﻟﺪﯾﻨﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه څوﻣﺮه ژر چې ﻣﻤﮑﻦ وي اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﺊ.
● ﮐﻠﻪ چې د ﯾﻮ څوک د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ وي د  DOHﻻرښوونې/کړﻧﻼرې ﮐﺎرول.
 oﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ  DOHﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺸﻮره ،د ښوونځی ﯾﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ ﺑﻪ دې ﺗﻪ چې اﯾﺎ د ښوونځی تړل ﻻزﻣﻲ دی او د
ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ  DOHﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮی ځانګړې ټوﻟﻦې کې د ﺧﻄﺮ ﮐﭻې ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ د ځانګړې ﻣﻮده )ﻟﻪ بېرﺗﻪ
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮ وړاﻧﺪې( ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وکړي.
 oﻧﮋدې اړﯾﮏې څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮر کې ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ ﻟﭙﺎره ﻻرښوونې ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻫﻐﻪ ټولګی ﯾﺎ دﻓﺘﺮ چېرې چې ﻣﺜﺒﺖ
ﮐﻮوېډ 19-ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﮐﺲ ﭘﻪ کې ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ وتړل ﺷﻲ او زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ ﺷﻲ.
 oﻟﻪ ټولګی څﺧﻪ ﺑﻬﺮ ښوونځی کې اﺿﺎﻓﻲ ﻧﮋدې اړﯾﮑﻪ ﻧﯿﻮﻧﮑﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮر کې ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ ﺷﻲ.
● د ښوونځی ﺑﻨﺪول ﺑﻪ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰه ﭘﺮېکړه وي.
 7 oﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ  NYS -ډﺷﺒﻮرډ
▪ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  IVکې وي او د ﻧﺎروغۍ ورځنۍ ﮐﭽﻪ د  14ورځو اوﺳﻂ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ  5%ټیټه وي
ښوونځی ﺑﻪ بېرﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
▪ ﮐﻪ د ﻧﺎروغۍ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰه ﮐﭽﻪ ﻟﻪ اګﺳﺖ  2020 ،1څﺧﻪ د -7ورځو اوﺳﻂ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ  9%څﺧﻪ ﻟﻮړه وي
ښوونځي ﺑﻪ وتړل ﺷﻲ.
● ﭘﻪ اﻋﻈﻢې ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﺮې ﻗﻀﻲ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻻرې ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻲ )کېدای ﺷﻲ د ښوونځی ﺑﻨﺪول ﯾﻲ ځواب
وي(.
● ﮐﻪ ﭼﯿﺮي د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اړﯾﻦ ﺗﻮﮐﻲ )ﺑﻠﯿﭻ او اوﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګه ﮐﺎروﻟﯽ کېدای ﺷﻲ او  PPEﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي کېدای ﺷﻲ
ودانۍ وتړل ﺷﻲ(
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اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې
وﻟﺴﻮالۍ کې د ﮐﻮوېډ 19-ﻧﺎروغۍ ﺧﭙﺮېدو څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻟﭙﺎره د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن اړﺗﯿﺎوې او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګه
ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺢې ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وي .د ﻧﺎروغۍ ﮐﻨﺘﺮول څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه کېدوﻧﮑﻲ ﭘﺮوژې او ﮐﺎروﻧﻪ ،د
وداﻧﯿﻮ ﻓﻀﺎ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﻮرې تړلې اړﺗﯿﺎوې ﺑﻪ ﺑﺸﭗړ ﺷﻲ .ﻫﺮ ﺑﺪﻟﻮن ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ ﻣﻬﻨﺪﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ډﯾﺰاﯾﻦ کېږي او د
 NYSEDد اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﭘﻼن ﺟﻮړونې ﺗﻪ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ارزونې او ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﭙﺎره ﺳﭙﺎرل کېږي .د ﺑﺪﻟﻮن او زﯾﺎﺗﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ چې د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو
ﭘﻼن ﺟﻮړونې دﻓﺘﺮ ) (OFPارزونې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ﺑﻪ د  2020د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ اور څﺧﻪ ورﺗﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی او ودانۍ ﮐﻮډ ) (BCاو د اﯾﺎﻟﺖ
د اﻧﺮژۍ ﺳﺎﺗﻦې ﮐﻮډ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ ﺳﭙﺎرل کېږي.
ﻣﻮږ ﭘﻼن ﻟﺮو چې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻟﭙﺎره د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﻻزﻣﻲ ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻧﻪ ﺑﺸﭗړ کړو:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﺑﺼﺮي ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻟﻪ اورﻧﺞ اﻟﺲټر  BOCESاﺳﺘﺎزو څﺧﻪ ﺟﻮړ ډلې ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ  12/31/20څﺧﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .د  NYSEDﺗﻨﺎوب ﺳﺮه ﺳﻢ د ودانۍ د ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮوې ) (BCSﺑﻪ  2023کې ﺑﺸﭗړ ﺷﻲ .ﭘﻪ اوﺑﻮ کې د
ﺳﺮپ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ  OU BOCESﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
د ﻻﺳﻮﻧﻮ اﻟﮑﻮل ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ دﺳﺖګاوې ﻏﻮښﺗﻞ ﺷﻮي دي .لګول ﺑﻪ ﯾﻲ ﮐﻠﻪ چې دﻏﻪ دﺳﺖګاوې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
د ﻧﻮې ودانۍ ﭘﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻮﻟﻮ اټﮐﻞ ﻧﻪ کېږي.
ﻣﻮږ ﺑﻪ د  OU BOCESروﻏﺘﯿﺎﯾﻲ/ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب/ﺧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮه د دې ﺗﺎﯾﯿﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې اﯾﺎ ﮐﻮﻣﻪ کېږدۍ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ
ﮐﺎرول ﺷﻮې ﻣﺸﻮره وکړو.
د وﻟﺴﻮالۍ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮه د دې ﺷﺘﻪ ﻫﻐﻮ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻻس وﯾﻦځﻟﻮ لګوﻧﻮﻧﻮ ﺷﻢېر ﺗﺎﯾﯿﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې ﭘﻪ اړﺗﯿﺎو ﺑﺮاﺑﺮ دي ﻣﺸﻮره
وکړئ.
د وﻟﺴﻮالۍ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮه د دې ﺗﺎﯾﯿﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې ﻫﺮه ودانۍ د ﺳﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د څښﻟﻮ د اوﺑﻮ ﯾﻮه ﻓﻮاره وﻟﺮي ﻣﺸﻮره وکړئ.
د زېﻣﻨﺲ ) (Siemensد وداﻧﯿﻮ ټﮐﻨﺎﻟﻮژي او د وﻟﺴﻮالۍ ﻣﻬﻨﺪس/اﻧﺠﯿﻨﺮ ﺳﺮه د ودانۍ ﻟﭙﺎره د ﺗﻬﻮﯾﻲ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻣﺸﻮره وکړئ.
د ټوﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ﺳﭙﺎرل چې ﮐﻮوېډ 19-ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮی وي ﺑﺎﯾﺪ د وﻟﺴﻮالۍ ﻣﻬﻨﺪس ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﭘﻪ نښه ﺷﻲ.
د ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺟﻼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د  BCNYSاو  MPS S205-13bﻟﯿﮑﻠﻮ اړﺗﯿﺎوې ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي
د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺣﻀﺎﻧﺖ څاروﻧﮑﯽ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه د وداﻧﯿﻮ او ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري
وﻟﯿﮑﻞ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﭘﻮرټوﮐﻮل د  CDCﻻرښووﻧﻮ ﺑﺸﭗړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اوﺳﻦۍ کړﻧﻼرې ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻞې بڼه وي.

د بېړنۍ ﻏﺒﺮګون ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ او ﻣﺸﻘﻮﻧﻪ
د  2020-2021ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﺑﻪ د ښوونځی دودﯾﺰې ورځې ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎډل ﺷﺎﻣﻞ وي .د بېړنۍ ﻏﺒﺮګون ﻣﺸﻘﻮﻧﻪ ،د ﺗﺨﻠﯿﻲ او
ګرځﺑﻨﺪﯾﺰ ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،کېدای ﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د دې ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ چې د ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ټاﮐﻞ ﺷﻮې ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﭘﻪ ورځ ﮐﻮم زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﺎﺿﺮ دي ورسېږي.
د بېړنۍ ﻏﺒﺮګون ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ
● د ﺳﯿﻢې ﭘﻨﺎهګاه
● ﺳﯿﻤﻪ کې ﺳﺎﺗﻞ
● ﺗﺨﻠﯿﻪ
● ګرځﺑﻨﺪﯾﺰ
● ﺑﻨﺪول
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د ﺳﯿﻢې ﭘﻨﺎهګاه
دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ دی چې ودانۍ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻨﺎهګاه ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول کېږي .د دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻮ ټولګﯾﻮ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،ﯾﺎ کېدای ﺷﻲ ټاﮐﻞ ﺷﻮې ﺧﻮﻧﺪي ځای ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د لېږد ﻻرښوﻧﻪ ﺷﻮې وي .ﻟﻪ کړﮐﯿﻮ څﺧﻪ ﻟﺮې وﻻړ ﺷﺊ.
ﻫﺮ ښوونځی ﺑﻪ د ﺳﯿﻢې ﭘﻨﺎهګاه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺳﯿﻢې چې د ﭼﺎپېرﯾﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﮐﺎرونې وړ ﻧﻪ دي
)ﻟﮑﻪ چټﮐﻪ ﻫﻮا ،ﻃﻮﻓﺎن ،او داسې ﻧﻮر( ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي.
د ﺳﯿﻢې د ﭘﻨﺎهګاه ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ورﺗﻪ وي:
● د ﺳﯿﻢې ﭘﻨﺎهګاه ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ  6فټه واټن وﺳﺎﺗﺊ
● ټولې پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻪ کېږي
● ﮐﻪ  6فټه واټن ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ وي ،د پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
● د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻪ چېرې ﺑﻞ څوک وﻧﻪ ﻟﺮي ځان ﺳﺮه ﯾﻮه اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ وﺳﺎﺗﺊ
● ﻧﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﺊ او ورﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وکړئ
ﺳﯿﻤﻪ کې ﺳﺎﺗﻞ
دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ دی چې ﻟﻦډﻣﻬﺎﻟﻪ بېړنۍ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻲ .د دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻮ ټولګﯾﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ کې ﺳﺎﺗﻦې ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ورﺗﻪ وي:
● ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ کې ﺳﺎﺗﻦې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ  6فټه واټن وﺳﺎﺗﺊ
● ټولې پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺳﭙﺎرښﺗﻨﻪ کېږي
● ﮐﻪ  6فټه واټن ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ وي ،د پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
● د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻪ چېرې ﺑﻞ څوک وﻧﻪ ﻟﺮي ځان ﺳﺮه ﯾﻮه اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ وﺳﺎﺗﺊ
● ﻧﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﺊ او ورﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وکړئ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻮل
د ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروځنۍ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ځﯾﻨﻮ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ وي:
● ﻟﻪ وړاﻧﺪې څﺧﻪ ﻟﻪ ودانۍ څﺧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻐﻪ ځاﯾﻮﻧﻪ چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ  6فټه واټن ﭘﻪ کې ﻣﻤﮑﻦ وي ﭘﻪ
ګوﺗﻪ کړئ .ﺗﺎﯾﯿﺪ کړئ چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د بېړﻧﯿﻮ ﻏﺒﺮګون ښودوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻦډ ﻧﻪ ګرځي
● ﻟﻪ ودانۍ څﺧﻪ څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻦ وي چټکۍ او ﭘﻪ اغېزﻣﻨﻪ ﺗﻮګه د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ وېﺳﺘﻠﻮ هڅې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻞ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮی وي
● د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻪ چېرې ﺑﻞ څوک وﻧﻪ ﻟﺮي ځان ﺳﺮه ﯾﻮه اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ وﺳﺎﺗﺊ
● ﻟﻪ وړاﻧﺪې څﺧﻪ څرګﻧﺪه کړئ ،چې ودانۍ څﺧﻪ وﺗﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ څوک دروازه ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺗﻲ ،ﭘﻪ دې ډول ﻟﻪ ودانۍ څﺧﻪ د
وﺗﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل لږ ﺷﻢېر ﺧﻠﮏ ﺑﻪ دروازه او ﻧﻮر اوزار ﻟﻤﺲ کړي .ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ چې دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺪه
وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ چې د ﯾﻮې ﯾﺎ څو ټولګﯾﻮ ﺗﺨﻠﯿﻪ کېدو ﭘﻮرې ﯾﺎ ﺗﺮ ﻫﻎې ﭘﻮرې چې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻲ چې ټول ﺑﻬﺮ وﺗﻠﻲ ﺑﺎﯾﺪ دروازه
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وﺳﺎﺗﻲ
● څرنګه چې ټاﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻮ کې ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی ،ټول اړﯾﻦ ﺗﻮﮐﻲ راوړئ او ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺗﻮﮐﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﭘﺎم کې
وﻧﯿﺴﺊ :د ﻣﺦ اﺿﺎﻓﻲ پټوﻧﮑﯽ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت کې چې د ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ د ﮐﺎروﻟﻮ وړ ﻧﻪ وي او د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
● ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻻرښوﻧﻪ وکړئ چې د پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن
کې ﺧﭙﻞ ﮐﻤﯿﺲ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮزه او ﺧﻮﻟﻪ پټه کړي
ﺑﻨﺪول
ﮐﻪ ﻟﻪ ښوونځی څﺧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺣﺘﻤﻲ اﻧﺪېښﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮده وي ،د ښوونځی ودانۍ او ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي دي .د ټولګﯾﻮ ﻻرښوﻧﻮ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻪ ﺗﻮګه اداﻣﻪ ﻟﺮي .ټول ﺑﻬﺮنۍ کړکۍ ﺑﺎﯾﺪ وتړل ﺷﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻓﺴﺨﻪ ﺷﻲ .د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ کې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ
کې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ د ﺷﭗږ ) (6فټه ټوﻟﻨﯿﺰ واټن اړﺗﯿﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر هېڅ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي.
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ګرځﺑﻨﺪﯾﺰ
ﮐﻪ چېرې ښوونځی ﺗﻪ ﻧﮋدې ﯾﺎ دﻧﻨﻪ د ﺷﺦړې ګواښ ﻣﻮﺟﻮد وي د ښوونځی ودانۍ او ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ وتړل ﺷﻲ .ﻟﻪ دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ او
ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻮ څﺧﻪ ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮋدې ټولګﯾﻮ ﺗﻪ ﯾﻮړل ﺷﻲ ،او دروازې وتړل ﺷﻲ .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ټولګی کې ﻟﻪ
دروازې څﺧﻪ ﻟﺮې ﺧﻮﻧﺪي ځای ﺗﻪ ولېږدول ﺷﻲ .د دروازې ﯾﺎ د ﺧﻮنې ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎﯾﺪ هېڅ ډول اړﯾﮑﻪ وﻧﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻲ .ﺗﺮ ﻫﻎې
ﭘﻮرې چې ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬوﻧﮑﻮ ﯾﺎ د ودانۍ ادارې ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻮګه ﺧﻮښې ﺷﻮي ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ پټ ﭘﺎتې ﺷﺊ.
د ګرځﺑﻨﺪﯾﺰ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ،د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ د ﺷﭗږ ) (6واټن ﺳﭙﺎرښﺗﻦې څﺧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮغړوﻧﻪ وﺷﻲ .د ژوﻧﺪ ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د ګرځﺑﻨﺪﯾﺰ
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻎې ﺗﻪ چې ﭘﺨﻮا کې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي ورﺗﻪ ﭘﺎتې ﺷﻲ.
● ﻟﻪ وړاﻧﺪې څﺧﻪ وګورئ چې اﯾﺎ داسې ﮐﻮﻣﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ چې ﺧﻄﺮ کې واﻗﻊ کېدو ﭘﺮﺗﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﻪ کې ﻣﻤﮑﻦ وي
● پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﻲ اﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮي وي
● د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻪ چېرې ﺑﻞ څوک وﻧﻪ ﻟﺮي ځان ﺳﺮه ﯾﻮه اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ وﺳﺎﺗﺊ
● ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻻرښوﻧﻪ وکړئ چې د پېښې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﺧﭙﻞ ﮐﻤﯿﺲ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮزه او ﺧﻮﻟﻪ
پټه کړي

ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت/تګ راتګ
مېډل ټاون ﺑﻪ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ د اﯾﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﻟﭙﺎره ﺻﺎدر ﺷﻮﯾﻮ او ښوونځﯾﻮ بېرﺗﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
 NYSEDﻻرښووﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه کړي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ښوونځی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ښوونځی ﭘﻪ ﺑﺴﻮﻧﻮ کې )ﻟﮑﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
کېدل ،ښﮐﺘﻪ کېدل ،او کېﻧﺎﺳﺘﻞ( ﺗﻞ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻣﺦ پټوﻧﮑﻲ واﻏﻮﻧﺪي او څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻣﻨﺎﺳﺐ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن وﺳﺎﺗﻲ.
ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ چې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ څﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻞ کېږي چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي او څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻣﻨﺎﺳﺐ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن
وﺳﺎﺗﻲ ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﻓﺰﯾﮑﻲ ﯾﺎ ذﻫﻨﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﯾﻲ ښه ﻧﻪ وي اړ ﻧﻪ دي چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي ،ﺧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ټوﻟﻨﯿﺰ واټن وﺳﺎﺗﻲ .واﻟﺪﯾﻦ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن هڅول کېږي چې ﺑﺴﻮﻧﻮ کې ګڼه ګوڼې څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻟﭙﺎره زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﭙﻠﻪ
ښوونځی ﺗﻪ ورﺳﻮي.
د وﻟﺴﻮالۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ټول ﮐﺎرول کېدوﻧﮑﻲ ﺑﺴﻮﻧﻪ او ﻗﺮاردادي لېږدوﻧﮑﻲ ﺑﻪ لږ ﺗﺮ لږه ،ورځ کې ﯾﻮ ځل ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه ﺗﻮګه ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ .ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻲ ﺳﻄﺢې ﺑﻪ ﺳﻬﺎر )ﺳﻬﺎر( او ﻏﺮمې )ﻣﺎښام( ﺳﻔﺮوﻧﻮ څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻲ.
د ښوونځی ﺑﺴﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﺳﻮځېدوﻧﮑﻲ ﺟﻮړښت او لېږدوﻧﮑﯽ ﯾﺎ وﻟﺴﻮالۍ ﺗﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ
اوزار وﻧﻪ ﻟﺮي .د ښوونځی د ﺑﺴﻮﻧﻮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ،څاروﻧﮑﻲ او ﺳﻔﺮ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ښوونځی ﺑﺴﻮﻧﻮ کې ﺧﭙﻞ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻟﻮ
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ وﻧﻪ لېږدوي.
چېرې چې ﻋﻤﻠﻲ وي .د ښوونځی وﯾﻠﭽﯿﯿﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺑﺴﻮﻧﻪ ﺑﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره د وﯾﻠﭽﯿﯿﺮ ځای ﺗﻨﻈﯿﻢ کړي.
ﮐﻪ زﻣﻮږ د وﻟﺴﻮالۍ ښوونځی ﻏﻮنډه کې ﯾﺎ تړﻟﯽ وي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮاﻧﺴﭙﺮوت ﺑﻪ د ﻏﻮنډې ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﺤﺪود ،ﺷﺨﺼﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﻲ ښوونځي ﯾﺎ ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره چې د ﻓﺮدي زده کړې ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ)  (Individualized Education Plans, IEPﯾﻲ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ
وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻬﺮ کړي او ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل چې ﻏﻪ ښوونځی د ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډو ﻣﻬﺎﻟﻮېش ټاﮐﻞ وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
ټول زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﭽﻪ چې ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻲ اړﯾﻦ ﺑﻮﻟﻲ د وﻟﺴﻮالۍ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ دي .د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت څانګې ﻫﻐﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره چې ﭘﺎﻟﻦې کې دي ،بې ﮐﻮره دي ﯾﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ښوونځﯾﻮ ﺗﻪ ځي د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ردوﻟﻮ وړﺗﯿﺎ او ﺣﻖ ﻧﻪ
ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ واﻟﺪﯾﻦ چې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د وﻟﺴﻮالۍ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﻏﻮښﺗﻦې ټاﮐﻞ ﺷﻮې نېټه ﯾﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورکړې وي د زده
کړې ﮐﻢېﺷﻨﺮ ﺳﺮه د  310ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.

ﭘﺎڼه | 53

پښﺗﻮPashto/

د ښوونځی د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﻣﻮټرو ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل
ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ کړﻧﻼرې ﻻرښود ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړئ.
● ﺑﺴﻮﻧﻪ او د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻮټر ﺑﻪ ﭘﻪ ورځنۍ ډول او ﮐﻪ چېرې څو ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وکړي د ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ
)ډېر ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮑﻮ ﺳﯿﻤﺘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ( .د ﻫﺮې وځې ﭘﺎی کې ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺲ چې د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول
ﺷﻮی وي ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه ﺗﻮګه ﭘﺎک او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
● ورځنۍ ﺻﻔﺎﺋﻲ
 oټول ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﺷﻲ
 oﭘﻮړ ﺑﻪ ﺟﺎرو او ګرد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﺷﻲ
 oدېواﻟﻮﻧﻪ او کړکۍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک ﺷﻲ
● ډېري ﻟﻤﺲ کېدوﻧﮏې ﺳﻄﺢې
 oد ﺑﺴﻮﻧﻮ څوکۍ او د څوکۍ ﺗﮑﯿﻪ
 oد څوکۍ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
 oد دروازې دﺳﺖګﯾﺮوﻧﻪ ،ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ
 oد ﻣﻮټر ﭼﻠﻮﻧﮑﯽ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺳﯿﻤﻪ
● د  EPAﻟﻪ ﻟﻮري د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ ﺑﻪ ﻻرښووﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
● ﺑﺴﻮﻧﻮ کې ﺑﻪ ﺧﻮراک او څښاک ﻣﻨﻊ وي
● د وﻟﺴﻮالۍ او ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ ﺑﺴﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ/ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي وﭘﻞټل
ﺷﻲ
● ټول ﭘﺎﮐﻮل/ﭘﻞټنې ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻲ )د ردﯾﺎبۍ وړ ﻟﻮګارﯾﺘﻢ ﻟﻪ ﻻرې(
د ښوونځی ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت  -د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻮټر کې د ﮐﻮوېډ 19-راﭘﻮرې ﺷﻮې پېښه
د وﻟﺴﻮالۍ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت څاروﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻲ ،وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ ﺑﯿﺎ د ودانۍ اداره ﺧﺒﺮه کړي او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺲ کې د دﻏﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮏې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻲ .د ﮐﻮوېډ 19-راﭘﻮر څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﺎرول کېدو څﺧﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺑﺲ د  24ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﻬﺮ ﺷﻲ .ﺑﺲ ﺑﻪ د  CDCﻻرښووﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻲ.
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻮټر کې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
● څرنګه چې د دﻏﻪ ﻻرښود د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺑﺮﺧﻪ کې ﯾﻲ ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وه ،ټوﻟﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ څﺧﻪ ﺑﻪ وﻏﻮښﺗﻞ
ﺷﻲ چې ﻣﺎﺷﻮم/ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﻲ د ښوونځی ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺗﻪ ﺧﺘﻠﻮ څﺧﻪ وړاﻧﺪې ډاډه ﺷﻲ چې د ﮐﻮوېډ 19-هېڅ ﮐﻮﻣﻪ نښه ﻧﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮي او  100ﯾﺎ ﻟﻮړه ﺗﺒﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي؛
● زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻮګه ﯾﻲ وړ وي ﺑﺎﯾﺪ د ښوونځی ﺑﺲ کې ﻣﺦ پټووﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي .ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﻟﻪ ﻃﺒﻲ
ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻧﺸﻲ زﻏﻤﻠﯽ ،د ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون چې دﻏﻪ ټول ﻣﺦ پټول د ﻫﻐﻮی ﻓﺰﯾﮑﻲ ﯾﺎ ذﻫﻨﻲ روﻏﺘﯿﺎ
اغېزﻣﻨﻮي اړ ﻧﻪ دي چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي؛
● ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت څﺧﻪ ﻧﺸﻲ ﻣﻨﻊ کېدﻟﯽ؛
● ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ چې ﻣﺦ ﭘﺘﻮﻧﮑﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺑﺎﯾﺪ د وﻟﺴﻮالۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ورکړل ﺷﻲ؛
● ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮل زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ چې ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﻧﺸﻲ اﻏﻮﺳﺘﻠﯽ ﺑﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﻧﺸﻲ او ﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت څﺧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻊ ﻧﺸﻲ.
● چېرﺗﻪ چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﭘﻪ ﺑﺲ کې د ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ آﻻت ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻼتړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﺑﺴﻮﻧﻮ کې اﺿﺎﻓﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﻓﮑﺮ کېږي.
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د ښوونځی د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ روزﻧﻪ )دﻓﺘﺮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻣﻮټر ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ،ﻣﺴﺘﺮي ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ(
● ﺧﻄﺮﻧﺎکې اړﯾﮏې/د ﭘﻮهېدو ﺣﻖ )ﮐﻠﻨﯽ(
● د ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اوزار )(Personal Protective Equipment, PPE
● ﭘﻪ ﻣﻌﺮض کې د واﻗﻊ کېدو ﺧﻄﺮ/وﯾﻨﻪ کې ﭘﯿﺪا کېدوﻧﮑﯽ ﭘﺘﻮﺟﻦ )Exposure Control/Bloodborne Pathogen, BBP
(
● د ﮐﻮوېډ 19-ﭘﻮﻫﺎوی
 oد ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮي ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ )ﺑﺴﻮﻧﻪ ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﺮﮐﺰ(
 oﻻﺳﻮﻧﻪ وﯾﻦځل
 oﻣﺦ پټول )اﻧﺪازه ﮐﻮل ،ﮐﺎرول ،اﻏﻮﺳﺘﻞ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ(
 oﺷﺨﺼﻲ روﻏﺘﯿﺎ او ﻧﻈﺎﻓﺖ
 oﻣﺦ پټوﻟﻮ ﺳﺮه ځانګړی ﮐﺎري ﺣﺎﻻت )ﺳﺨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اړﯾﻦ اوزار)(PPE
● ﯾﻮ ځل ﮐﺎرﯾﺪوﻧﮏې دﺳﺘﮑﺶې
● ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ/ﻣﺎﺳﮏ
● د ﻣﺦ ډال )ﮐﻪ د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ وي(
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اړﯾﮏې
● ﺣﻀﻮري ﻻرښووﻧﻮ کې ټوﻟﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن/ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ بېرﺗﻪ ښوونځی ﺗﻪ دﻧﻨﻪ کېدو څﺧﻪ
وړاﻧﺪې ټﯾﻦګار وکړئ چې وﻟﺴﻮالۍ ټول ﺑﺴﻮﻧﻪ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻮټروﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه ﺗﻮګه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
کړي.
● ﻟﻪ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن/ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه دا چې د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ټول ﻣﻮټروﻧﻪ د وﻟﺴﻮالۍ د ﮐﻮوېډ 19-ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ
کې ﺷﺎﻣﻞ دي او دا چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﻮرنۍ د وﻟﺴﻮالۍ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب څﺧﻪ ډاډه
کېدو او ﻧﺎروغۍ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره څه رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺷﺮﯾﮑﻪ کړئ.
● واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورکړئ چې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻪ ﭼﯿﺮی ﻧﺎروغ ﯾﺎ ﻟﻮړه ﺗﺒﻪ وﻟﺮي ښوونځی ﺗﻪ واﻧﻪ ﺳﺘﻮي او ﺑﺲ ﺗﻪ ﯾﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻪ
کړي .ﻟﻮړه ﺗﺒﻪ ﻟﻪ  100.0F°څﺧﻪ ﻟﻮړې ﺗﻮدوخې ﻟﺮﻟﻮ ﺗﻪ واﯾﻲ.
● د ﻫﺮې ﻣﺮﺣﻞې ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﭘﻪ ﻻرو کې د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورکړئ
د ښوونځی د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻻرې
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د ﺑﺪﯾﻠﻮ ﻣﻮټر ﭼﻠﻮﻧﮑﻮ او ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﺤﺪود کړئ
● چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي د ﻻرو ﺗﺮﻣﻦځ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪود کړئ
 oزده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د اوونۍ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ورځو کې ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺴﻮﻧﻮ کې د ﺳﻔﺮ اﺟﺎزه ﻣﻪ ورﮐﻮئ مګر دا چې واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻏﻮښﺗﻨﻪ وکړي )د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او/ﯾﺎ د ﺳﺎﺗﻦې ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت(
 oﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ وي ،د ﺳﻬﺎر او ﻏﺮمې ﻻرې ﻣﻌﻠﻮمې کړئ ،ﺗﺮ څو ﻫﺮه ورځ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورﺗﻪ ﮐﺴﺎن وي
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎرول/ښﮐﺘﻪ ﮐﻮل او اﭼﺘﻮل/رﺳﻮل
● زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﻻرې ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ کېﻧﻮل ﺷﻲ .ښوونځی ﺗﻪ تګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﻟﻮمړی زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﺑﺲ ﺷﺎﺗﻪ ﮐﯿﻨﻲ ،او
ښوونځی څﺧﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ تګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وروﺳﺖۍ ښﮐﺘﻪ کېدوﻧﮑﯽ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺷﺎﺗﻪ ﮐﯿﻨﻲ
● د رسېدو او/ﯾﺎ ﺗﻠﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ودانۍ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺘﻨﺎوب وي
● وداﻧﯿﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﻪ اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ اﺻﻼﺣﺎت راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ:
 oد ښﮐﺘﻪ او دﻧﻨﻪ کېدو او ﺑﺎروﻟﻮ او ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
 oد ﺳﻔﺮ وﺧﺖ چې د ﭘﻮرﺗﻪ/ښﮐﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ځنډول ﺷﻮې ﭘﺮوسې څﺧﻪ اغېزﻣﻦ کېږي
 oټوﻟﻨﯿﺰ واټن څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره د رسېدو او ﺗﻠﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ وڅارل ﺷﻲ
● ﭼﯿﺮې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺑﺴﻮﻧﻮ کې ګڼه ګوڼې څﺧﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﺑﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻲ
 BOCESﺗﻪ لېږدول
● ﻣﻮږ ﺑﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړو چې زﻣﻮږ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د زده کړې ادامې ﻟﭙﺎره ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟﺮي
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● ﻣﻮږ ﺑﻪ د  BOCESودانۍ څﺧﻪ د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ د تګ راتګ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ځاﻧﻪ ﺳﺮه ﺛﺒﺖ کړو .ﭘﺮ ﻏﻮښﺗﻦې ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺻﻮرت کې چې  BOCESد  BOCESوداﻧﯿﻮ ،ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻣﻌﺮض کې واﻗﻊ کېدو د اړﯾﮏې ردﯾﺎبۍ کې
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺛﺒﺘﻮنې ﺳﺮبېره ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ وړاﻧﺪې کړي

ﺑﻮدېﺟﻪ او ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺧﻪ ﺑﺸﭗړ ﻣﻼتړ او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆل کېدو هڅه کې ،ﻣﻮږ د بېرﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻻرښودوﻧﻮ او د
وﻟﺴﻮالۍ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺑﻮدېجې ارزوﻧﻪ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮو .زﻣﻮږ د ﺑﻮدېجې ﮐﻢېټه ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره
چې د زده کړې ﺟﺪي او ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎپېرﯾﺎل ﺗﻪ بېرﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو ﻟﭙﺎره ﻓﺰﯾﮑﻲ او ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻦې ﻟﺮي زﻣﻮږ ﻧﻮرو ﮐﻢېټو او ﻟﻪ ﺳﻬﺎم
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻧﮋدې ﮐﺎر ﮐﻮي.

ټﮐﻨﺎﻟﻮژي او ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن
ټﮐﻨﺎﻟﻮژي ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﺳﺮه د دﻏﻪ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دی .ﻣﻮږ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻻس رﺳﯽ څﺧﻪ ډاډه
کېدو ﻟﭙﺎره د وﻟﺴﻮالۍ د ټﮐﻨﺎﻟﻮژۍ دواﻣﺪاره ﭘﻼن ﺟﻮړونې او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻪ ژﻣﻦ ﯾﻮ .دﻏﻪ ډﻟﻪ داسې ﯾﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ کړی چې ﻟﻪ ﮐﻮر څﺧﻪ
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎوري انټرنټ او ﮐﻤﭙﯿﻮټروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي.
 .1مېډل ټاون ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ کې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮنډ کړي او ښووﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺧﻪ ﯾﻲ ﻏﻮښﺗﻲ چې ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻮګنځای
څﺧﻪ اوزارو او ﻟﻮړ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ انټرنټ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﯽ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي .ځواب وﯾﻮﻧﮑﻮ څرګﻧﺪه کړه چې  98%ﻟﻮړ
ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ انټرنټ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻟﺮي .وﻟﺴﻮالۍ ټوﻟﻮ ښووﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ اوزار وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
 .2وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ ټﮐﻨﺎﻟﻮژۍ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ دواﻣﺪاره اړﺗﯿﺎ ارزونې ﺗﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي )ﺳﺮوې ،ﻣﺮکې،
ښوونځی ﺳﺮه اړﯾﮑﻪ ،او داسې ﻧﻮر( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت کې چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او/ﯾﺎ ښووﻧﮑﻲ ﻻس رﺳﯽ وﻧﻪ ﻟﺮي ،چېرې
چې اﻣﮑﺎن وﻟﺮي وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی اړﺗﯿﺎوې ﺑﺸﭗړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ اﻗﺪاﻣﺎت وکړي.
 .3د اوزارو او ﻧﻮرو ﮐﻮﻟﻮ زېرمې ﺟﻮړه او/ﯾﺎ وﺳﺎﺗﺊ.
 .aﻣﻌﻠﻮﻣﻪ کړئ چې ﮐﻮم زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﮐﻮرنۍ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮑﯿﺖ کې د وﻟﺴﻮالۍ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﺮي.
 .4د ﻣﺠﺎزي ﻻرښوونې او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښکېﻟﺘﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﻼتړ او ﻏﻮرهواﻟﯽ ﻟﭙﺎره ﻫﺎرډوېﯾﺮ ،ﺳﺎفټ وېﯾﺮ ،ﺟﻮاز او د زده
کړې د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ وپېرئ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کړئ او/ﯾﺎ ورڅﺧﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وکړئ.
 .5ښووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﻠﮑﻲ زده کړې اړﺗﯿﺎوې ﻣﻌﻠﻮمې کړئ او ﻟﺮې واټن څﺧﻪ د زده کړې ﭼﺎپېرﯾﺎل کې د ﻫﻐﻮی د
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ښوونې ﭘﺮﻣﺨﺖګ څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﺗﻪ ادارﻣﻪ ورکړئ.
 .6واﻟﺪﯾﻨﻮ/زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ/ښووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې ﯾﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻮي »د ﻣﺮﺳﺖې مېز« ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮړ کړئ .دﻏﻮ ﺳﻬﺎم ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ورﺳﻮئ ﺗﺮ څو ﻟﻪ وړاﻧﺪې څﺧﻪ ﭘﻪ دې اړه چې
دﻏﻪ ډول پېښو کې څنګه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي او دا چې ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ د اړﯾﮏې/ﻣﺠﺎزي ﻣﻼﻗﺎت وﺧﺖ ﺗﻤﻪ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺧﺒﺮ وي. .
مېډل ټاون ﺑﻪ چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د زده کړې ﺗﻮﮐﻮ او ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ بڼو ﻻس رﺳﯽ ورکړي .ﻟﻪ دې
ﺳﺮبېره ،وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ ښووﻧﮑﻮ څﺧﻪ د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ او د ښونې ﻫﻐﻮ مېﺗﻮدوﻧﻮ چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو د ګډون
وړ ﮐﻮي ﻣﻼتړ وکړي ،ﺗﺮ څو ﻫﻐﻮی وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ دواړه ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ )ﻟﮑﻪ ګوګل ﻣﯽټ( او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰﻣﺎن ټﮐﻨﺎﻟﻮژي )ګوګل ﮐﻼس روم(
ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﺮې واټن ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎډﻟﻮﻧﻮ کې د زده کړې ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻣﻬﺎرت ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪې کړي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت کې چې زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ اوزارو او/ﯾﺎ ﻟﻮړ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ انټرنټ ﺗﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﻻس رﺳﯽ وﻧﻪ ﻟﺮي ،وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﮐﻮ او ﻻرښووﻧﻮ ﺗﻪ د
ﻻس رﺳﯽ ﺑﺪﯾﻞې ﻻرې ،ﻟﮑﻪ ښوونځی څﺧﻪ ﺗﻮﮐﻲ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺗﻮﮐﻮ رﺳﻮل او داسې ﻧﻮر وړاﻧﺪې کړي .وﻟﺴﻮالۍ
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ﺑﻪ ﻫﻤﺪاراز ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه چې څنګه دﻏﻪ ټﮐﻨﺎﻟﻮژي وﮐﺎروي او د ﻻرښود ﻣﻼتړوﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻲ وﺻﻞ کړي د
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮېش وټاﮐﻲ.

ﭘﺎڼه | 57

پښﺗﻮPashto/

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻦې
د ښووﻧﮑﯽ او ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ د ارزونې ﺳﯿﺴﺘﻢ
ټول ښووﻧﮑﻲ او ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ ارزونې ﺗﻪ ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ ﮐﻠﻦۍ ﺗﺨﺼﺼﻲ وړﺗﯿﺎ ارزونې ) (APPRﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮی ﭘﻼن ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ اداﻣﻪ
ورکړل ﺷﻲ .مېډل ټاون ﺑﻪ دې ﺗﻪ چې اﯾﺎ زﻣﻮږ اوﺳﻦۍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮی  APPRﭘﻼن د ﺣﻀﻮري ،ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ﯾﺎ دواړو ﻻرښووﻧﻮ
ﻣﺎډل ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ د بېرﺗﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري ﮐﻪ ﻧﻪ وارزول ﺷﻲ .د ښوونځی ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻦۍ ډول د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ارزوﻧﮑﻮ
روزنې ﮐﻪ ګډون وکړي.
ﺳﻨﺪ ،ﻋﺎرﺿﻲ ښوونې او ﻣﺘﺒﺎدلې ښوونې
ټول ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ د دﻧﺪو ښوونې ﻟﭙﺎره اﻋﺘﺒﺎري او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺪوﻧﻪ وﻟﺮي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ چې د دې ﺑﺮﻋﮑﺲ د ﮐﻢېﺷﻨﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
)ﻟﮑﻪ ﻋﺎرﺿﻲ ښووﻧﻪ( ﯾﺎ زده کړې ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﺠﺎز وي.
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ښووﻧﮑﻲ
د  NYSEDﺳﺮه د راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎﻟﺠﻮ ﯾﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮوګراﻧﻮ څﺧﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښووﻧﮑﻲ مېډل ټان کې د ﺑﺸﭗړ ﺳﻨﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ښووﻧﮑﻮ ﺗﺮ څارنې ﻻﻧﺪې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ .ﮐﻪ چېرې مېډل ټاون کې ﯾﻮ ټولګی کې د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ځای ﭘﺮ ځای
کېدل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻲ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ ټول ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ،ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ اﻏﻮﺳﺘﻞ ،د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟﺖ راﭘﻮر ورﮐﻮل ،او د ﮐﻮوېډ-
 19ﻧﻮرې ﻫﻐﻪ کړﻧﻼرې چې ښووﻧﮑﻲ ﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ کړي .زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښووﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﯾﻮازې د ﺑﺸﭗړ وﺧﺖ ﺳﻨﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ښووﻧﮑﻮ ﺗﺮ څارنې ﻻﻧﺪې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﭘﻪ هېڅ ﺻﻮرت کې ﺑﻪ زه ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښووﻧﮑﯽ د ﺳﻮاﻧﺢ ښووﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺗﻮګه وﻧﻪ ﮐﺎرول
ﺷﻲ.
زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻲ وګړي
زﻣﻮږ د ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﺎڅرګﻧﺪه زﯾﺎﻧﻤﻨﻦې ﺑﻪ زﻣﻮږ د ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ څانګې ﭘﻪ ﻣﻼتړ د ﻗﻀﯿﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻲ.
اﺳﺘﻮګنځاﯾﻮﻧﻪ ،چېرې چې ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ،ﺑﻪ ﮐﻠﻪ او چېرې چې اړﺗﯿﺎ وي وړاﻧﺪې ﺷﻲ .ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﯾﺎﻧﻤﻨﻦې کې چې
د اﯾﺎﻟﺖ د زده کړې څانګې ﻟﻪ ﻟﻮري وړانډې ﺷﻮی ﻻرښود کې ذﮐﺮ ﺷﻮی وروزل ﺷﻲ او ورڅﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻞ کېږي چې ﺧﭙﻞ
څاروﻧﮑﯽ ﻟﻪ ﭘﻮښﺗﻨﻮ او اﻧﺪېښﻧﻮ څﺧﻪ ﺧﺒﺮ کړي.
مېډل ټاون ﻣﻨﻲ چې ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ډلې د ﮐﻮوېډ 19-پېﭼﻠﺘﯿﺎو زﯾﺎتېدوﻧﮑﯽ ﺧﻄﺮ کې دي او کېدای ﺷﻲ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﻟﭙﺎره اﺿﺎﻓﻲ ﯾﺎ
ﺑﺪﯾﻠﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وي.
د دﻏﻮ ډﻟﻮ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺎيې اړوﻧﺪ ﺧﭙﻠﻮ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وکړي:
●  65ﯾﺎ ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮون:ي ﮐﺴﺎن؛
● امېدواره ﮐﺴﺎن؛
● ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن چې روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي او ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﭘﻪ کې ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﺧﻮ ﯾﻮازې دې ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دي:
 oد سږو ﺷﺪﯾﺪه ﻧﺎروﻏﻲ ﯾﺎ ﻣﻦځﻧﯽ څﺧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪﯾﺪه ﺳﺎه ﻟﻦډۍ؛
 oد زړه ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰې؛
 oﮐﻤﺰوري دﻓﺎﻋﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻲ؛
 oﺷﺪﯾﺪه ﭼﺎﻏﻮاﻟﯽ )د ﺑﺪن د ﺣﺠﻢ ﺷﺎﺧﺺ ] [BMIﯾﻲ  30ﯾﺎ ﻟﻮړ وي(؛
 oﺷﮑﺮې ﻧﺎروغۍ؛
 oدﯾﺎﻟﯿﺰ کېدوﻧﮏې د پښﺗﻮرګو ﺷﺪﯾﺪه ﻧﺎروﻏﻲ؛
 oد ځیګر ﻧﺎروﻏﻲ؛
 oد وﯾﻦې داﺳﻲ ﺷﮑﻠﻪ ﮐﻢښت؛
 oﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن چې ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ډول پېﭼﻠﻲ دي ،ﻫﻐﻮی چې ﻋﺼﺒﻲ ،ﺟﯿﻨﯿﺘﮑﻲ ،ﻣﯿﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي ،ﯾﺎ ﻫﻐﻮی چې
ﭘﯿﺪایښﺗﻲ د زړه ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮي د ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮوېډ 19-څﺧﻪ د ﺷﺪﯾﺪې ﻧﺎروغۍ ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ کې دي.
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د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻼتړ اﻗﺪاﻣﺎت
وﻟﺴﻮاﻟﻲ
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ټول اړﯾﻦ ﺷﺨﺼﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اوزار او ﻟﻪ ټوﮐﺮ ﺟﻮړ ﻣﺦ پټوﻧﮑﻲ وړاﻧﺪې ﮐﻮي
د اړﯾﮏې ردﯾﺎﺑﻲ کړﻧﻼره ﺟﻮړ او ﺷﺮﯾﮑﻮي
ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ )ﻟﮑﻪ ﮐﺎرﯾﺎل( او ﺳﯿﻤﻪ کې د
ﺗﻮدوخې ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوټوﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي چې ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺗﻌﻘﯿﺐېږي
زﻣﻮږ ټوﻟﻦې د ﺧﻮﻧﺪي او روغ ﭘﺎتې کېدو څﺧﻪ ﺧﺒﺮ او
زده کړه ورﮐﻮي
ډاډه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي چې د زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د اړﯾﮏې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺎزه دي
د وداﻧﯿﻮ او ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ،او د ﻫﻐﻮی ډﻟﻮ ﺗﻪ،د
ﻫﻤﮑﺎرۍ وﺧﺖ وټاﮐﺊ ﺗﺮ څو د وداﻧﯿﻮ ﺳﺮﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻮ او دﻫﻐﻮی
ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وکړي ،او د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﻮﯾﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ راﻣﻦځﺗﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ وړاﻧﺪې کړي.
ﻟﻪ دې ﺳﺮبېره ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻟﮑﻪ د وداﻧﯿﻮ د ﺑﯿﻠﻮﻧﻮ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ،د ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻪ او د ﺑﺴﻮﻧﻮ ﻻرې/ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړ
کړئ
ﻟﺮې واټن ﺳﻨﺎرﯾﻮ کې د ﺧﻮړو د لېږد ﻣﻬﺎﻟﻮېش
وروﺳﺘﯽ کړئ
د ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې ﻣﻮږ د ﻧﻮرو ځاﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ کې ﺳﭙﻤﺎ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ د لګښت ارزوﻧﻪ ﺑﺸﭗړ
کړئ
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ،ګټې ،ﺑﺪﯾﻞ لګښﺗﻮﻧﻪ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ ،د
ﺑﯿﻢې لګښﺗﻮﻧﻪ ،ﺗﻘﺎﻋﺪ ،ټﮐﻨﺎﻟﻮژي ،د اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
لګښﺗﻮﻧﻪ ،او ﻣﺮﮐﺰي ټﮐﻲ وارزوئ
ﻧﻮې ﭘﺮوسې ﺷﺮﯾﮏې کړئ )ﻟﮑﻪ د رﺧﺼﺖۍ
ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ ،د پېرﻟﻮ ﻻرښودوﻧﻪ(
ﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ګوﻣﺎرنې او اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻪ اداﻣﻪ ورکړئ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ/ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮﻟﻲ واﺳﺘﻮئ )ﻟﮑﻪ ﺟﺎمې،
ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اوزار(
د ﮐﻮوېډ 19-اړوﻧﺪ د رﺧﺼﺖۍ او ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺷﻮرې ﻟﭙﺎره
ﻓﺪراﻟﻲ او اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻻرښوونې ﺗﻌﻘﯿﺐ کړئ
د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮﺳﺖې ﭘﯿﺎوړی ﭘﺮوګرام ﭘﻪ اړه څېړﻧﻪ
وکړئ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﺑﺪﯾﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړې او ﻣﻤﮑﻨﻪ
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ او ﺑﻨﺪﯾﺪو ﻟﭙﺎره وروزئ
د اوزارو ،انټرنټ او ټﮐﻨﺎﻟﻮژۍ ﻣﻼتړ وړاﻧﺪې کړئ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ چې ﻟﻪ
ﻟﺮې واټن زده کړې ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ وي وړاﻧﺪې کړئ
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نښه ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻼ ﺗﺸﻨﺎب ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ
وټاﮐﺊ .ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ دﻓﺘﺮ څﺧﻪ ﺟﻼ وي ،ټاﮐﻞ ﺷﻮی څاروﻧﮑﯽ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ وﻟﺮي ،ښه ﻫﻮا ) HEPAﻓﻠﺘﺮ( وﻟﺮي او ﺧﺮوﺟﻲ دروازې ﺗﻪ ﻧﮋدې وي
د اړﯾﮏې ردﯾﺎﺑﻲ ،ورځنۍ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ارزونې او د ﻣﺦ پټوﻧﮑﻮ ﮐﺎرونې
ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﺆل ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺨﺺ کړئ
د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن کړﻧﻼرې ﭘﻠﻲ کړئ چې د ﻻﮐﺮ ﻧﻪ ﮐﺎرول ،ﻟﻪ ټولګﯾﻮ څﺧﻪ
ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻬﺮ کېدل او داسې ﻧﻮر ﭘﻪ کې ﺷﺎﻣﻞ وي .دﻫﻠﯿﺰوﻧﻮ کې ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺸﺨﺺ کړئ او ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې د اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎر ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ وﻧﯿﺴﺊ
ﻫﺮه ودانۍ کې ﺳﭙﺎرنې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﻢې وټاﮐﺊ
د ﺗﻮدوخې ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره څو دﺧﻮﻟﻲ
ﻻرې وټاﮐﺊ
ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ
او ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ دې اړه چې څنګه ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮګه ﺧﭙﻞ ﻣﺦ پټ کړي روزﻧﻪ
ورکړئ
ټوﻟﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ،د  CDCاړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ د وداﻧﯿﻮ او ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮوسې
ﻟﭙﺎره ﻻزﻣﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮل راﻣﻦځﺗﻪ کړئ
ﻫﺮې ودانۍ ﻟﭙﺎره ځانګړﻧﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن او د وداﻧﯿﻮ ﺧﻮﻧﺪي
اﺷﻐﺎل )دواړه د ټولګﯾﻮ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ( ﻻرې راﻣﻦځﺗﻪ کړئ
د ﻫﺮې دوانۍ ﺷﺘﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻟﭙﺎره ،د ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢې ،ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ ،ﻻرښووﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
نښې او د ودانۍ ﺳﺘﺮو ځاﯾﻮﻧﻮ د ﺑﺪﯾﻞې ﮐﺎرونې ﭘﻪ ګډون ،د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻼن
ﺟﻮړ کړئ
ﺳﭗټﻣﺒﺮ کې او ﻫﻤﺪاراز د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ وﺧﺖ کې د بېرﺗﻪ راﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ راﻣﻦځﺗﻪ کړئ
ﻫﺮه ودانۍ کې داسې ځاﯾﻮﻧﻪ ﺟﻮړ کړئ چې ﭘﻪ ازاده ﺗﻮګه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺗﻮﮐﻲ زېرﻣﻪ کړي او ﻫﻤﺪاراز  PPEوړاﻧﺪې کړي
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګه د ﻫﻮا ﮐﯿﻔﯿﺖ او ﺗﻮدوخې څارﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﭘﺮوﺳﻪ راﻣﻦځﺗﻪ کړئ
د ﮐﻮوېډ 19-اړوﻧﺪو ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ښوونځی ﺑﻨﺪېدو ﭘﻪ ﺻﻮرت کې د
ودانۍ ﻣﻨﻈﻢې ﮐﺘﻦې ﻟﭙﺎره د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﭘﻼن ﺟﻮړ کړئ
ﺑﺴﻮﻧﻮ کې او ﭘﻮرﺗﻪ او ښﮐﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ څﺧﻪ ﻣﻼتړ
کړئ.
د ﺑﺴﻮﻧﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻮ او د ښوونځی ﭘﯿﻞ/ﭘﺎی وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﻪ وکړئ.
د ﻧﺎروغۍ رﺧﺼﺖۍ ،FMLA ،او ﮐﻮوېډ 19-اړوﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﯾﻮ اړوﻧﺪ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
ﺷﺮﯾﮏ او ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ وﻟﺴﻮالۍ ﺳﺮه ﮐﺎر وکړئ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ،ﻣﺦ پټونې او داسې ﻧﻮرو اړوﻧﺪ نښې ولګوئ
د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اﺧﻼﻗﻲ او ذﻫﻨﻲ روﻏﺘﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړئ
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د ښوونځی د ټوﻟﻦې ﻣﻼتړ
ﺧﻮاړه
د ﻣﺴﺎواﺗﻮ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﻮړو ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻟﻪ ادامې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﭘﺮوﺳﻪ ،او اوﺳﻦۍ وﺑﺎﯾﻲ بېړنۍ ﺗﻐﺬﯾﻲ ﻣﺎډﻟﻮﻧﻮ څﺧﻪ د
ښوونځﯾﻮ بېرﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻣﺎډل ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﺳﺮه د ښوونځی د ﺗﻐﺬﯾﻲ ﭘﺮوګرام ﺗﻪ لېږدوﻟﻮ کې د ﺳﻬﺎم ﻟﺮوﻧﮑﻮ ښکېﻟﺘﯿﺎ ﺑﻪ
ﻣﻬﻢ وي .ټول ښوونځي ﺑﻪ د ښوونځی د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،وړﺗﯿﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ کې ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ د
ښوونځی د ﺧﻮړو ادارې ) (SFAﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي .ټول ﻫﻐﻪ ﺧﻮاړه چې ﻋﺎمې روﻏﺘﯿﺎ بېړﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وړاﻧﺪې کېدل ﺑﻪ ﭘﻪ
وړﯾﺎ ﺗﻮګه ټوﻟﻮ  18او لږ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي .ټولې اړﯾﮏې ﺑﻪ د اړﯾﮑﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ مېﺗﻮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د وېب ﭘﺎڼې،
ټوﻟﻨﯿﺰې رﺳﻦۍ ،ﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮏ ،روﺑﻮټ اړﯾﮏې ،ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ،او ﻋﺎدي ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ او د ﮐﻮرنۍ ژبې ﺗﻪ ﺑﻪ وژﺑﺎړل ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څاروﻧﮏې ،ډېﺑﻮرا وﻧﻠﯿﻮي ) (Debora Donleavyﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او د ښوونځی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ د اړﯾﮑﻮ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ځواب ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګوﻣﺎرﻟﯽ دی .ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د اوړي ﭘﻪ اوږدو کې د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ د
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو کې ﯾﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ چې ﻫﻐﻮی د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو کې ﻫﺮ ﮐﻠﻪ چې وﻏﻮاړي د وړﯾﺎ او ارزاﻧﻪ ﺧﻮړو ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﯽ
ﺷﻲ .ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮑﻮﻧﻪ د ښوونځی ﻫﺮې ودانۍ ،زﻣﻮږ وېب ﭘﺎڼې او د اړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺑﺮېښﻧﺎﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﺎدي ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻮﺟﻮد
وي .د ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ ﺑﺸﭗړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ او ﺣﻀﻮري ﻣﻼتړ ﻣﻮﺟﻮد دی.
د ښوونځی ﺧﻮاړه ﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ چې ښوونځی ﺗﻪ ﺣﻀﻮري ﺣﺎﺿﺮېږي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ چې ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړه ﮐﻮي ﻣﻮﺟﻮد وي.
ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ کې ﺧﻮاړه
د ﺳﺎحې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ،ﺧﻮاړه ﺑﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه وړاﻧﺪې ﺷﻲ .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻠﻪ چې ﻧﺎﺳﺖ
وي او ﺧﻮاړه ﺧﻮري ﺗﺮ ﻫﻎې ﭘﻮرې چې ﻣﻨﺎﺳﺐ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﯾﻲ ﺳﺎﺗﻠﯽ وي اړ ﻧﻪ دي چې ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ واﻏﻮﻧﺪي.
وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ د ښوونځی ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ کې د ﺧﻮړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن څﺧﻪ ډاډه ﺷﻲ .ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﺗﺮﻣﻦځ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ او ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره ﺧﻮاړه ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ )ﻟﮑﻪ ټولګﯾﻮ( ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوﺑﻮ ﻣﻮدو
کې وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
د ﺧﻮړو او څښاک )ﻟﮑﻪ د ﺑﻮفې ﭘﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮاړه ،ﻣﺨﺘﺼﺮو ﺧﻮړو( ﺷﺮﯾﮑﻮل ﻣﻨﻊ دي ،مګر دا چې دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د ورﺗﻪ ﮐﻮرنۍ غړي
وي .د ﺧﻮړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې ،او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ځای ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو کې د ﺧﻮړو ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
● د ښوونځی ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې وﻟﺴﻮالۍ کې داﺧﻞ ﺷﻮي ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﺧﻮړو ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اداﻣﻪ وﻟﺮي.
● د ﺧﻮړو اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ او لېږدوﻟﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ وېب ﭘﺎڼې او ﻫﻤﺪاراز ټوﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ کې ﻣﻮﺟﻮد وي.
● د ټوﻟﻦې د ښوونځی ﺳﯿﻢې ﺑﻪ د سړک ﻏﺎړي اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮﺟﻮد وي.
● د ﺑﺴﻮﻧﻮ ﻻرې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګه د ﺳﭙﺎرنې ﺗﺮ ټوﻟﻮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻻرې راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وارزول ﺷﻲ.
● د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ سړﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره چېرې چې تګ او/ﯾﺎ اوﭼﺘﻮل ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ وي ﻟﻪ وړاﻧﺪې څﺧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ﻻرې راﻣﻦځﺗﻪ ﺷﻲ.
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وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ ټوﻟﻨﻪ ښکېل کړي او د وﻟﺴﻮالۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺟﻮړه ﺷﻮې ،ﺧﻮاړه او ﺗﻐﺬﯾﻲ ،ﺳﺮوې ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﻮړو وېش اړﺗﯿﺎوې
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮی ﻏﺒﺮګون ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي .دﻏﻪ ﺳﺮوې ﭘﺎﯾﻠﻪ کې راټولې ﺷﻮې ﭘﺎﯾﻞې ﺑﻪ د وﻟﺴﻮالۍ ډلې څﺧﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮه
ﭘﻪ ﻫﻤﻎږۍ درېﯾﻮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ ،ﺣﻀﻮري ،ﻣﺮﮐﺐ ،او ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ﻟﭙﺎره د ﺧﻮړو د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮېش وروﺳﺘﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر
ﮐﻮﻟﻮ کې ﻣﻼتړ وکړي.
د ﺧﻮړو او ﺗﻐﺬﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ) (Food & Nutrition Services, FNSډﻟﻪ ﺑﻪ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮرې ﻻزﻣﻲ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول
ﺑﺸﭗړوي:
● وﻟﺴﻮالۍ کې داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻮ ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻣﺠﺎزي او ﺣﻀﻮري ،د ښوونځی ﺧﻮړو ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ څﺧﻪ ډاډه کېدو
ﻟﭙﺎره کړﻧﻼرې وﻟﯿﮑﺊ .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻦډوﻧﻪ چې تېرو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ کې او ﻫﻤﺪاراز ﻫﻐﻪ چې د ﺳﺮوې ځواﺑﻮﻧﻮ کې ﭘﻪ ګوﺗﻪ
ﺷﻮل ﯾﺎددښت کړو.
● د  DOHﻻرښود دﻧﻨﻪ څﺧﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻌﯿﺎري کړﻧﻼرې ﻧﻮی کړئ. .
● ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ څﺧﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ کړﻧﻼرې څﺧﻪ ﺧﺒﺮ کړئ.
● د ﺧﻮړو ﺧﻮنې څﺧﻪ ټول ﺷﺮﯾﮏ مېزوﻧﻪ ﻟﺮې کړئ.
● د ودانۍ ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮه ټولګﯾﻮ څﺧﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﺮﯾﮑﻮ مېزوﻧﻮ چې ټولګﯾﻮ ﭘﺮيﻓﯿﻮل کې ګډون کړی وي ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر
وکړئ.
● د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎﻓﺖ او د ﺧﻮړو »ﻧﻪ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ« ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻌﯿﺎري کړﻧﻼرې ﻟﭙﺎره نښې ﻧﻮي کړئ.
● د ﮐﻔﺘﺮﯾﺎ او ﻏﺮﻣﻦۍ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ځاﯾﻮﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ودانۍ او ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﮑﺎري وکړئ.
● اﻣﻮﻧﯿﺎ  -ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورکړئ.
● ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ کې د ډلې ټوﻟﻮ غړو ﺗﻪ روزﻧﻪ ورکړئ:
○ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻐﺬﯾﻪ
○ د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وﺧﺖ اﻧﻌﻄﺎف
○ ډېر ﺧﻮاړه دواړه ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎوب او د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وﺧﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي
○ واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺧﻮړو اوﭼﺘﻮل
○ د ﺧﻮړو د ﻃﺮحې اﻧﻌﻄﺎف
○ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﯿﺲې ﻟﭙﺎره د »وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺪﻣﺖ« اﻧﻌﻄﺎف
● رﺳﻨﯿﻮ ،ﺑﺮېښﻧﺎﯾﻲ بېﻟﺒﻮرډوﻧﻮ ،وېب ﭘﺎڼو ،د ټوﻟﻦې ادارې ،چې ﻻﻧﺪې ﭘﻪ کې ﺷﺎﻣﻞ ،ﺧﻮ ورﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دي څﺧﻪ
ګټه ﭘﻮرﺗﻪ کړئ :ایټ ﺳﻤﺎرټ ) (Eat Smartﻧﯿﻮﯾﺎرک ،ﻫﻦګر ﺳﻠﻮﺷﻦ ) ،(Hunger Solutionﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره
د مډل ټاون ﭘﺎرﮐﻮﻧﻪ او ﺗﻔﺮﯾﺢ.
● ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د ﺧﻮښې ژﺑﻪ کې ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې کړئ.
● د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ارزوﻟﻮ او ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺂره د ودانۍ/اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻫﻤﮑﺎري وکړئ .د ودانۍ ادارې ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻫﻤﮑﺎرۍ ،د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډول چې اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
ﻟﻄﻔﺎً ﻟﻪ  NYSEDڅﺧﻪ ﻻﻧﺪﯾﻨﯽ ﻏﺒﺮګون ﯾﺎددښت کړئ:
● ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو کې ﺧﻮاړه ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻋﺎدي کړﻧﻼرو ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ورﮐﻮل کېږي .د اوس ﻟﭙﺎره ،ﺧﻮاړه ﺑﻪ د وړواﻟﯽ ﭘﺮ
ﺑﻨﺲټ ورﮐﻮل کېږي )وړﺗﯿﺎ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ د ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې( .ﺧﻮاړه ﺑﻪ ﯾﻮازې داﺧﻠﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده
کړه ﮐﻮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل کېږي .د رﺧﺼﺘﯿﻮ د ورځو د ﺧﻮړو اﺟﺎزه ﻧﺸﺘﻪ.
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ځانګړې زده کړه
د مېډل ټاون د بېرﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﭘﻼن ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې ټول ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وړﯾﺎ ﻋﺎﻣﻪ زده
کړه
) (free appropriate public education, FAPEچې ﭘﻪ ځانګړې زده کړې او د ﻫﻐﻮی ځانګړو اړﺗﯿﺎو ﺑﺸﭗړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯾﺰاﯾﻦ
ﺷﻮي اړوﻧﺪو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اداﻣﻪ وﻟﺮي ﮐﺎر ﭼﻮﮐﺎټ وړاﻧﺪې ﮐﻮي او ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ټوﻟﻮ لږ ﻣﺤﺪود ﺷﻮی ﭘﺎپېرﯾﺎل
) (least restrictive environment, LREکې ﻧﻮرې زده کړې ،ﮐﺎر ،او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي .د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،او
زﻣﻮږ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ښېګڼې ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﭘﻼن کې زﻣﻮږ ﻣﺮﺣﻞې ﺗﻞ د  FAPEاړﺗﯿﺎوې ﺑﺸﭗړوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮې دي .زﻣﻮږ ﭘﻼن زﻣﻮږ ډﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻫﺮې ﻣﺮﺣﻞې کې ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي او
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺮﺣﻠﻮ ﺗﻪ تګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل زﻣﻮږ ډﻟﻪ ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ د ﻣﻼتړ ﺟﻮګه ﮐﻮي.

●
●
●
●
●

 1پړاو
ﻟﻪ وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻬﺮ )(OOD
زده ﮐﻮﻧﮑﯽ
ورځنې درﻣﻞ ﭘﻮه زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ
 12:1+3زده ﮐﻮﻧﮑﻲ
)(K-12
 ,K - 5) 6:1+1ﺿﻤﯿﻤﻪ(
زده ﮐﻮﻧﮑﻲ
 (6 - 8) 8:1+1زده ﮐﻮﻧﮑﻲ

●
●

2ﻣﺮﺣﻠﻪ
 (K-8) 12:1+2زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ
 (K-12) 12:1+1زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ

●
●

3ﻣﺮﺣﻠﻪ
 (K-2) 15:1+1زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ
 (3-12) 15:1زده
ﮐﻮﻧﮑﻲ

●

 4پړآو
ټاﮐﻞ ﺷﻮې ده د ﻣﺘﺤﺪې ګډ
 ښوونې ) (ICTزدهﮐﻮوﻧﮑﻲ بېرﺗﻪ ﺧﭙﻞې
ﻋﻤﻮﻣﻲ زده کړې ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ
ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ

زﻣﻮږ ﭘﻼن کې ښووﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻼتړوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي:
● زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ او ﻣﺘﻨﺎوﺑﻪ زده کړې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې ﻣﻼتړ ﺷﺎﻣﻞ دی
● ﻫﺮ ﮐﻠﻪ چې ﻣﻤﮑﻦ وي ﻣﻬﻢې اړﺗﯿﺎوې ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د وړﮐﺘﻮن زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﻀﻮري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﺘﻦېدو ﻟﻮمړﯾﺘﻮب
او ﻧﻮﺑﺘﻲ ﯾﺎ د ښوونځی د ﺑﻨﺪ ﭘﺎتې کېدو د نېټې غځېدو ﭘﻪ ﺻﻮرت کې ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړې اړﺗﯿﺎوې ﺑﺸﭗړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
وړﮐﺘﻮن د زده کړې ﮐﻢېټه ) /(Committee on PreSchool Education, CPSEد ځانګړو زده کړو ﮐﻢېټه) Committee
 (Special Education, CSEﻟﻪ ﻟﻮري ﺟﻮړ ﺷﻮی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
● د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻼتړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ بڼه ﻣﻼتړ وکړئ ﺗﺮ څو د ښوونې ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻن ﭘﻪ چټکۍ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻟﺮې واټن
زده کړې ،ﻣﺮﮐﺐ او ﺣﻀﻮري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﺑﺪل ﺷﻲ.
● د ﯾﻮ  -ﭘﻪ  -ﯾﻮ ﻣﺮﺳﺖې ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻼتړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ بڼه ﻣﻼتړ ﻣﻮ ﺣﻀﻮري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﻦېدو ﺗﻪ
ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي.
● ﻟﻪ ﻟﺮې واټن درﻣﻠﻨﻪ )ﻓﺰﯾﮑﻲ درﻣﻠﻨﻪ ) ،(physical therapy, PTﻣﺴﻠﮑﻲ درﻣﻠﻨﻪ)  (occupational therapy, OTﻣﺸﺎوره ،ﺧﺒﺮې او
ﻟﯿﺪ ﻣﻬﺎﻟﻮېش وټاﮐﺊ .ﻟﻪ ﻟﺮې واټن درﻣﻠﻦې څﺧﻪ ﺑﻪ ﯾﻮازې ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه ﺗﻮګه ﻟﺮې واټن زده کړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ګټه ﭘﻮرﺗﻪ
ﺷﻲ.
● ﯾﻮه اﺳﺘﺜﻨﺎ دا ده چې ټولې څانګې ﺑﻪ ﻫﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﻣﻮخې ﻟﭙﺎره د ﻣﻮخې د ﭘﺮﻣﺨﺖګ د څارنې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮنډوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
وﻟﺴﻮالۍ ﺷﺘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي.
● ﯾﻮه اﺳﺘﺜﻨﺎ دا ده چې ټولې څانګې ﺑﻪ ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې د زده ټول ﻓﺮدي ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ) (IEPsﭘﻠﻲ کېږي ،د
ﭘﺮوګرام ﺑﺪﻟﻮن /ګوﻣﺎرﻧﻪ ردﯾﺎﺑﻲ کېږي ،د  IEPﭘﺮﻣﺨﺖګ څارل کېږي او دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺖګ ﻟﻪ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾﮏ
کېږي د ﻟﻮﺳﺎلۍ ﺷﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي.
● د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺷﺮﯾﮑﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ/روزنې ﺗﺮ څو د ﻏﻮره کړﻧﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ وﻓﺎدارۍ څﺧﻪ
ډاډه ﺷﻲ.
● ﭘﻪ دې ﭘﻮهېدو ﻟﭙﺎره چې ﺧﮏ څوﻣﺮه ﻣﻼتړ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﻟﻪ ﻟﺮې واټن د ګډون ﭘﺮﻣﺨﺖګ او د ﺑﺮﯾﺎ ﮐﭻې څارﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺧﻪ
ګټه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل.
● د ﻣﺪﯾﺮ او/ﯾﺎ ﻻرښووﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺸﺮ)اﻧﻮ( ﻟﻪ ﻟﻮري د ښووﻧﮑﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺖګ د څارنې ﮐﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره  1:1ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻦۍ ډﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ راﻣﻦځﺗﻪ
ﮐﻮل.
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● د ﻻرښود اﺳﻨﺎد ،ﭼﮏ لېﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮل ،او ﭘﻪ ﻣﺠﺎزي ﺗﻮګه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ
ﭘﺮوګرام کې د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل )د ازﻣﻮﯾﻨﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ،او داسې ﻧﻮر(.
● ﻟﻪ اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه اړﯾﮏې او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره د ژﺑﺎړې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
● ﮐﻪ ﺟﺒﺮاﻧﻮوﻧﮑﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وي د  CSEﻟﭙﺎره د ﻣﻼﻗﺎت او ﻫﻮډ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﺧﺖ وټاﮐﺊ.

انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ) (ELLs/MLLsﻣﺴﺎوي زده کړې د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ،او
ﻫﻤﺪاراز د ﻫﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ کېږي ﻗﺎﻧﻮن ) (ESSAﻟﻪ ﻟﻮري ﺧﻮﻧﺪي کېږي .ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ښوونځی ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ څﺧﻪ
ﻏﻮښﺗﻞ کېږي چې ﻻرښوونې کې ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ وړاﻧﺪې کړي ﺗﺮ څو د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو ژﺑﻮ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ انګﻟﯿﺴﻲ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي ،ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ اﮐﺎدﻣﯿﮑﻪ ژﺑﻪ زده کړي ،او اﮐﺎدﻣﯿﮑﻮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ کې د ﻟﻮړې ﮐﭻې
ﻻﺳﺘﻪ راوړنې وﻟﺮي.
د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺘﻲ پېژﻧﺪګﻟﻮی ازﻣﻮﯾﻦې  (NYSITELL)،ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ،ﺣﻀﻮري ازﻣﻮﯾﻨﻪ او
پېژﻧﺪګﻟﻮی ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګه انګﻟﯿﺴﻲ ﻧﻮي ژبې ﭘﻪ ﺗﻮګه ) (ENLﺳﻨﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ښووﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه کېږي او د  2020اوړي او
ﻟﻪ ﻫﻎې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻮي .وﻟﺴﻮالۍ ﺑﻪ زﻣﻮږ د راﺟﺴﺘﺮﯾﺸﻦ څانګې ﺳﺮه ﻟﻪ  NYSITELLﺳﺮه راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻦې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ازﻣﻮﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ اداﻣﻪ
ورکړي .د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﻮرنۍ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره د ازﻣﻮﯾﻦې ﻣﻼﻗﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ د  CDCاو
 DOHټوﻟﻮ ﭘﺎراﻣﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺮﺳﺮه کېږي .څرنګه چې ﻻرښود کې ﯾﻲ ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ،دا د داﺧﻞې اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﮐﺎروﻧﻮ څﺧﻪ
وروﺳﺘﻪ د ښوونځی ټاﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ رﺳﻤﻲ ورځو ﭘﻪ اوږدو کې ﺑﺸﭗړېږي .زﻣﻮږ کړﻧﻼرې کې د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو
ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﻌﺎﯾﻦې ،پېژﻧﺪګﻟﻮی ،او ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮﻟﻮ ﻻرښود کې دﻧﻨﻪ د پېژﻧﺪګﻟﻮی د ﭘﺮوسې ټولې ﺑﺮخې ﺷﺎﻣﻞې
دي.
ﻣﻮږ  NYSITELLﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ پېژﻧﺪﻟﻮ ﺗﻪ چې زﻣﻮږ وﻟﺴﻮالۍ او  2019ﭘﺴﺮﻟﯽ کې د ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻦې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د
انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي اداﻣﻪ ورﮐﻮو او د ژبې اړﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ انګﻟﯿﺴﻲ د دوﻫﻢ ژبې ﭘﻪ ﺗﻮګه د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ازﻣﻮﯾﻨﻪ ) (NYSESLATﺗﺮﺳﺮه کړو .ټول ﻫﻐﻪ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګه پېژﻧﺪل ﺷﻮي ﺑﻪ  - CRﺑﺮﺧﻪ  154د زده کړې واﺣﺪوﻧﻮ
کې ذﮐﺮ ﺷﻮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي K-12 .د ژبې ﻻرښوونې څرنګه چې  NYSEDاو د څو ژبې زده کړې او نړﯾﻮاﻟﻮ ژﺑﻮ
دﻓﺘﺮ ) (OBEWLﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي د څو ژﺑﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﮐﺰي اﺑﺘﮑﺎر ﺳﺮه ﺳﻢ څو ژبې او  ENLﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻮ کې دﻧﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻲ .دا د ﻻرښووﻧﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻼتړ ،او د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ژبې ﻣﻬﺎرت ﮐﭻې ﺳﺮه
ﺳﻢ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﯾﻮ چې ﻫﺮ ښووﻧﮑﯽ د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو
ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ښووﻧﮑﯽ دی او د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺎ ﻟﭙﺎره ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻮګه ځواب
وﯾﻮﻧﮑﯽ او دواﻣﺪاره ﮐﺎرﭼﻮﮐﺎټ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﻣﻮږ د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو ژﺑﻮ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ اﮐﺎدﻣﯿﮑﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ او ﻓﺮاﻏﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎی لېټرﺳﻲ ﺟﺎﯾﺰې ) (NYSSBګټﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻪ وده ورﮐﻮﻟﻮ او
اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮﻣﺨﺖګ د څارنې اوزار ﮐﺎروو.
انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ/څو ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ څﺧﻪ ﻣﻼتړ
انګﻟﯿﺴﻲ ژبې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ELL/MLLڅو ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻣﻮږ اداﻣﻪ ورﮐﻮو:
● د ﻫﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ډﻟﻮ ﯾﺎ ﻓﺮدي ﺗﻮګه ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل.
● د ﻣﺤﺘﻮا او ژبې ښووﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻦځ ﻫﻤﮑﺎري او ګډ  -ﭘﻼن ﺟﻮړونې اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮول.
● د ﺧﻮازې ﻻرښوونې د کړﻧﻼرې ﮐﺎرول
● د ﺧﺒﺮو او ﻟﯿﮏ ﭘﻪ څېر د ژبې ګټورو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر وکړئ.
● د اړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺧﻠﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﺑﻨﺲټﯾﺰو څﯾﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ وټاﮐﺊ.
زﻣﻮږ وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد لړ واﻟﺪﯾﻨﻮ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د ﺧﻮښې ژبې کې
ﻣﻮﺟﻮد وي د اړﯾﮏې ﻣﺨﺘﻠﻒې بڼې/مېﺗﻮدوﻧﻪ ﭘﻠﻲ کړي.
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● ﻣﻮږ د اﺳﻨﺎدو ژﺑﺎړې او ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ژﺑﺎړې ﻟﭙﺎره د ژبې ﮐﺮښې څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮو.
● چېرې چې ژﺑﺎړې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وي د ﺣﻀﻮري ،ﻣﺮﮐﺐ او ﻟﺮې واټن ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ ﻟﭙﺎره  24/7د ژبې ﮐﺮښې ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ څﺧﻪ
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮو.
● ښووﻧﮑﻲ/ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺧﻪ دﻏﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺧﻪ ګټه ﭘﻮرﺗﻪ کړي ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط چې  100%ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻣﻮﺟﻮده وي .د وﻟﺴﻮالۍ ښووﻧﻪ ﺟﻮړه او د ﻻس رﺳﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ګټه اﺧﯿﺴﺘﻞ کېږي.،
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●
●
●
●

ﻣﻮږ ﻟﻦګوېج ټوډي ) ،(Language Todayد ﻣﺨﺎﻣﺦ او/ﯾﺎ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ژﺑﺎړې ﮐﻤﭙﻦۍ ،ﺳﺮه ﻗﺮارداد کړی ،ﮐﻮم چې زﻣﻮږ
وﻟﺴﻮالۍ  ،CSE, 504څﺧﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ اړﺗﯿﺎوې ،ﯾﺎ ﻫﺮه ﻏﻮنډه چې ﺷﺨﺼﻲ کړﻧﻼرې او/ﯾﺎ ﺣﻀﻮري ﻏﻮنډې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي
ﻣﻼتړ ﮐﻮي
ورځنۍ اړﯾﮏې څﺧﻪ زﻣﻮږ د وﻟﺴﻮالۍ ژﺑﺎړوﻧﮑﯽ چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه اړﯾﮏې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ښووﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ
د ژﺑﺎړې ﻟﭙﺎره ﻣﻮﺟﻮد وي ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻼتړ کېږي.
ټول ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻟﮑﻪ د ﭘﺎﯾﻠﻮ راﭘﻮر ،د ﻟﻦډﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺖګ راﭘﻮروﻧﻪ ،د وﻟﺴﻮالۍ/ښوونځی ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ،د وېب ﭘﺎڼې ﭘﻮسټوﻧﻪ،
د ښوونځی ﻣﺲېﻧﺠﺮ/روﺑﻮټ اړﯾﮏې او داسې ﻧﻮر( ژﺑﺎړل کېږي او د ﮐﻮرنۍ ﭘﻪ ﮐﻮرنۍ ﯾﺎ د ﺧﻮښې ژﺑﻪ وړاﻧﺪې
کېږي.
ﻣﻮږ ﺟﺎﺑﺮ ) (Jabberلګوﻟﯽ ﮐﻮم چې ﻟﻪ دې څﺧﻪ ډاډه کېدو ﻟﭙﺎره چې ټوﻟﻮ  3ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې د ښوونځی او ﮐﻮر
ﺗﺮﻣﻦځ اړﯾﮏې اداﻣﻪ ﻟﺮي زﻣﻮږ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د دې ﺟﻮګه ﮐﻮي چې ﺧﭙﻠﻮ ﻟﭗ ټاﭘﻮﻧﻮ /ﮐﺮوم ﺑﮏ څﺧﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ کې )ﮐﻮر،
ښوونځی ،ﮐﺎر( ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ/څﺧﻪ اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﻲ .ﺟﺎﺑﺮ واﯾﺲ مېل ځانګړنې ﻫﻢ ﻟﺮي او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د اړﯾﮏې ﻧﯿﻮل اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮل
ځﮐﻪ چې د ښوونځی/وﻟﺴﻮالۍ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﺷﻢېره ورﺗﻪ ده د دﻓﺘﺮ/ښوونځی ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﺷﻢېر ﺳﺮه تړل ﺷﻮی دی.

ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ
څېړنې د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺼﺒﻲ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ ګټې ،ﮐﻮم چې دواړه رواﻧﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ کې اﮐﺎدﻣﯿﮏې
ﭘﺎﯾﻞې ﻟﺮي ﺛﺎﺑﺖې کړي دي .ﻣﻮږ ﭘﻮهېږو ،ﻣﻮږ ﭘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻮګه ﺧﻮﻧﺪي ،ﻣﻼتړ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د زده کړې ښکېﻟﻮﻧﮏې
ﭼﺎپېرﯾﺎل چې د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ټوﻟﻨﯿﺰ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺖګ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي ﺗﻪ ژﻣﻦ ﯾﻮ .د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﺗﻮګه ،ﻣﻮږ ﭘﻪ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻮګه ﺧﻮﻧﺪي ،ﻣﻼتړ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د زده کړې ښکېﻟﻮﻧﮏې ﭼﺎپېرﯾﺎل چې د ټوﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ټوﻟﻨﯿﺰ او
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺖګ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي ﺗﻪ ژﻣﻦ ﯾﻮ .دﻏﻪ وﺑﺎ داسې ﺣﺎﻻﺗﻮ راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه
ﻫﻤﺪردي ،ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ټوﻟﻨﯿﺰې اړﯾﮏې راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮل او د زده کړې ﻧﻮې ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي د ﻣﺸﺮاﻧﻮ رول ﻧﻮر ﻫﻢ ډېر
کړی دی .ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،د ښوونځی روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻪ ،او ﻧﻮر ﻣﻼتړ ﺑﻪ د ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻮده کې ﮐﻠﻪ چې ودانۍ بېرﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ
کېږي او د ښوونځی ﻣﺸﺎور ،ټوﻟﻨﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ،د ښوونځی روان ﺷﻨﺎس ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ ﻣﺸﺎور ،ﻧﺎروﯾﻦ کې ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،او د ښوونځی روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮوګراﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﻮي او زﻣﻮږ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ارزښﺗﻨﺎک ﻣﻼتړ
وړاﻧﺪې کړي.
ﻫﺮ ﮐﺎل ﺑﺪﻟﻮن اړﯾﻦ وي ،او دا ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل کې چې ﻣﻮږ دواﻣﺪاره ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړې څﺧﻪ ﭘﻪ څو ﻣﺮﺣﻠﻮ کې ﺣﻀﻮري
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮ دې ﻫﻢ اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻟﺮې واټن زده کړې ﺗﻪ ﺳﺘﻦېږو ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﻬﻢ وي .ښوونځی ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻮګه
ځواب وﯾﻮﻧﮏې ﻣﻼتړ وکړي او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﮐﻮرنۍ ،او ټوﻟﻦې د اړﺗﯿﺎو او ﻣﻼتړ پېژﻧﺪﻟﻮ ﭘﺮوسې کې ښکېل کړي.
ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﭘﻼن ﺟﻮړونې ﻻرښود و:
ﮐﺮﻧﺘﯿﻦ څﺧﻪ ﺑﻬﺮ کېدو ﻟﭙﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻏﺒﺮګون چې کېدای ﺷﻲ ﭘﻪ کې ﺷﺎﻣﻞ وي:
● ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺸﺎر ،اﺿﻄﺮاب ،ﺧﭗګان ،ﻏﻮﺳﻪ ،د ګﻧﺎه ﯾﺎ ﻧﻬﯿﻞۍ اﺣﺴﺎس
● ﺧﭙﻞ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ اړه وېره او اﻧﺪېښﻧﻪ ﻟﺮل
● ﻧﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ او ﻋﺼﺒﻲ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ چې کېدای ﺷﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮل ﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ اړﯾﮏې ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺧﻪ ﻋﺼﺒﻲ ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ او ﭼﻠﻨﺪ کې ﻣﻼتړ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ دی .دﻏﻪ ﭘﻼن د ﻫﻐﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ پېژﻧﺪﻟﻮ چې اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي او د ﻣﻼتړ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د اړﺗﯿﺎ وړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ټﯾﻦګار ﮐﻮي .د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ ځﯾﻦې اړﺧﻮﻧﻪ
ارزوه او ﺑﯿﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮل کېدای ﺷﻲ د ﻧﺎﺑﺎورۍ دغې ﻣﻮدې کې زﻣﻮږ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻏﻮره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ/ﭼﻠﻨﺪ
روﻏﺘﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﻼتړ کې ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړي .دﻏﻪ ﭘﻼن ﻫﻤﺪاراز زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ټوﻟﻨﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړه )ټوﻟﻨﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړه(
ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨﺲټﯾﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﺗﻮګه ﻫﻢ ټﯾﻦګار ﮐﻮي .ټوﻟﻨﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړه ﺑﻪ څرنګه چې د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د زده کړې ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ
کې ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮی د وﻟﺴﻮالۍ د ﻧﺼﺎب ﺷﺘﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ کې ﭘﻠﻲ ﺷﻲ.
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دﻏﻪ ﭘﻼن د ښوونځی ،زﻣﻮږ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،او ﭘﻪ ټوﻟﻪ کې ټوﻟﻦې ﺗﺮﻣﻦځ د اړﯾﮑﻮ دواﻣﺪاره او څرګﻧﺪې ﻻرې راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر
ﮐﻮي .د ټوﻟﻦې غږ ﻫﻢ دﻏﻪ ﭘﻼن کې د وﻟﺴﻮالۍ ﭘﻪ ﺗﻮګه د ﺳﺮوې او ﻣﺠﺎزي ﻓﻮرم ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻏﺒﺮګوﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ځای
کړل ﺷﻮی دی.
دﻏﻪ رواﻧﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ کې چې ﭘﻼن ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړې ،د ﺻﺪمې ﺑﺎﺧﺒﺮه ﻏﺒﺮګوﻧﻮﻧﻪ ،او ځواب وﯾﻮﻧﮑﻲ کړنې چې
ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ،ﻻس رﺳﯽ او ګډون ﺑﺎﻧﺪې ټﯾﻦګار ﮐﻮي ﺑﺮﺧﻮ کې ﻣﻼتړ وړاﻧﺪې ﮐﻮي کې د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ښکېﻟﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ
اﻗﺪاﻣﺎت ټاﮐﻲ .ﻟﻪ دې ﺳﺮبېره ،ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ځان ﭘﺎﻣﻠﺮنې او ﻋﻤﻮﻣﻲ روﻏﺘﯿﺎ اﺣﺴﺎس هڅونې ﻟﭙﺎره ﻣﻼتړ
وړاﻧﺪې ﮐﻮو.

ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﻼتړ
ﻟﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ روﻏﺘﯿﺎ څﺧﻪ ﻣﻼتړ کې:
● د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ چې اﮐﺎدﻣﯿﮑﻪ/ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺮﺧﻪ کې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي ژورې ارزونې ﻟﭙﺎره د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ ﻣﺮﺟﻊ څﺧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده وکړئ.
● ښووﻧﮑﻮ او د ﻣﻼتړ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ  K-12ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﺗﺮ څو ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ټوﻟﻨﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده
کړې ﺳﺮﭼﯿﻦې ) (social emotional learning resources, SELچې ﭘﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ وړﺗﯿﺎوې )ځان پېژﻧﺪﻧﻪ،
ځان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ټوﻟﻨﯿﺰه ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ،د اړﯾﮑﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ،ﻣﺴﺆلې ﭘﺮېکړې ﮐﻮل( ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي وﮐﺎروي:
○ د دوﻫﻢې ﻣﺮﺣﻞې ﻧﺼﺎب K-8
○ وڅېړئ ،وارزوئ او  9-12د ﯾﻮ ټولګی د ټوﻟﻨﯿﺰ  -اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زده کړې ) (SELﻧﺼﺎب اﻧﺘﺨﺎب کړئ.
○ ﭘﻪ  K-5ټولګﯾﻮ کې ﺷﺘﻪ کړنې ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ او  6-12ټولګﯾﻮ ﺗﻪ د کړﻧﻮ پېژﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ټوﻟﻮ ټولګﯾﻮ
ﻟﭙﺎره د  SELﻧﺼﺎب د روزنې ﭘﺮوټوﮐﻮل ﭘﻠﻲ کړئ.
● روﻏﺘﯿﺎ کې ﻣﺮﺳﺖې او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺮﺳﺖې ﭘﺮوګرام )Employee Assistance Program,
 (EAPﭘﻪ ګډون ﻟﭙﺎره ﻣﻼتړ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺟﺮا وړ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ادارو او ﭘﺮﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﺎﺗﺊ.
● ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﺑﺮﺧﻮ کې ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ وړاﻧﺪې کړئ:
○ څرنګه ﻫﻐﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې اﺿﻄﺮاب ،ﺧﭗګان او ﺻﺪمې ﺳﺮه ﻻس او ګرېوان دي وپېژﻧﻮ او ﺗﺮې ﻣﻼتړ
وکړو.
○ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺼﺐ او ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﮐﻤﭙﺎﻟﻨﻪ او دا چې څنګه د ﻧﮋدا او ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖۍ ﭘﻪ اړه ﻧﻦګوﻧﮏې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ګوﺗﻪ
کړو ﭘﻮهېدل
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د ښوونځی ټوﻟﻦې ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره اﻗﺪاﻣﺎت
وﻟﺴﻮاﻟﻲ
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

●

●
●
●

د ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺑﺮﯾﺎ ﮐﭻې ردﯾﺎﺑﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ او د ﻓﺮدي
ﻣﻼتړ اړﺗﯿﺎ ﮐﭻې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره  ELLsراﻣﻦځﺗﻪ کړئ
ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،د ﭘﺮوګرام اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ ډاډه کېدو
ﻟﭙﺎره د  504ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺖګ د څارنې ﭘﻠﻲ ﮐﻮل
د ﻻرښود اﺳﻨﺎد ،ﭼﮏ لېﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮل ،او ﭘﻪ ﻣﺠﺎزي ﺗﻮګه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ،
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﺮوګرام کې د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل )د ازﻣﻮﯾﻨﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ،او داسې ﻧﻮر(.
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ټﮐﻨﺎﻟﻮژۍ ) (ATﮐﺎروﻟﻮ څﺧﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻼتړ وړاﻧﺪې کړئ
د  IEPﻟﭙﺎره د ﺛﺎﻧﻮي زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻮ ارزونې ﻟﭙﺎره ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﮑﺎري وکړئ
ﮐﻮر او ښوونځی ﺗﻪ ﻣﻦځ د ﻣﻬﻤﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره د  ELLs/MLLsﻟﭙﺎره
د  - CRﺑﺮﺧﻪ  154اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ دوﻣﺪاره اړﯾﮏې څﺧﻪ ﻣﻼتړ وکړئ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د  - CRﺑﺮﺧﻪ  ELL/MLL 154د واﻟﺪﯾﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﺮه کړئ.
ځانګړې ژبې کې اغېزﻣﻦې اړﯾﮏې ﺗﻪ ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
 ECSDM WL/LOTEټولګﯾﻮ کې ﻻرښووﻧﻮ ﻫﺴﭙﺎﻧﻮي او
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻋﺼﺮي ژﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې وړاﻧﺪې کړئ.
د  ELL/MLLزده ﮐﻮوﻧﮑﻮ پېژﻧﺪګﻟﻮی او ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮل ﺑﻪ ټول
ﮐﺎل د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﮐﻨﺘﺮو ﻣﺮﮐﺰ ) (CDCاو د ﻧﯿﻮﯾﺎرک اﯾﺎﻟﺖ د روﻏﺘﯿﺎ
څانګې ) (NYSDOHﻻرښوونې ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ﺳﺮه اداﻣﻪ وﻟﺮي.
د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ ځانګړی ﺑﺮخې ارزونې او ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺎم کې ﻧﯿﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﭼﻠﻨﺪ د ﮐﻮډ ﮐﻢېټه ﺑﯿﺎ راوﻏﻮاړئ.
د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎتې ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ارزونې او ﻧﺎاوارې ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ،د
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ ﻣﺮﺟﻊ FBA ،ﭘﺮوټوﮐﻮل ﮐﺎرونې څﺧﻪ ﻣﻼتړ
وکړئ.
د اړﯾﮑﻮ ﻧﻘﺸﻪ وڅېړئ )ﻫﺎرورډ( او د روزنې ﻣﻨﺎﺑﻊ.
اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺎب کې د  SELادﻏﺎم ﻟﭙﺎره ﻫﻤﮑﺎري وکړئ.
د ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎارامۍ ﻟﭙﺎره د  TSSد »چټک زﻏﺎﺳﺘﻮﻧﮑﻮ« ډﻟﻪ او/ﯾﺎ ادارې،
ښووﻧﮑﻮ ،ﻣﻼتړ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ) ،TAsﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻن ،څاروﻧﮑﻲ،
اﻣﻨﯿﺖ( ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻠﯿﺪوﻧﮑﻲ ﻟﯿﺴﺖ راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮل
ازادې ﻣﻄﺎﻟﻊې او د ټولګﯾﻮ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﻨﻮع،
ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻮګه ځواب وﯾﻮﻧﮑﻲ او ټولګی  K-12ﻟﭙﺎره  SELﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻮوﻧﮑﯽ درﺳﻲ ﻣﻮاد وپېرئ.
د ځان  -ﭘﺎﻣﻠﺮنې ﭘﻪ اړه دواﻣﺪاره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وړاﻧﺪې کړئ
د ﺧﻮړو د وېش اړﺗﯿﺎوې پېژﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮرنۍ ﺳﺮوې کړئ
ټوﻟﻮ درېﯾﻮ ﺳﻨﺎرﯾﻮګاﻧﻮ کې د ﺧﻮړو ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﺟﻮړ او ﺷﺮﯾﮏ
کړئ
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د اړﺗﯿﺎ وړ ﻓﺮدي ﻣﻼتړ ﮐﭻې څﺧﻪ ﺧﺒﺮېدو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻟﺮې واټن ګډون او ﺑﺮﯾﺎ کې
ﭘﺮﻣﺨﺖګ وڅارئ.
د ﻣﺪﯾﺮ او/ﯾﺎ ﻻرښووﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺸﺮ)اﻧﻮ( ﻟﻪ ﻟﻮري د ښووﻧﮑﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺖګ د څارنې
ﮐﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره  1:1ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻦۍ ډﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﻮل.
ﮐﻮروﻧﯿﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﮐﻮوېډ  504ﻻرښود ﺷﺮﯾﮏ کړئ.
ﻟﻪ ﻟﺮې واټن درﻣﻠﻨﻪ )ﻓﺰﯾﮑﻲ درﻣﻠﻨﻪ ) ،(PTﻣﺴﻠﮑﻲ درﻣﻠﻨﻪ ) (OTﻣﺸﺎوره ،ﺧﺒﺮې او
ﻟﯿﺪ ﻣﻬﺎﻟﻮېش وټاﮐﺊ .ﻟﻪ ﻟﺮې واټن درﻣﻠﻦې څﺧﻪ ﺑﻪ ﯾﻮازې ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭗړه
ﺗﻮګه ﻟﺮې واټن زده کړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ګټه ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ.
د ﻻرښود اﺳﻨﺎد ،ﭼﮏ لېﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮل ،او ﭘﻪ ﻣﺠﺎزي ﺗﻮګه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ځای ﭘﺮ ځای ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﺮوګرام کې د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ
وړاﻧﺪې ﮐﻮل )د ازﻣﻮﯾﻨﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ،او داسې ﻧﻮر(.
ښووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼتړ وړاﻧﺪې کړئ )ﻟﮑﻪ ﭘﻞټﻓﻮرﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢې ﻻرښوونې،
وېډﯾﻮګانې ،1:1 ،او ﮐﻮﭼﻦۍ ډلې(
ﻟﻪ  CSEڅﺧﻪ ﻣﻼتړ کړئ چې ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺰوري زده ﮐﻮوﻧﮏ او ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وي ،د
ﻫﺮې ودانۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻃﺒﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ کې ﻣﺮﺳﺖې ﻟﭙﺎره ﻏﻮنډه راوﻏﻮاړي.
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ځانګړی  PPEاړﺗﯿﺎوې
پېژﻧﺪل )ﻟﮑﻪ ﭘﺎک ﻣﺦ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﻪ ،د ﻣﺦ ډال ،ﭘﻮړ ﺑﺎﻧﺪې د ټوﻟﻨﯿﺰ واټن نښې ،د
پښو نښې ،ﯾﻮ ځل ﮐﺎرېدوﻧﮑﻲ ﺟﺎمې(
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ  -دوﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻟﺮې واټن د زده کړې ﺗﻢې راﻣﻦځﺗﻪ کړئ )د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮګه:
 ESYد ﻟﺮي واټن زده کړې ﺗﻢې(
د واﻟﺪﯾﻨﻮ روزنې  -ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺳﺮﭼﯿﻦې ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
نېټې وړانډې کړئ
د ﺳﺮوی ﭘﻮښﺗﻦې ﻟﻪ  SWD & SELﺳﺮه ﺷﺮﯾﮏې کړئ
د ژبې ﮐﺮښې او ﻟﻦګوېج ټوډي ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮی د ﺧﻮښې
ژبې ﺑﺎﻧﺪې اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﺊ .د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎرت/د ﻟﻦډﻣﻬﺎل ﭘﺮﻣﺨﺖګ راﭘﻮر ژﺑﺎړه ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد
دی.
د ﻣﻬﺎرت ﮐﭻې او د  CRﺑﺮﺧﻪ  154دقېقې د اړﺗﯿﺎ وړ ﻏﻮنډې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺳﺮه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮنډې ﺟﻮړې کړئ .ﻏﻮنډې ﺑﻪ د ﻏﻮنډو ﻻرښودوﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻎږۍ کې
ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل کېږي.
د  K-12ودانۍ  - ELL/MLL CRﺑﺮﺧﻪ  154ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻼتړ ﻣﻬﺎﻟﻮېﺷﻮﻧﻪ
ﺟﻮړول
د  ELL/MLLﺑﺮﯾﺎ ﻟﭙﺎره ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻮګه ځواب وﯾﻮﻧﮑﯽ او د زده کړې
دواﻣﺪاره ) (CR-Sﮐﺎرﭼﻮﮐﺎټ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺖګ/روزﻧﻪ وړاﻧﺪې کړئ.
د زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د انګﻟﯿﺴﻲ ژبې د ﻣﻬﺎرت ﮐﭻې وروﺳﺖۍ اﻧﺪازې ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ د
 ELL/MLLژبې زده کړې څﺧﻪ ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره د زده کړې ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ او ﻣﺘﻨﺎوب
ﭼﺎپېرﯾﺎل کې دﻧﻨﻪ د  K-12د ﻻرښوونې ﻣﻬﺎﻟﻮېش ﺟﻮړ کړئ.
وروﺳﺘﻪ ﭘﺎتې ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﻧﺎاوارې ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮوﻧﮑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ
اداره ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﯿﺴﺊ.
چېرې چې ﻣﻤﮑﻦ وي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻼتړ ﻣﺮﺟﻊ څﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وکړئ
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﺎورې کې ﻣﻼتړ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  CDEPڅﺧﻪ )د وﻟﺴﻮالۍ د زده
کړې ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻼن( ﻣﻼتړ وکړئ.
د ﺧﻮړو د وېش اړﺗﯿﺎوې پېژﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د وﻟﺴﻮالۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺟﻮړه ﺷﻮې ﺳﺮوې
واﺳﺘﻮئ
ﻣﺸﺨﺺ کړئ چې ودانۍ کې چېرې چې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﭙﻞ ﺧﻮاړه ﺗﺮﻻﺳﻪ او
ﺧﻮري د  DOHاو  NYSEDﻻرښودوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي
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ﺿﻤﯿﻤﻪ
د روزنې ﻣﻨﺎﺑﻊ
د روﻏﺘﯿﺎ اړﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ټوﻟﻮ ښووﻧﮑﻮ ،ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻲ .دﻏﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او
ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﻮوېډ 19-ﻣﻌﺮض کې د واﻗﻊ کېدو ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ دي.
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ
مېډل ټاون ﺑﻪ ﻫﺮه ودانۍ کې  CDC، OSHAﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ او  DOHﻻرښودوﻧﻮ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي چې دﻏﻪ ﮐﺴﺎن
ﺑﻪ ﻟﻮمړی وپېژﻧﺪل ﺷﻲ او ﺑﯿﺎ ورﺗﻪ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ روزﻧﻪ ورکړل ﺷﻲ .ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻟﻮري وړاﻧﺪې ﺷﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ،PPEچې لږ ﺗﺮ لږه ،ﻣﺦ پټوﻧﮑﯽ ﭘﻪ کې ﺷﺎﻣﻞ دي ﺗﺮﻻﺳﻪ کړي او ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺖ کړي .ﮐﻪ ټوﻟﻨﯿﺰ واټن ﯾﺎ
ﺧﻦډوﻧﻪ/بېﻟﻮﻧﮑﯽ دېوال ﮐﻨﺘﺮوﻟﻮﻧﻪ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﺸﻲ ﭘﻠﻲ کېدﻟﯽ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺳﺮه ﺷﭗږ ) (6فټه څﺧﻪ لږې ﻓﺎﺻﻞې ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ  PPEوﮐﺎرول ﺷﻲ.
ټوﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د روزنې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
● ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګه د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځل :د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ښوونځی ټوﻟﻦې ،او ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځﻟﻮ
ځای ټاﮐﻠﻮ ﺳﺮه د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺑﺸﭗړ او دواﻣﺪاره وﯾﻦځﻟﻮ ﺗﻪ وده ورکړئ .ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن او روانې اوبې ﻟﻪ ځنډ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي،
د ﻻﺳﻮﻧﻮ اﻟﮑﻮل ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ چې لږ ﺗﺮ لږه  60%اﯾﺘﺎﻧﻮل ﯾﺎ  70%اﯾﺴﻮﭘﺮوﭘﯿﻞ اﻟﮑﻮل وﻟﺮي وړاﻧﺪې کړئ .د
ﻻﺳﻮﻧﻮ وﯾﻦځﻟﻮ او ﺳﻨﯽټاﯾﺰر د ﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ وړاﻧﺪي کړئ
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
○ د ﻻس وﯾﻦځﻟﻮ ویډﯾﻮ
● ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګه ټوخۍ او ﭘﺮﻧﺞۍ ﮐﻮل
● ﻓﺰﯾﮏې واټن
○ ﭘﺪې اړه چې ﺷﺎګرداﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ورځنۍ ﺗﻮګه څنګه د ﻧﯿﮋدې اړﯾﮑﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وکړي د ﻓﺎﮐﻮﻟﺖې ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ټرﯾﻨﻦګ
ورﮐﻮل.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
● ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﭘﺮوسې )څو ګونې د ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﺦې(
○ ودانۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ
○ د دﻫﻠﯿﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
○ د آرام ﺧﻮنې اﺳﺘﻌﻤﺎل
○ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوسې
○ ﻧﺎروغ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل
○ ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان چې ﻧﺎروغ دي ﯾﺎ ﺷﮏ ﮐﯽږي چې ﻧﺎروغ دي
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
● د ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺳﻢ ﺗﺨﻨﯿﮑﻮﻧﻪ
○ ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮل
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
● د ﻋﺎﻣﻪ ځاﯾﻮﻧﻮ ،ﮐﺎري ځاﯾﻮﻧﻮ ،ﺳﻮداګرﯾﺰو ځاﯾﻮﻧﻮ ،ښوونځﯾﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﻧﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﯿﺎ ﺧﻼﺻﻮن
ﻻرښود
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
● د ﺧﻄﺮ اړﯾﮏې  -د ﭘﻮﻫﯿﺪو ﺣﻖ
○ د ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺗﻮﮐﻮ او د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ډیټا ﺷﯽټوﻧﻮ ﺳﻢ ﮐﺎرول
■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
○ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺧﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺗﻮﮐﻲ ﻧﻪ وړل
○ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ کې د ﻻس ﺳﻨﯽټاﯾﺰر وړل
○ ن ﻟﯿﺴﺖ :د ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎ ) SARS-CoV-2 (COVID-19ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې اﺳﺘﻌﻤﺎل
■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19
● ﭘﻪ ﺧﻄﺮ واﻗﻊ ﮐﯿﺪو ﮐﻦټرول ﭘﻼن  -د  COVID-19/ﭘﺎﻧﺪامۍ ﭘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
● ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰات PPE -
○ د ټوﻟﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻄﺮ ارزونې او د ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ) (PPEد اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎزه ورﮐﺸﺎپ
○ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ،اﺳﺘﻌﻤﺎل او اﻧﺪازه
○ د ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮز ﭘﯿﭻ ﭘﺎﮐﻮل او ﺿﺪ ﻋﻔﻮنې ﮐﻮل )ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﻟﺮی(
○ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ،ایښودل ،ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ روزﻧﻪ ورﮐﻮل ،د دوی اوﺳﻨﻲ او
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻧﺪو ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
● د ﭘﻮز ﭘﯿﭻ ﮐﺎرول )دوﻧﻦګ /ډﻓﻨﻦګ( )ټوک د ﺟﺮاحۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪي(
● د ﭘﻮز ﭘﯿﭻ ډون/دف ویډﯾﻮ
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
● د ﺗﻨﻔﺴﻲ غړو ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ )د ټوﻟﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﺒﺎره د  N95ﻣﺎﺳﮏ د  NYSﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺦې اړﯾﻦ دی(
○ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﻨﻔﺴﻲ غړو د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اوﺳﻦۍ ﭘﺮوګرام ﭘﺸﻤﻮل ﯾﺎ ﯾﻮازې د ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻨﻔﺴﻲ غړو د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﭘﺮوګرام ﻫﻢ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ
○ ﯾﻮازې ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورکړل ﺷﻮه
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
/hcare
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