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  د سرپرست Richard Del Moro لخوا پیغام
 

  د مېډل ټاون ښوونځي د ټولنې (Middletown School Community) ښاغلیو 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-19 له امله اغېزمن شویو کسانو، سیمو او د پروسو د پراخوالي پام کې نیولو سره په حوصلې سره
 ترالسه 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 مالتړ 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 الپیاوړې کېږي. موږ د خپل تعلیمي پالوي له همکاریو او د دغې پروسې د پالن 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 2021-2020 تعلیمي کال د پیل لپاره د تابیاوو له مخې د خپلو زده کوونکو، فاکولتو، کارمندانو، او بالخره د ټول ښوونځي

 مالتړ وکړي. پداسې حال کې چې ډېر شیان نامشخص دي، موږ هیله من یو چې د بیا پیل لپاره چمتو شوی پالن 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 الرښوودونو د نشر په برخه کې په الره اچولې دي.
 
 د درنو، زده کوونکو، ښوونکو، کارمندانو او ټول ښوونځي روغتیا او خوندیتوب زموږ د پالنونو محوري موضوع ګڼل کئږي.  په
 حضوري ډول د ښوونځیو د بیا پیل لپاره د Middletown پالن به د نن ورځې د غوره علمي او روغتیایي معلوماتو، د فدرال ادارې (د

New York State Education Department, NYSED) ناروغیو د کنترول د مرکز په ګډون)، د نیویارک ایالت د ښوونې ادارې
 )، د نیویارک ایالت د عامې روغتیا د ریاست(New York State Department of Health, NYSDOH)، د محلي حکومت لخوا د

 چارواکو (نارنجي حکومت د عامې روغتیا وزارت/ Orange County Department of Health) د سپارښتنو او تدابیرو پر اساس
 وي. زموږ پالن د عصري علومو، د ممکنه فرضي اجرآتو او هغو اقداماتو پر بنسټ دی چې ښایي موږ ورته د حاالتو 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 پالنونو 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 الرې،د

  ښوونځي د ټولنې سره د مشارکت په موخه د الرو چارو موندلو ته دوام ورکړو.
 

 موږ په داسې یوه پالن کار کوو چې له مخې یې ښوونکي او کارکوونکي وکوالی شي د سپتمبر په لومړۍ نېټه ښوونځي ته
 تشریف راوړي او زده کړې پیل کړي. ښوونکي به په ښوونځي کې حضور لري ترڅو دK-12 ټولګیو 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 ترالسه 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-19 وایروسي 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 وکوالی

 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 (Herculean) څخه کم نه و. زموږ د سږ پسرلي له تجربو څخه
 اخیستل شوې پوهه دا وه چې موږ وکوالی شول هغه شرائط تشخیص کړو چې له مخې یې موږ ډاډه ترالسه 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 السرسي، له●

 کارکوونکو څخه مالتړ او همدارنګه چټک او غوره انټرنېټ ته د السري 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 مالتړ په برخه کې بامسؤولیته السته راوړنې;●
 د حضوري ناستو، تلفوني اړیکو او مکاتبې له الرې د زده کوونکو او کورنیو سره باکیفیته اړیکې;●

 
 موږ درک کړې چې زموږ د زده کړو په موقعیت او څرنګوالي کې اختالف 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-12 ټولګیو 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 الرسرسي 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 السرسي په

  برخه کې له خپلو زده کوونکو مالتړ 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 السرسي او مالتړ په برخه کې افراد مخلتفې اړتیاوې لري، او دا اړتیاوې به زموږ په پالن کې ونیول شي. زموږ
  د ښوونکو او ښوونځی لپاره به تل فرصتونه موجود وي ترڅو پوښتنې مطرح کړي او له مختلفو الرو څخه پایلې ترالسه کړي.

 
 په پایله کې، موږ پوهېږو چې بیا پیل یوه متحوله پروسه ده، نه یوه واحده د عطف نقطه.  زموږ پالن 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 ترالسه شي.
 

 موږ پوهېږو چې د دغه پالن 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 ال ډېرو معلوماتو ته السرسی 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 Middletown مو د زده کړې او ودې لپاره په یوه غوره مکان بدل کړی.
 په درنښت - خوندي پاتې شئ،

  Richard Del Moro، د ښوونځیو سرپرست مشر
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 د کلیدي اصطالحاتو فهرست
 په دغه سند کې الندیني اصطالحات کارول شوي:

 
 غیر هم مهاله زده کړې (Asynchronous Learning) - هغه 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 الرښوونو سره سم د یوه ال ځانګړي مهالوېش له مخې سپارل شوي مواد ګوري په مثالونو کې شاید لوستل یا د ویدیو پورته کول، په
 آنالین ډول آزموینه، د تصمیم نیونې پالوی، پرېزېنټېشنونه او داسې نور شامل شي. ښوونکی الرښوونې چمتو کوي، زده کوونکو ته

 مشورې ورکوي او هغوی سره د اړتیا مطابق همکاري کوي.
 

 مختلطه زده کړه (Hybrid Learning) - هغه السته راوړنه ده چې په هغې کې دودیز مسائل، د آنالین زده کړې ترڅنګ حضوري زده کړه
 چېرې چې زده کوونکي د ښوونکي سره مباحثه کوي، مواد، او نور زده کوونکي چې د فزیکي او آنالین صنفونو له الرې 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 آنالین 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 (Subcommittees) - زموږ د پالن هره مهمه برخه په فرعي کمېټه کې چمتو شوې وه. هرې کمېټې د الرښوونو او
 اقداماتي مرحلو لپاره سپارښتنې چمتو کړې چې په پالن 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 Learning) - هم 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، معموال په استثنا ډول له ډیجيټلي وسائلو لکه د Google Meets and Zoom هغه 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 الره اچول کېږي. د هم مهاله زده کړو له الرې زده کوونکي کوالی شي په واقعي وخت
  کې په ارتباطاتو، تدریس، نظریاتو او توضیحاتو کې ګډون وکړي.

 
 

 همدارنګه ښایي تاسې د الندینیو لنډونونو سره مخ شئ:

(Enlarged City School District of Middletown, ECSDM) د مېډل ټاون د ښاري ښوونځیو پراخه حوزه  
(Building Condition Survey, BCS) د ودانۍ د څرنګوالي ارزونه 

(Centers for Disease Control, CDC) د ناروغیو د کنترو مرکز  
(Committee on Special Education, CSE) د ځانګړو زده کړو کمېټه  

(Department of Health, DOH) د عامې روغتیا وزارت  
(Individualized Education Program, IEP) د فردي زده کړې پروګرام 

(English Language Learner, ELL) د انګلیسي ژبې زده کونکي /(Multilingual Learner, MLL) د ګڼو ژبو زده کوونکي 
(New York State Education Department, NYSED) د نیویارک ایالت د ښوونې ریاست  

(Personal Protective Equipment, PPE) د شخصي خوندیتوب تجهیزات 
(Social-emotional Learning, SEL) ټولنیزې عاطفي زده کړې  

(Students with Disabilities, SWD) معلولیت لرونکي زده کوونکي  
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 معرفي
 
شوی ترالسه درک دا کې، پایله په خپراوي د COVID-19 د جوړوي. تیر مال د ټولنې د حوزې تعلیمي زموږ چې یو باور پدې                          موږ
کړي پورته ګامونه کوټلي چې ده الزمي دا ته مشرانو پوهنې د وکړي. بدلون وړ پام د ډول بېسارې په به طریقه کړې زده د                           چې
زده ټولو د شو وکوالی موږ ترڅو وکړي، همکاري کې برخه په پیاوړتیا او مشارکت پوهې، د سره ټولنې د ښوونځې د زموږ                         او
وښیو دا یو هر موږ چې دی وخت هغه اوس کړو. یې پیاوړی او رغوو یې و کړو، راژوندی بېرته اهمیت تعلیم د لپاره                          کوونکو
کې پرېکړو شویو ترسره خپلو په کچه، په هېواد ټول د بلکه کې ایالت په نیویارک د یوازې نه مخې له بدلونونو تاریخي د                          چې

  صادق او ریښتیني یو.
 
کتلي سره ځلونو په اونۍ هر ټیمونو جوړنې پالن حوزوي د زموږ شوي، تړل ښوونځي زموږ کې مارچ په چې راهیسې هغه                        له
مو چارې الرې غوره دي، کړې ګوته په اندېښنې موږ کړي. ګوته په مسائل اړونده ناروغۍ ساري COVID-19 د ترڅو                      دي
وخت هغه اوس وي. کړی ترسره مالتړ مو کچه په ښوونځي ټول د ترڅو دي کړې مو سپارښتنې او دي کړې                       شریکې
تګ وړاندې پر مخ د کړو. ته رامنځ زمینه لپاره پرانیستې بیا د ښوونځي د او کړو پورته ګامونه پروړاندې مخ چې                        رارسېدلی

  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 پالن د ټولو اووه واړه ښوونځیو په کچه د پروسو او طرزالعملونو په اړه داسې یو روښانه الرښود چمتو کوي چې
 له مخې یې روغتیا، خوندیتوب او د هغو الرښوونو 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 تمایالت او کلیدي معلومات

 پکې شامل دي چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز  (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)، د
  نیویارک آیالت د روغتیا د څانګې

  ( New York State Department of Health, NYSDOH)، د نیویارک ایالت د ښوونې د څانګې
 (New York State Education Department, NYSED) او همدارنګه د ایالت په کچه د ځواب ویونکو ښوونځیو لپاره د والي د

  معیارونو په الرښوونو کې موندل کېږي
 
له شو وکوالی يې مرسته په چې دي کول چمتو پالن یوه داسې د لپاره ټولنې د ښوونځي د زموږ هدف سند دغه د الرښوونې                           د
څرګنده دا ساینس تړاو په شیوع د ناروغیو د چې ننوځو مهال داسې ځلې بیا ته ودانۍ ښوونځي د شوې جوړې مسالې او                         خښتو
راګرځېدو د ښوونکي او کوونکي زده ټول چې کړي مشخص وخت هغه همدارنګه او دي خوندي راګرځېدل بېرته چې                     کړي
دي کول ګوته په حلالرو داسې د الره غوره ټولو تر جوړولو پالن د لپاره کار دې د ولري. احساس خوندیتوب او هوساینې د مهال                           پر
تنظیم ډول وار مرحله په ورتګ ښوونکو او کوونکو زده د ته ودانیو جوړو مسالې او خښتو له شي کوالی ناحیه يې مخې له                          چې
څخه چاپېریال لرې بشپړ یوه له شي کوالی چې کوي ګوته په سیستمونه داسې مالتړ د پالن زموږ دې، پر سربېره                       کړي.
چې لري شرایط محلي ځانګړي حوزه تعلیمي هره زموږ کچه په ایالت نویارک د کړي. ترسره چارې لېږد د الرښوونو                      حضوري
هغه پالن ستنېدو بېرته د زموږ تنظیموي. پرېکړې ناحیيې هرې د او چارې الرې راستنېدو بېرته د ته الرښوونو                     حضوري
سیستمونه بېالبېل کېږي. نیول الندې غور تر فرصتونه او ننګونې مهمې زموږ چې چېرې کوي ګوته په راوړنې                    السته
اړتیاوې ګومارنې د او موډلونه مهالوېش د مالحظات، تقویمي به کې مراحلو بېالبېلو په لري. اړتیا ته حلالرو                    بېالبېلو

 موجودې وي. زموږ د ښوونځي د ټولنې د هر غړي د اوسنۍ روغتیا او خوندیتوب په اړه ډاډ حاصلول ځانګړی ارزښت لري
 
د توګه خوندي په ته ښوونځي به موږ چې کوي وړاندې مالحظات شمېره بې هغه ساحې شوې مشخصې کې پالن دغه                       په
اکادمیکو په پالن زموږ چې ولرو کې پام په چې ده مهمه دا کوو ورته رسیدګي موخه په دوام د چارو عملیاتي خوندي د او                           ستنېدو
رسیدګي ته زیانونو اوښتو کې برخه په کړې زده د او لوړه کچه اجراآتو د کوونکو زده د ترڅو لري تمرکز پیاوړی باندې                         الرښوونو
کې پالن په زموږ به همدارنګه چې دي لومړیتوبونه مهم اړتیاوې عاطفې ټولنیزې او شمولیت د کوونکو زده د زموږ                      وکړي.

  رسیدګي ورته کېږي.
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 په دغه پالن کې داسې طرزالعملونه شامل دي چې د ښوونځي له خوا به تعقیبېږي چې په الندې ډول دي:

 د رئیس سره اړیکه BEDS کود ښوونخی

  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org 441000010009 د Middletown عالي ښوونځی

Monhagen Middle /441000010014 مونهاجن مېډل Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

  میانه دوه ګوني برجونه
(Twin Towers Middle)  

441000010010 Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org 441000010015 میپل هل ابتداییه

Presidential Park/441000010018 ریاستي پارک Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter/441000010006 وېلیم اې کارټر Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Truman په Maple Hill Annex 
  Moon کې

441000010015 Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

دی. څخه لومړیتوبونو له زموږ خوندیتوب او روغتیا کورنیو د هغوی د او کارکوونکو کوونکو، زده د زموږ ووایم، درته روښنه                       چې
د هغوی چې کړو ترالسه اطمینان اړه په کارکوونکو او کوونکو زده د یې مخې له لرو تصمیم چې کړی طرحه پالن یو داسې                          موږ
کړو. ترالسه اطمینان اړه په راتګ بېرته د ښوونځي د موخه په کولو ترالسه د کړې زده د همدارنګه او کوي احساس                        هوساینې
اجرائوي د لخوا ادارو همکارو د زموږ یا والی د چې ولرو اړتیا موږ ښایي چې ده ممکنه دا وشو، ذکر یې مخکې چې څنګه                           لکه
د کچه، ملوثتیا د شي. ته رامنځ شېفتونه سره چټکۍ په ترمنځ مراحلو د کړې زده د کې جریان په کال د امله له                          وړاندیزونو
د چې وي موضوعات محوري پرېکړو هغو د زموږ به تدابیر پروړاندې ناروغۍ د کې ښوونځي په زموږ او خورېدل                      وایروس

  حضوري زده کړې لپاره د ښوونځي بیا پیل په اړه نیول کېږي.

د به دوی کوي. چوپړ حیث په سمبالوونکو COVID-19کچه په حوزې د به رئیس امنیت او خوندیتوب د او مربي نرسرۍ د ښوونځي                         د
ترالسه به ډاډ او کوي چوپړ حیث په اړیکې مرکزې یوې د لپاره غړو نورو ټولو د ښوونځي د او کارکوونکو کورنیو، ذینفعانو، او                          ښوونځي

  کوي چې په تعلیمي حوزه کې د ایالت او فدارلي ادارې د سپارښتنو سره سم اقدامات کېږي.

د الرښوونو، ایالتي د ښایي او دی مشرح سند دا دی، کې حال په جوړېدو د لپاره ایالت نیویارک د چې شان په پالن هغه هر                            د
تغیر کې صورت په اړتیا د سم سره سپارښتنو د (NYSED) ریاست روغتیا ایالت یارک نیو او ،(CDC)مرکز کنترول د                      ناروغیو

  پکې رامنځ ته شي. موږ بشپړ باور لرو چې په دغه پالن کې ذکر شوي خدمات زموږ د ښوونځي د ټولنې په ګټه دي.
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  ارزښتونه او د الرښوونې اصول - ښوونه ورکړئ. بوختول۔ پیاوړی یې کړئ.
  د دغې طرحې انکشاف د الندینیو الرښوونیزو طریقو په مرسته ترسره شوی:

 ښوونه ورکړئ:

 پ  ه 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 السرسی 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 ترالسه شي چې زموږ فعلي پالیسۍ او الرې 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 الندې د پروګرامونو د پیل●
  له الرې 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 الرو چارو بدلوو چې ډاډ ورکوي ټول زده کوونکي

 زده کړې او مالتړ ته السرسی 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●

 پالن کې ځانګړي موارد کوالی شي د شرائطو د بدلېدو په صورت کې ځواب ویونکي واوسي، او یا په بله مانا موږ کوالی 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 ترالسه کړو.
 له تنوع څخه مالتړ  – موږ له ټولو سوابقو څخه د خالقو 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 مالتړ او السرسي لپاره دي ښایي د نورو سره
 متفاوتې وي. په دغه پالن کې ټول عناصر به په دقت سره ارزول کېږي.

 عادالنه السرسی  – موږ په عدالت، السرسي او مالتړ 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 Moro د تعلیمي حوزې په کچه د مختلفو ذینفعانو په استازولۍ خبرې وکړې او د 2021-2020 تعلیمي
 کال لپاره یې په طرحو بحث وکړ. هغه په مسؤالنه ډول د ښوونځي د بیا پیل لپاره پالن جوړونکې ډلې ته الرښوونه 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 بالخره
 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 آنالین سروې، مجازي پوښتنې، د فرعي کمېټو ناستې، د تعلیمي پالوي ناستې او یو
 په یو مهاوره شامل شول. کمېټو با مفهومه نظریات، هدفي الرښوونې او داسې یوه هیله را ژوندۍ کړه چې د یوې غیر محسوسې

  موخې او زموږ د ښوونځي له ټولنې څخه د مالتړ په برخه کې یې مرسته وکړه.
 

  د حوزې په کچه د بیا پیل کاري ډلې الندینیو کمېټو ته طرحې چمتو کړې:
  ښوونکي●

 ښوونې○
  تعلیمي اقدامات○

 
  د ښوونځي د ټولنې مالتړ●

  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○
  تسهیالت○
  د ترانسپورت او زده کوونکو د لېږد را لېږد کمېټه○
  بودجه○
  تکنالوجۍ○

 
 کمېټو بې حسابه ساعتونه د دې لپاره صرف کړل ترڅو پالن طرحه کړي او خپل وخت او انرژي د دې لپاره وقف کړي چې

 وکوالی شي په راتلونکو اونیو کې بېرته خپل عادي حالت ته را وګرزي. تعلیمي حوزه ژمنه ده چې له الزمو اقداماتو څخه مالتړ
 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 پالن دغه الرښود او اړونده سرچینې به په مسؤالنه ډول او مهربانۍ سره، د عامې روغتیا د علومو مطابق له هغو
 منظمو او پېچلیو کارونو څخه مالتړ وکړي چې د 2020-2021 تعلیمي کال له چمتو والي سره تړاو لري، په داسې توګه چې موږ
 وکوالی 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 الندینیو مواردو په برخه

  کې مالتړ کړی:
 

  د کورنیو لپاره سرچینې:
  30000 د تشخیص کېټونه کورنیو ته چمتو شوي دي.●
 یوې آنالین سرچینې ته السرسی – د غیرحضوري زده کړې HUB – چېرې چې زده کوونکي کورنۍ او ښوونکي کوالی شي●

 غوښتل شویې زده کړې وګوري، د فني مالتړ لپاره د لیدو موکه برابره کړي، د ډیجیتلي محتویاتو د چمتو کوونکو په اړه معلوماتو ته
 السرسی ولري، په دیجیتلي محتویاتو کې ګډون وکړي ترڅو زده کړې ګړندۍ کړي او د K-6 ټولګیو زده کوونکي لپاره چمتو

  شویو علمي بستو کاپیانو ته السرسی ولري.
 

 د ژمګني ښوونځي اکادمي:
 په تدریسي او د زده کړې په برخه کې همکاري د دې المل شوې ترڅو 14 هغو زده کوونکو ته چې د فراغت د شرائطو د نه پوره کولو له●

 ګواښ سره مخ وو دا زمینه برابره کړه چې د 2020 کال په جون میاشت کې د فراغت لپاره په شرائطو برابر او اړین معیارونه ترالسه
  کړي.

 
  د پام وړ السرسی او مشارکت:

  په ټولو هغو ګروپونو کې د ذینفعانو ګډون چې د مالتړ له خدماتو، د ټولنې له رضاکارانو او ښوونکو څخه ګټه پورته کوي.●
 

  د ډیجیټلي څانګې تړل:
  د K-12 ټولګیو 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 18 کلنو او تر هغې کوچنیو زده کوونکو لپاره 414,000 چمتو شویې غذایي بستې●
 د خوړو د توضیع له الرې پراخې همکارۍ او له ښوونځي څخه مالتړ●
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  د ارتباطاتو طرحه

  د مخ پروړاندې تګ لپاره زموږ پروسې او ستراتیژۍ

 علمي حوزه ال هم ژمنه ده چې د بیا پیل د پالن 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/return له الرې د السرسي وړ ده، او د تعلیمي کال په جریان کې
  به د اړتیاو مطابق او شرائطو ته په کتو سره تعدیل او تغیر شي.

 د 2021-2020 تعلیمي 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 پالوي 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 الرښوونو 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 مالتړ وکړي.

 زموږ د ارتباطاتوموخې
 د شفاهي او کتبي ارتباطاتو(لکه امواجو) له الرې 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، CDC او DOH الرښووونې 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 الرې●
 نشرات او د اړتیا مطابق له غیر حضوري ناستو څخه استفاده وکړئ ترڅو ډاډ ترالسه 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 السرسي تشه کورنیو ته د هغو الرو چارو په چمتو کولو سره ډکه کړئ چې له مخې یې هغوی●
 وکوالی شي ټکنالوجۍ ته السرسی پیدا کړي او د تجهیزاتو د استفادې او ساتنې په برخه کې تخنیکي مالتړ ترالسه 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 الرو

  چارو په اړه د NYSDOH او NYSEDد الرښوونو 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 Moro،  د ښوونځیو سرپرست مشر
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 زموږ د بېرته پیل پالن 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 21–2020 تعلیمي کار لپاره غوره چمتووالی، موږ به:

  په دریو سناریوګانو کار کوو چې د  روغتیا، خوندیتوب او د ذی نفعانو  څرنګوالی زموږ د پالن اساسي برخه جوړوي●
 د طرحو په الره 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 الره رامنځ ته شي او د احتمالي  شېفټونو په اړه ځینې●

 تجربې ترالسه 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 وکوالی شي د علمي●
  لحاظه د غیرحضوري زده کړو له یوه غني چاپېریال څخه مالتړ وکړي.

 
 د ګڼ شمېرمعلومو او غیر معلومو دالیلو او دوامداره بې باوریو له امله، بې شمېره حقیقتونه موجود دي چې تعلیمي حوزه کوالی شي
 له مخې یې د ښوونځي د بیا پرانیستې او د 2020-2021 تعلی کال د اجرآتو لپاره پالن طرحه کړي. الندې 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 عادالنه سناریوګانو له مخې چې نه شي کوالی
 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 الندې په جدول کې ذکر شوې دي په هره اجزا کې، فرعي کمېټې
 په دوامداره توګه د اقداماتو د ترسره کولو لپاره الس په کار کېږي ترڅو اطمینان ترالسه شي چې د بیا پرانیستې لپاره ټاکل شوې موخې ترالسه

 کېږي.
 

 اجرآت د ښوونځي د ټولنې مالتړ ښوونکي
 موخه:  موږ د مطالبو په اړه د زده کوونکو له

 عمیقې زده کړې او د هغوی د مهمو
 وړتیاو مالتړ کوو.

 موخه:  موږ د خپل ښوونځي ټولې
 ټولنې ته درناوی لرو او د خپلو شریکانو

 له ښه توب څخه مالتړ کوو.

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

 مدیریت کوو.
 
 

 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 الرې 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 الرښوونو لپاره●

  روښانه توقعات
 د غیر حضوري زده کړو په چاپېریال کې د●

  زده کړې لپاره روښانه توقعات
  له کورنیو څخه مالتړ او فعاله اړیکې●
 په ټولو سناریوګان کې د تعلیمي الرو چارو●

 لپارهمشخصې السته راوړنې
 د ضایع شویو زده کړو د تشخیص په موخه د●

 ارزونې د مسؤالنه طرحې انکشاف
 د K-12 ټولګیو 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 آنالین ډول مکاتبه او بیا تخصیص●
 مسلکي پرمختګ او اجباري روزنه ترڅو مقررات●

 /الرښوونې مراعات شي
 د کارکوونکو ارزونه●
 د پالیسیو بیاکتنه●

(SWD) معلولیت لرونکي زده کوونکي  
(ELL) د انګلیسي ژبې زده کړه 

(MLL) د ګڼو ژبو د زده کړې زده کوونکي 
 د IEP معیار پوره کول او د زده کوونکو لپاره د 504●

 پالن اړتیاوې
●CRPart-154 د زده کوونکو لپاره د ELL/MLL د 

 تعلیمي اړتیاو د پوره کولو معیار
 د تدریس او د پروګرام دخدماتو له الرې د غیر●

 حضوري زده کړو په برخه کې له زده کوونکو
 څخه مالتړ

 د چټکتیا لپاره د ضایع شویو زده کړو او فرصتونو●
 په ګوته کول

 د تعلیمي نصاب تعدیل - د مالتړ/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 الرې ګډون او اړیکې.

 
(SEL) ټولنیزې-احساساتي زده کړې 

 د رواني روغتیا په برخه کې مالتړ●
 د زده کړې او ټولنیزو احساساستي اړتیاو په برخه●

 کې د کورنیو مالتړ
 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 الرې مشارکت او

  اړیکې
 د ځان په اړه د پوهاي، د په خپله مدیریت، د ټولنې د●

 پوهاوي، د اړیکو د مهارتونو او مسؤالنه 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 خوړو او تغذیې خدمات
 د زده کوونکو تغذیوي اړتیاوې،●
 خواب ویونکې د خوړو توزع وخت/موقعیت●

 تسهیالت
 د تسهیالتوحفظ الصحه●
 د ټولنیز واټن لپاره اندازه●
 د موجوده تسهیالتو تعدیل●

 
  روغتیا، خوندیتو او امنیت

 د عملیاتي خدمې ساتنه●
 د خوندیتوب لپاره روزنه●
 د روغتیا + خوندیتوب طرزالعملونه●
 طبي اړتیاوې او مالحظات●

 
 بودجه

 بشري سرچینې، فزیکي سرچینې او●
 بودجه جوړونه

 ګمارنه●
 

 ټکنالوجي
 د ښوونکو، زده کوونکو او کورنیو لپاره●

 ټکنالوجیکي مالتړ
  د لرې زده کړې وسائلو ته السرسی●

 (Zoom، د ګوګل ټولګی او داسې
 نور)

 وسائلو او چټک انټرنېټ ته عادالنه●
 السرسی

 
 •ترانسپورت/تګ راتګ

 د زده کوونکو انتقال او لېږد رالېږد●
 د خوراکي توکو انتقال●
  د وسائطو ضدعفوني کول●
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  د ذینفعانو مشارکت - یوه طرحه، څو غږونه
 زموږ تعلیمي حوزه د مهمو شریکانو سره د اغېزمن مشارکت لپاره الرې هواروي او د هغوی وړاندیزونو ته په خپل پالن 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 بېالبېل لیدلوري وګوري، د
 شریکانو مختلفې اړتیاوې په ګوته کړي او زموږ د طرحې د تطبیق په موخه د

  تعهد احساس راژوندی کړي.
 

 د ګډونوالو تعداد نېټه/وخت  د Town Hall تمرکز

 July 22 - 12:00-1:00 PM 300  تدریسي خدمه

  July 22 - 6:00-7:00 PM 200  ټولنه

 July 24 - 3:45-4:45 PM 120  غیر تدریسي خدمه

  July 27 -4:00-5:00 PM  300  زده کوونکي
 

 د ټولنې د سروې پوښتنه:  که چېرې د 2020 کال په سپټمبر میاشت کې تر احتیاطي تدابیرو الندې ښوونځي ته د زده
 کوونکو د تګ اجازه ترالسه 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)

 
  * الندې ګراف د 2020 کال جوالی میشتې د له سروې څخه اخیستل شوی.
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 *الندې نقل قولونه د هغو تمایالتو په اساس ټاکل شوي چې په Town Halls له 620 او د سروې له 2000 څخه د ډېر ځوابونو څخه ترالسه شوي

  دي.
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   د خوندي بیا پیل لپاره زموږ مرحله ییزه تګالره
 

 د پالن په جریان کې او دا چې موږ 2020-2021 تعلیمي 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 تمایالتو او د مجازي ناستو، د علمي پالوي او هرې کمېټې سره د ګډ کار، او د هغو
 الرښوونو چې د ټولنیز واټن د اړتیاوو په اړه د نیویارک ایالت د روغتیا ریاست (NYSED) او 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 تګالره په الره واچوو.  د مرحله
 ییزې تګالرې  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 ، الرښوونې او روغتیایي حاالت به پکې

 شاملېږي. موږ به د غیر حضوري زده کړې په برخه کې د ترالسه 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 فعال په یوه شپږ مرحله ییزه تګالره کار کوو، چې په هره پرله پسې مرحله کې به د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو او

 CDC د الرښوونو 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 تګالرې په اړه په راتلونکو پاڼو کې جزیات وګورئ ترڅود پروګرامونو په اړه نور معلومات ترالسه کړئ.
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  د مرحله ئیزې تګالرې لنډیز

 0 مرحله
 زده کوونکي - دغیرحضوري  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ:

 زده کړو پرمهال په کور
  کې

 سپټمبر 11 - 7
 9/7 ګڼه ښوونځی

 سپټمبر 18 - 14
 سپټمبر 25 - 21

 سپټمبر 28 - اکتوبر 2
  9/28 ګڼه ښوونځی

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

 په K-12 ټولګیو کې
 ټول زده کوونکي

 

 
 
 

 1 پړاو
 زده کوونکي - دغیرحضوري  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ

 زده کړو پرمهال په کور
  کې

 اکتوبر 9 -5
 اکتوبر 16 - 12

 
  10/12 - نمبر ښوونځی

 

ټولګ
 ی

 پروګرام

K او 504 په ګډون ټول زده کووکي SWD، ELL/MLL د 

K-5 (24 زده کوونکي)..1+6:1 او 12:1+3 

 1+8:1 او 12:1+3 (24زده کوونکي) 6-8

 3+12:1 (15 زده کوونکي) 9-12
 

  12-1 ټولګي
 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 مالتړ کوي.

 
 

  2 پړاو

 زده کوونکي - دغیرحضوري زده کړو  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ
  پرمهال په کور کې
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 اکتوبر 23 - 19
 

ټولګی/پ
 ړآو

  پروګرام

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

 د SWD، ELL/MLL او 504 په ګډون ټول زده کووکي 1

K-8 (45 زده کوونکي) 12: 2+1 

K-5 (34 زده کوونکي) 12: 1+1 

 12: 1+1 (39 زده کوونکي) 6-8

 12: 1+1 (78 زده کوونکي) 9-12
 

  12-2 ټولګي
 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

 مالتړ کوي.
 

 

 3 پړاو

 زده کوونکي - دغیرحضوري زده کړو  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ
  پرمهال په کور کې

  اکتوبر 30 - 26

ټولګی/پړ
 آو

 پروګرام

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

 د SWD، ELL/MLL او 504 په ګډون ټول زده  2
 کووکي

 15: 1 (63 زده کوونکي) 3-5

 15: 1 (93 زده کوونکي) 6-8

 15: 1 (186 زده کوونکي) 9-12
 

  12-3 ټولګي
 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

 مالتړ کوي.
 
 

 

 4 پړآو

 زده کوونکي - دغیرحضوري زده کړو  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ
  پرمهال په کور کې

 نوامبر 2-6
 نوامبر9-13

 

ټولګی/پړ
 آو

 پروګرام

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

 د SWD، ELL/MLL او 504 په ګډون ټول زده کووکي 3

 د ټولنې د هر قشر سره د مالتړ خدمات - مشاورت او 6-12
 مالتړ

  12-4 ټولګي
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 5 پړاو

 زده کوونکي - دغیرحضوري زده کړو  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ
  پرمهال په کور کې

 نوامبر 16-20
  نوامبر 23-27

 

ټولګی/
 پړآو

 پروګرام

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

 د SWD، ELL/MLL او 504 په ګډون ټول زده کووکي 4

 د ټولنې د هر قشر سره د مالتړ خدمات - مشاورت او 6-12
 مالتړ

 

  12-5 ټولګي

 

 6 پړاو

 زده کوونکي - دغیرحضوري زده  زده کوونکي په ښوونځي کې د ... اونۍ
  کړو پرمهال په کور کې

  نوامبر 30-ډسمبر 4

ټولګی/
 پړآو

 پروګرام

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

 د SWD، ELL/MLL او 504 په ګډون ټول زده کووکي 5

 د ټولنې د هر قشر سره د مالتړ خدمات - مشاورت او مالتړ 6-12

 

  12-6 ټولګي

 

  راتلونکې مرحله - 12-6 ټولګیو ته د زده کوونکې بېرته راتګ

 12-6 ټولګیو ته د زده کوونکو د بېرته ستنېدو پالن 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-19 په 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 12-6 ټولګیو 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 پالوی به له یوې مرحې نه بلې مرحلې ته د مېډل ټاون (Middletown) چمتووالی
 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 (NYSDOH )او د نیویارک ایالت د ښوونې ریاست (NYSED) سپارښتنې 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●
 کوالی 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
 12-6 ټولګیو ډېری زده کوونکي به لږ ترلږه د ډسمبر میاشتې تر 4مې نېټې پورې په غیر حضوري زده کړو کې پاتې

 شي. د 12-6 ټولګیو 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 الرښوونو په اړه نور معلومات په  21مه پاڼه

 کې وګورئ.
 

 ښوونکي

 تدریس او زده کړه
 زموږ د پالن 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 پالنونه
 طرحه کول. که څه هم موږ سږ
 پسرلی ډېری وخت ددې لپاره
 صرف کړ چې د ترالسه شویو

 زده کړو ارزونه وکړو، د
 شریکانو سره په اړیکه کې پاتې

 شو، د کارکوونکو لپاره مسلکي
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 تسهیالت رامنځ ته کړو او د داسې یوه الرې په هکله فکر وکړو چې د راتلونکي مني لپاره د غیر حضوري زده کړې په برخه

  کې له کوورنیو او زده کوونکو څخه مالتړ وکړو.
 
 زموږ د لومړنیو، متوسه او ثانوي غیرحضوري زده کړو په پالنونو کې د دواړو هم مهاله او غیر هم مهاله زده کړو په اړه فرصتونه
 او همدارنګه له کوچنیو ډلو څه د مالتړ له الرې 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 آنالین 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 مالتړ 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 2021-2020 تعلیمي 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 مالتړ ترالسه 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 وکوالی 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 1:1 وګوري 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 السرسی 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 الرو چارو د

 مالتړ زمینه برابروي. ښوونکي به په خپل ورځني تدریس د کوچینو ډلو لپاره مالتړ چمتو کوي. سربېر پردې، زده کوونکي به دا
 فرصت لري چې د ښوونکو سره د ترتیب شویو جلساتو له الرې د همکارۍ او/یا د چارو د چټکې اجرا په برخه کې مالتړ ترالسه

  کړي.

 په یوه Orange-Ulster BOCES (OUBOCES) ټولګي 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 OUBOCES وېبپاڼه  وګورئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 پاڼه  | 27
 

http://www.ouboces.org/


Pashto/پښتو 
 
 
 

 په ساده لومړنیو ښونځیو کې د (K-5) ټولګیو لپاره د غیر حضوري زده کړو مهالوېش.
 مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې:  الندې 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.
 

 مهالوېش زمان

 PreFuel: زده کوونکي ناشتا کوي - ښوونکی په بیړه حاضري اخلي او ځینو تخنیکي 8:15 - 8:00
 ستونزو ته الرې چارې لټوي.

 ټولنیزې عاطفي زده کړې:  ښوونکي د فعالیتونو مشري کوي ترڅو ټولګی اصالح 8:40 - 8:15
 کړي او د ټولنیزو عاطفي زده کړو له زده کوونکو څخه په فردي ډول مالتړ وکړي.

 عبور 8:45 - 8:40

 د انګلسي ژبې د مهارتونو ټولګی 9:15 - 8:45

 تفرېح او دمه 9:25 - 9:15

 د ریاضي ټولګی 9:55 - 9:25

 تفرېح او دمه 10:05 - 9:55

 د اجتماعیاتو زده کړه او د ساینس ټولګی 10:35 - 10:05

 د غرمې ډوډۍ 11:20 - 10:35

 بدلېدونکی وخت زده کوونکي د ګروپونه له مخې یا 1:1 طریقې له مخې د ښوونکو 2:45 - 11:20
 سره د چټکتیا او ضایع شویو درسونو د مالتړ او یا هم د ځانګړو ښوونکو لکه د

 انځورګرۍ، موسیقۍ، کتابتون او PE په موخه، په آزادانه ډول کار کوي.

 د زده کوونکو لپاره تدریسي زده کړې پای - غبرګون او مالحظات 3:30 - 2:45
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 د نمونه یي منځني ښوونځي د (8-6) ټولګیو لپاره د غیر حضوري زده کړې مهالوېش
 

 د B1/B2ورځې مهالوېش دA1/B1 ورځې مهالوېش زمان

 پیریود 5 پیریود 9:15 1 - 8:00

 عبور عبور 9:20 - 9:15

 پیریود 6 پیریود 10:35 2 - 9:20

 عبور عبور 10:40 - 10:35

 پیریود 7 پیریود 11:55 3 - 10:40

 د غرمې ډوډۍ د غرمې ډوډۍ 12:42 - 11:55

 عبور عبور 12:47 - 12:42

 پیریود 8 پیریود 2:02 4 - 12:45

 د زده کوونکو مالتړ د زده کوونکو مالتړ 3:00 - 2:02
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 د نمونه یي عالي ښوونځي د 12-9 صنفونو لپاه د غیر حضوري زده کړې مهالوېش
 

 د X/Y زمان
 ورځې

 مهالوېش

X2/Y2 د 
 ورځې

 مهالوېش

8:00 - 
8:50 

 پیریود 6 پیریود 1

8:50 - 
9:00 

 عبور عبور

9:00 - 
9:50 

 پیریود 7 پیریود 2

9:50 - 
10:00 

 عبور عبور

10:00 - 
10:50 

 پیریود 8 پیریود 3
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 عبور عبور 11:00 - 10:50

 پیریود 9 پیریود 11:50 4 - 11:00

 عبور عبور 12:00 - 11:50

 علمي مالتړ پیریود 12:50 5 - 12:00

 د غرمې ډوډۍ د غرمې ډوډۍ 1:30 - 12:50
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 حاضري او مؤجه غیر حاضرېدل - نن حاضر شئ صبا السته 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 مالقات، تلفوني مکالمې، برېښنالیکونه، لیکلي پیغامونه او د خواله رسنیو له الرې 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 مالتړ 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 والړو اړیکو په رامنځ ته کولو باندې تمرکز وکړو، او د ښوونځي مهم کارمندان به د زده کوونکو په وړتیاوو باندې چې وکوالی شي
 خپلې موخې ترالسه 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
  مالتړ حس کړي.

 

 شدیده غیرحاضري
 دا چې د شدیدې غیر حاضرۍ د مخنیوي لپاره داسې تګالره 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 آنالین ډول په لوړه کچه اغېزمنه شوې وي موږ له الندې ستراتیژیو او مالتړونو 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(research)، داخلي معلوماتو او د ټولنې د شمولیت له الرې 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 لهInfinite Campus (IC) څخه 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 کوالی شئ مخکې له دې عادي●

 غیرحاضري په شدیده غیر حاضرۍ بدله شي مداخله وکړئ.
 د مداخلې پالن، د والدینو تلفوني تماسونه، له کور څخه لیدنې، مشورې، په زده کړو کې اصالحات، د ټولنې د شریکانو مشارکت●

  او داسې نور تنظییم کړئ.
 

 په ښوونځي کې یوه ښه مثبت فرهنګ رامنځ ته کړئ او د مشارکت په الرښوونو 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 اخالق ترالسه کړي، په داسې حال کې چې له داسې چلند څخه●

 باید مالتړ 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 والړې تشویقونې او●

 مکافات په الره واچوئ.
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 د ښوونکو د مالتړ اړوند کړنې

 ښوونځي ناحیه

 زموږ د پالن 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 الرې چارې اتخاذ او●
 اولویت بندي کړي چې ماشومان يې له ښوونیزو فرصتونو څخه لرې

 دي. د هغو الرو چارو په اړه فکر وکړئ چې په مرسته يې وکوالی
 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 آنالین زده کړو د سناریو لپاره د زده کړې مهالوېشونه●
 ترتیب کړئ.

 د ښوونیز کال د پیلولو لپاره پالن 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 کوالی 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
 آنالین چاپېریال کې استفاده ځنې وشي - او په حضوري او آنالین

 دواړو چاپېریالونو کې د زده کوونکو د مالتړ 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 اصالحاتو په پام کې نیول●
 ترڅو د ټولنیز واټن اړتیاوو ته رسیدګي وشي

 د آنالین 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 تمایالتو په پام کې نیول.

  د کړنو په اړه ارزونه●
 د حاضرۍ د ارزونې پالیسي - د اړینو اجزاوو بیا ډیزاینول چې په●

  NYSED کې د الرښود اسنادو ته رسیدګي وشي.
 د ښوونکو، زده کوونکو، او کورنیو لپاره د آنالین زده کړو د●

  ټولباکسونو د پراختیا او تطبیقدپالن چمتو کول.
 په کور کې د زده کړو د مالتړ په موخه کورته د وړل کېدونکو●

  وسیلو په الس راوړل.
 د زده کوونکو د مدیریت او په شا باندې د بکس د انتقالولو پروګرام د●

 مالتړ په موخه د سرچینو تاسیسول.

 په آنالین چاپېریال کې د ښوونکو لپاره د مسلکي پراختیا او●
 الرښوونو چمتو کول: د آنالین 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●

 الرښوونو 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 اصالح کول او تطبیق کول.
 د مشترکاتو او ډیجيټلي وسایلو د استفادې د پالن 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 پالن چمتو کول چې●
 کېدای شي د ټولنیز واټن له الرې ترسره شي ترڅو مشارکت او

 ټولنیزې عاطفي روغتیا ته پراختیا ورکړي.
 د آنالین زده کړو په موخه د زده کوونکو او والدینو د توقعاتو د●

 پېژندنې په موخه پالن 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 پالن کې هغو سپارښتنو ته ځای ورکول کېږي چې د

 ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزCenters for Disease Control and Prevention, CDC)، د روغتیا د ایالتي څانګې او د تعلیم
  (New York State Education Department, NYSED) (New York State Department of Health, NYSDOH) د ایالتي

 څانګې له خوا يې وړاندیز شوی وي.

 الندې پروتوکولونه او طرزالعملونه په 21-2020 تعلیمي کال کې د ټولو حوضوي ښووڼځیو لپاره د تطبیق وړ دي. که چېرې کوم
 څوک پوښتنه یا کومه اندېښنه لري کوالی شي له آغلې باربارا کورا او لېنې زپک سره چې زموږ د کووېډ-19 همغږوونکي دي

  د covidinfo@ecsdm.org برېښنالیک 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 الندې کارونه ترسره
 کړو:

 
 په هره ودانۍ کې د الرښوونیزو 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 ترالسه 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●
 پالن چمتو کول. دا کار به په الندې توګه ترسره کېږي:

 وېب پاڼه●
 برېښنالیک●
 ټولنیزې رسنۍ●
 چاپي مراسالت●
 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 سمالسي د روغتیا څانګې ته په  (845) 291-2330 شمېره 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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  ودانۍ ته داخلېدل
 ودانۍ ته د خوندي داخلېدو او له ودانۍ څخه د خوندي وتلو د طرزالعملونو د ډاډ په موخه، موږ الندې 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 بېالبېلې 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 الرې مشخصې کړي او د مناسبو کارمندانو په واسطه یادې الرې 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 پالستیکي پوښ په یوازې صورت د مخ د پوښلو لپاره نه منل کېږي. د مخ د محافظت د پوښ ترالندې 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 الرښوونو 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

 الندې 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 الرو، او موټر ته د کساو د پورته کولو او ښکته کولو په ساحو کې له●

 ګنې ګڼې څخه مخنیوی وشي، بېالبېلې کرښې او د داخلېدو الرې 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 6 فوټه په●

 اندازه د فاصلې د په نښه کولو لپاره به (له پټۍ یا کومې بلې طریقې) څخه استفاده کېږي.
 ودانۍ ته السرسی 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 السرسی ورنکړل شي. د پروتوکول په اړه د الرښوونو●

  لپاره په مهربانۍ سره د کووېډ19 د 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 (6) فوټه 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 کوالی 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 (6) فوټه 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 (6) فوټه 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 الس ښه حفظ الصحه مراعات کړي ترڅو وکوالی شي د کووېډ-19 له خپراوي څخه مخنیوی وکړي.
 ښوونځي هڅول کېږي ترڅو د درسي ورځې په جریان کې د السونو 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 الندې اقدامات ترسره کړو: 

 د السونو په حفظ الصحه کې الندې موارد شامل دي:●
  د السونو د منيځلو او سمو الروچارو د اتخاذ په موخه د نښو چمتو کول؛○
  په سمه توګه د السونو د منځلو په موخه روزنیزې ويډیو (videos) ته السرسی○
 په سنتي ډول د السونو مینځل (په صابون او ګرمو اوبو سره، لږ ترلږه د 20 ثانیو لپاره)؛○
 د السونو د مینځلو لپاره د کافي وسایلو او تسهیالتو چمتو کول لکه، صابون او اوبه؛○
 د امکان په صورت کې د کاغذي دسمالونو یا نه لمسیدونکو کاغذي دسمالونو چمتو کول (د الس برېښنایي وچوونکی نه وړاندیز○

 کېږي ځکه چې کېدای شي په هوا کې جراسیم انتقال کړي)
 په مکرر ډول د الس مینځلو په موخه په مهالوېش کې اضافي وخت○

 زده کوونکي او کارمندان باید السونه په الندې 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 السونو کې له ټوخي وروسته؛○
 هر وخت چې کله السونه په ښکاره ډول چټلېږي؛○
 کله چې د السونو د مینځلو امکان نه وي، له سنېټایزر څخه استفاده وکړئ؛○

 د السونو سنېټایزر – کله چې د السونو 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 الس له سنيټایزر څخه په استفاده کې الندې موارد شامل دي:
 سنیتایزر ته نږدې باید د استفادې نښې موجودې وي او څرګنده کړي چې ککړ السونه 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 السرسی 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 الندې 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 (6) فوټه 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 مالقات کوونکي په توګه د کارت د ترالسه 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 داخلېدالی 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 سمالسي 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 الرښوونې له هغوی سره

 شریکوي. د الندې 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 السونو حفظ الصحه، په مناسب ډول د مخ د پوښلو په موخه ماسک اچول، ټولنیز واټن

 او تنفسي حفظ الصحه شامله ده. الندنیو 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 الرو 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 آالتو پاملرنه).●
  د ښوونځیو لپاره د CDC پاملرنې●

 

 لطفًا 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 السونو وینځل او د مخ پټونکی اغوستل) به په غوره توګه څرګندو ځایونو (لکه د ښوونځی دخولي الرې،

 تشنابونه) کې ولګول شي.

 د نښو مثالونو کتلو لپاره الندنیو تصویرونه ته یا همداراز تړونی لرونکو مثالونو ته مراجعه وکړئ:  مثال 1, مثال2, مثال3, مثال4, مثال
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 (1) کس ته محدود شي.●
 چېرته چې د پلي کېدو وړ وي، اضافي خوندي کوونکي خنډونه لکه پولي کاربونېټ مخ پاڼې 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 والړ شي او خپل مخ پټونکی (ماسک) لرې کړي. د دغو حاالتو●

  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 10 یا لږو کسانو پورې محدود کړئ●

 د سیمه ییز، ایالتي او فدرالي الرښوونو او ټولنیز واټن ساتلو وړتیا سره سم.
 

 کنفرانس خونې
 د نیویارک ایالتي الرښوونې 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 6 فټه 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 جالوالی 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 6 فټه 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 مالتړ 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 حاالتو 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 الرې کې ځای پر ځای شوې وي.●
 د السونو 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.●

 
  داالنونه/زینې

  چیرې چې ممکن وي د داالن 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 الرې ترالسه 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 مالتړ کارکوونکي باید له نورو سره له 6 فټه 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 مالتړ 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 مالتړ کارکوونکي به●

 چېرې چې ممکن وي ټولګیو ته د الرښوونو/سرچینو وړاندې کولو لپاره والړ 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 عالیمو 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 N95 ماسک چې نرسانو لپاره کارول کېږي باید یوازې د کووېډ-19 شکمنو پېښو لپاره محدود شي○
 نرس باید له کارولو څخه وړاندې د N95 ماسک او لګولو اړوند روزنه ترالسه کړي.○

 چېرې چې ممکن وي، د نرس مرکزونه باید په الندې ډول له سره تنظیم شي:●
  باید لږ تر لږه 6 فټه ټولنیز واټن وساتل شي.○
  «ناروغ» او «روغ» سیمې رامنځته شي.○

 هغه زده کوونکي چې ورځنۍ درمل ترالسه کوي باید هغو زده کوونکو څخه چې د ناروغۍ نښې لري■
  جال درمل شي.

  نیبوالیزر درملنې باید جال تجرید شوې سیمه کې چې د تازه هوا جریان ولري ترسره شي.■
 فزیکي جالوالی به په الندې ډول ترالسه شي:○

 د ازموینې انفرادي خونې■
  پولي کاربونېټ خنډونه■
  د پردې لرې کېدونکی جال 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، جال 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 جال، 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 6 فټه واټن لپاره جال●
  کوونکې پردې ولګول شي.

 
 امنیتي دهلیزونه/د پذیرایۍ سیمې

  د ټولو ودانیو دخولي الرو کې امنیتي مرکزونه به پر خپل ځای وي.
 چېرې چې څو دخولي الرې 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 6 فټه 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 الرښوونه 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 السونه 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 الرښوونې لپاره به نښې وکارول شي●

 
 مهندسي کنترولونه

  د هرې ودانۍ دخولي الرو کې به د لېږد وړ د السونو وینځلو مرکزونه ولګول شي.●
 الکول لرونکي د السونو ضد عفوني کوونکی باید ټولو دخولي الرو، ټولو دهلیزونو، او ټولګیو کې موجود وي.●
  تشنابونه●

 یو وخت کې یو کس پورې محدود شي○
  د السونو 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 150 کسانو 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 والړه د انتظار ځایونو ځمکو کې هغه نښې چې د خلکو تر منځ لږ تر لږه شپږ (6) فټه○

 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 الندنیو الرو 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 11-13 حد 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 الرې●

  دننه شي.
 د شته سیستم بدلون او اصالحاتو ته به کتنه وشي.○

  چېرې چې د تطبیق وړ وي د حجم او لږ تر لږه 15cfm جریان 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 CDC او DOH لخوا وړاندیز شوی میډل ټاون به د حفظ الصحې، پاکوالي او ضد عفونې کولو سره سمون یقیني

 کړي ،.
CDC په اړه د COVID-19 په اړه د عامه او خصوصي تاسیساتو پاکولو او ضد عفونې کولو الرښونې ," ، " د COVID-19 د" 

 ویډیویي مواد " او د " د خپریدا مخنیوۍ وکړئ یا STOP THE SPREAD" پوسټر" 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 الندې ډول دي:
 وېن کپ (WinCap) بایومتریک واحد●
 تشنابونه●
 امنیتي او اداري مخابرې●
 د لوبغاړو د روزنې خونې، او الکر 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 البراتوارونه●
  د ساینس البراتوارونه●
 ټولګي●
 د ساتنې دفترونه او کار ځایونه●
 د بسونو ګراج●
 بسونه، د ښوونځی موټرونه●
 کتابتونونه●
 د سترو غونډو ځایونه (د غونډو تاالر، جمنازیم، موسیقي خونې)●
 لوبغالي (یوازې صفایي)●
 بهر د ناستې ځایونه (پالستیک یا اوسپنه)●
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 زده کوونکي، فاکولته او کارکونکي به د الس 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 الندې ډول د ښوونځی شاوخوا کې د السونو د
 نظافت مرکزونه وړاندې او ورڅخه ساتنه وکړي:

 السونو وینځلو لپاره: صابون، روانې تړمې اوبه، او یو ځل●
 کارېدونکي کاغذي تولیي.

 
 السونو ضد عفوني کولو لپاره: هغو ځایونو لپاره چېرې چې●

 د السونو وینځلو اسانتیا موجود نه وي یا عملي نه وي لږ تر
 لږه %60 الکول لرونکی د السونو ضد عفوني کوونکی.

 
 هغو زده کوونکو لپاره چې د السونو 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 حاالتو له ساه بندي او حساسیت یا د هاضمې سیستم جدي حالت چې کووېډ-

 19 نښو 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 PPE ته 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 جال ځای کې به تجرید شي، او مناسب PPE لرونکی 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 6 فټه
 واټن مراعت شي تجرید شي. که چېرې هغوی له نورو څخه جال 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 الرښوونه وشي چې خپل روغتیایي پاملرنې وړاندې
 کوونکي سره اړیکه ونیسي، یا که چېرې روغتیایي پاملرنه وړاندې کوونکي نه لري، باید سیمه ییز کلینیک یا بېړنۍ پاملرنې

 مرکز ته والړ شي، نورو مالحظاتو 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 24 ساعتونه انتظار کول. که 24 ساعته 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، الکرونه، 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 سیمه ییزې 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 الندیني کارونه ترسره کړي: 
 د پاکولو، ضد عفوني کولو لپاره پالن 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 19 د 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 CDC الرښودونه (CDC guidelines) پلي 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 24 ساعتونه انتظار وکړئ. که 24 ساعتونه 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 مخ پاڼې، رېموټ کنټرول، د کاپي ماشینونه پاک او ضد عفوني کړئ.
 که اړتیا وي ځای جارو کړئ. که موجود وي د هیپا (HEPA) فلتر لرونکي برېښنایي جارو وکاروئ.●
 لنډې مودې لپاره د خونې پکي او د HVAC مرکزي 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، سیمه ییزو 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 کړنالرې جوړې کړي. دغو پروتوکولونو کې

 شامل دي:

 1.      له ارزونې وروسته د روغتیایي پاملرنې وړاندې کوونکی څخه سند
 2.      د کووېډ-19 د معاینې منفي تشخیص

 3.      د نښو څرګندېدل، یا که چېرې کووېډ-19 مثبت وي، له تجرید څخه خالصون
 
 ولسوالۍ به د فاکولتې او هغو کارکوونکو اړوند چې د کووېډ-19 شکمنې یا تاییدې شوې پېښې څخه وروسته یا وروسته له هغه

DOH چې د کارکوونکی غړي په کووېډ-19 اخته کس سره نژدې اړیکې لرولو څخه وروسته وغواړي بېرته کار ته ستون شي د 
 «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 الرښود»  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 سیمه ییزې 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 سیمه ییزو روغتیایي چارواکو سره د ښونځی بندولو او سترو غونډو فسخه کولو پرېکړې لپاره همغږي●
 او همکاري وکړي.

 که اړتیا وي، د عامې روغتیا الرښوونې او سیمه ییز DOH همکارۍ پر بنسټ، د زده کوونکو فزیکي حاضرۍ لپاره بېرته●
 د ښوونځی بندولو پالن 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 پالن 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 الندنیو کړنالرو 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 والړ نشي نښې هم کارول کېدای شي. که ممکن وي، له پاکولو او ضد عفوني کولو څخه وړاندې 24

 ساعتونه انتظار وکړئ. که 24 ساعتونه ممکن نه وي، څومره چې ممکن وي انتظار وکړئ. دغه سیمه تر څو چې پاک
 او ضد عفوني شوی نه وي مه کاروئ.

o.په سیمه کې د هوا جریان زیاتولو لپاره بهرنۍ دروازې او کړکۍ پرانیزئ 
o،پاکوونکی 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.
o.له کارکوونکو، والدینو او زده کوونکو سره څومره ژر چې ممکن وي اړیکه ونیسئ 

 کله چې د یو څوک د معایناتو پایله مثبته وي د DOH الرښوونې/کړنالرې کارول.●
oسره په مشوره، د ښوونځی یو چارواکی به دې ته چې ایا د ښوونځی تړل الزمي دی او د DOH له سیمه ییز 

 سیمه ییز DOH له 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 الرښوونې 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.

o.له ټولګی څخه بهر ښوونځی کې اضافي نژدې اړیکه نیونکي هم باید کور کې کرنتین شي 
 د ښوونځی بندول به سیمه ییزه پرېکړه وي.●

oډشبورډ NYS - 7 معیارونه  
 که سیمه مرحله IV کې وي او د ناروغۍ ورځنۍ کچه د 14 ورځو اوسط کارولو سره له %5 ټیټه وي▪

 ښوونځی به بېرته پرانیستل شي.
 که د ناروغۍ سیمه ییزه کچه له اګست 1، 2020 څخه د 7-ورځو 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 الرې 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 PPE موجود 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 مالتړ 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
 NYSED د اسانتیاو پالن جوړونې ته د تخنیکي ارزونې او تایید لپاره سپارل کېږي. د بدلون او زیاتونو هغه پالنونه چې د اسانتیاو

 پالن جوړونې دفتر (OFP) ارزونې ته اړتیا لري، به د 2020 د نیویارک ایالت اور څخه ورته مخنیوی او ودانۍ کوډ (BC) او د ایالت
 د انرژۍ ساتنې کوډ اړتیاو سره سم سپارل کېږي.

 موږ پالن لرو چې په الندې ډول اسانتیاو لپاره د نیویارک ایالت الزمي تضمینونه بشپړ کړو:

 بصري تفتیش به د ولسوالۍ کارکوونکو او له اورنج السټر BOCES استازو څخه جوړ ډلې له لوري له 12/31/20 څخه●
 وړاندې ترسره شي. د NYSED تناوب سره سم د ودانۍ د حالت سروې (BCS) به 2023 کې بشپړ شي. په اوبو کې د

 سرپ معاینه به OU BOCES له لوري ترسره شي.
 د السونو الکول لرونکی ضد عفوني کوونکی دستګاوې غوښتل شوي دي. لګول به یي کله چې دغه دستګاوې ترالسه شي●

 ترسره شي.
 د نوې ودانۍ په کرایه کولو اټکل نه کېږي.●
 موږ به د OU BOCES روغتیایي/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 الس 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 (Siemens) د ودانیو ټکنالوژي او د ولسوالۍ مهندس/انجینر سره د ودانۍ لپاره د تهویي لیکلی پالن 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 پالستیک جال کوونکی باید د BCNYS او MPS S205-13b لیکلو 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 CDC الرښوونو بشپړولو لپاره زموږ د پاکولو اوسنۍ کړنالرې پرمختللې بڼه وي.

  د بېړنۍ غبرګون پروټوکولونه او مشقونه
 د 2021-2020 تعلیمي 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 الرښونه شوې وي. له کړکیو څخه لرې والړ 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 الندنیو بدلونونو سره بیا هم ورته وي:

 د سیمې پناهګاه په جریان کې زده کوونکو او کارکوونکو ترمنځ 6 فټه واټن وساتئ●
  ټولې پېښې په جریان کې د مخ پټونکی اغوستلو سپارښتنه کېږي●
 که 6 فټه 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 الندنیو بدلونونو سره بیا هم ورته وي:
 په سیمه کې ساتنې په جریان کې زده کوونکو او کارکوونکو ترمنځ 6 فټه واټن وساتئ●
 ټولې پېښې په جریان کې د مخ پټونکی اغوستلو سپارښتنه کېږي●
 که 6 فټه 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 6 فټه 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 الندیني 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 السونو ضد عفوني کوونکی
 که اضافي مخ پټونکی موجود نه وي، هر هغه کس ته چې مخ پټونکی نه لري الرښونه 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 الرښونو 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 (6) فټه 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 الرې 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 (6) واټن 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 الرښونه 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
 NYSED الرښوونو 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 السونو ضد عفوني کولو
 اوزار ونه لري. د ښوونځی د بسونو چلونکي، څارونکي او سفر کوونکي باید د ښوونځی بسونو کې خپل د السونو 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 پالنونه( Individualized Education Plans, IEP) یي 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 السه ورکړې وي د زده

 کړې کمېشنر سره د 310 غوښتنه کولی شي.
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 د ښوونځی د ترانسپورت د موټرو پاکول او ضد عفوني کول
 تفصیلي معلوماتو لپاره د پاکولو معیاري عملیاتو کړنالرې الرښود 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، السوندونه 
oد موټر چلونکی د عملیاتو سیمه  

  د EPA له لوري د پاکولو او ضد عفوني کولو تایید شوي توکي به الرښوونو 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 الرې)●

 
 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 پالن به تطبیق شي. د کووېډ-19 راپور څخه وروسته بیا کارول کېدو څخه وړاندې به بس د 24 ساعتونو

 لپاره له خدمتونو بهر شي. بس به د CDC الرښوونو سره سم ضد عفوني شي.
 

 د ترانسپورت موټر کې  زده کوونکي
 څرنګه چې د دغه الرښود 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 100 یا 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 آالت کارولو لپاره مناسب مالتړ 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)●
●(Personal Protective Equipment, PPE) د شخصي خوندیتوب اوزار 
●Exposure Control/Bloodborne Pathogen, BBP) په معرض کې د واقع کېدو خطر/وینه کې پیدا کېدونکی پتوجن

( 
 د کووېډ-19 پوهاوی●

o(بسونه، د ترانسپورت مرکز) د پاکولو نوي پروټوکولونه 
oالسونه وینځل 
o(اندازه کول، کارول، اغوستل او پاملرنه) مخ پټول 
oشخصي روغتیا او نظافت 
o(سخت فعالیت) مخ پټولو سره ځانګړی کاري حاالت 

 
(PPE)د ترانسپورت کارکوونکو لپاره د شخصي خوندیتوب اړین اوزار 

 یو ځل کاریدونکې دستکشې●
 مخ پټونکی/ماسک●
 د مخ ډال (که د تطبیق وړ وي)●

 
 د ترانسپورت اړیکې

 حضوري الرښوونو 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 پالنونو●

 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 الرو کې د ممکنه بدلونونو په اړه معلومات ورکړئ●
 

  د ښوونځی د ترانسپورت الرې
  چېرې چې ممکن وي د بدیلو موټر چلونکو او مرستیاالنو بدلون محدود کړئ●
  چېرې چې ممکن وي د الرو 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 الرې معلومې کړئ، تر څو هره ورځ مسافرین ورته کسان وي  
 

  د زده کوونکو بارول/ښکته کول او اچتول/رسول
 زده کوونکي باید د الرې 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 اصالحات 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 اصالح شي●
 

 BOCES ته لېږدول
  موږ به ډاډ ترالسه کړو چې زموږ زده کوونکو د زده کړې ادامې لپاره ترانسپورت لري●
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 موږ به د BOCES ودانۍ څخه د ګډون کوونکو د تګ راتګ نومونه به له ځانه سره ثبت کړو. پر غوښتنې، په هغه●

 صورت کې چې BOCES د BOCES ودانیو، 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 مالتړ او مالي مسؤل کېدو هڅه کې، موږ د بېرته پرانیستلو الرښودونو 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 الس رسی په بریالیتوب سره د دغه پالن تطبیق لپاره اړین دی. موږ کارکوونکو او زده کوونکو ته برابر الس رسی څخه ډاډه
 کېدو لپاره د ولسوالۍ د ټکنالوژۍ دوامداره پالن جوړونې او تطبیق ته ژمن یو. دغه ډله داسې یو پالن جوړ کړی چې له کور څخه

  د زده کوونکو باوري انټرنټ او کمپیوټرونو ته الس رسی باندې تمرکز کوي.
  

 مېډل ټاون په دې وروستیو کې معلومات راغونډ کړي او ښوونکو او کورنیو څخه یي غوښتي چې خپل استوګنځای1.
 څخه اوزارو او لوړ سرعت لرونکی انټرنټ ته د الس رسی کچه په ګوته کړي. ځواب ویونکو څرګنده کړه چې %98 لوړ

  سرعت لرونکي انټرنټ ته الس رسی لري.  ولسوالۍ ټولو ښوونکو او زده کوونکو ته اوزار وړاندې کوي.
 

 ولسوالۍ به ټکنالوژۍ او پیوستون لپاره زموږ د کورنیو دوامداره اړتیا ارزونې ته به ادامه ورکوي (سروې، مرکې،2.
 ښوونځی سره اړیکه، او داسې نور) په هغه صورت کې چې زده کوونکي او/یا ښوونکي الس رسی ونه لري، چېرې

 چې امکان ولري ولسوالۍ به د هغوی اړتیاوې بشپړولو لپاره مهم اقدامات وکړي.
 

  د اوزارو او نورو کولو زېرمې جوړه او/یا وساتئ.3.
.a.معلومه کړئ چې کوم زده کوونکي، کورنۍ او کارکوونکي خپل ملکیت کې د ولسوالۍ توکي لري 

 
 د مجازي الرښوونې او د زده کوونکو ښکېلتیا څخه مالتړ او غوره والی لپاره هارډوېیر، سافټ وېیر، جواز او د زده4.

  کړې د مدیریت سیستمونه وپېرئ، مدیریت کړئ او/یا ورڅخه ساتنه وکړئ.
 

 ښوونکو لپاره د مسلکي زده کړې اړتیاوې معلومې کړئ او لرې واټن څخه د زده کړې چاپېریال کې د هغوی د5.
 مهارتونو او ښوونې پرمختګ څخه مالتړ ته ادارمه ورکړئ.

 
 والدینو/زده کوونکو/ښوونکو لپاره له لرې واټن زده کړې پر مهال هغو تخنیکي ستونزو راپور ورکولو لپاره چې یي تجربه6.

 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 ترالسه کړي او دا چې هغوی له خدمتونو څخه د اړیکې/مجازي مالقات 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 الس رسی ورکړي. له دې
 سربېره، ولسوالۍ به ښوونکو څخه د مسلکي پرمختګ او د ښونې هغو مېتودونو چې زده کوونکو ته په مختلفو الرو د ګډون
 وړ کوي مالتړ وکړي، تر څو هغوی وکولی شي دواړه هممهاله (لکه ګوګل میټ) او مختلف الزمان ټکنالوژي (ګوګل کالس 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 الس رسی ونه لري، ولسوالۍ به زده کوونکو ته توکو او الرښوونو ته د

 الس رسی بدیلې الرې، 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 الرښود مالتړونو سره یي وصل کړي د

  فرصتونو مهالوېش وټاکي.
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  کارکوونکي او بشري سرچینې

 
 د ښوونکی او سرمعلم د ارزونې سیستم

 ټول ښوونکي او سرمعلم ارزونې ته به د ولسوالۍ کلنۍ تخصصي وړتیا ارزونې (APPR) تایید شوی پالن پر بنسټ ادامه
 ورکړل شي. مېډل ټاون به دې ته چې ایا زموږ اوسنۍ تایید شوی APPR پالن د حضوري، له لرې واټن یا دواړو الرښوونو

 ماډل پر بنسټ د بېرته پیلولو پالنونو 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 حاالتو چې د دې برعکس د کمېشنر قوانین

  (لکه عارضي ښوونه) یا زده کړې قانون له لوري مجاز وي.

 زده کوونکي ښوونکي
 د NYSED سره د راجستر شویو کالجو یا پوهنتونونو پروګرانو څخه زده کوونکی ښوونکي مېډل ټان کې د بشپړ سند لرونکو

 ښوونکو تر څارنې الندې 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-

 19 نورې هغه کړنالرې چې ښوونکي یي تعقیبوي باید تعقیب کړي. زده کوونکی ښوونکي به یوازې د بشپړ وخت سند لرونکو
 ښوونکو تر څارنې الندې 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 مالتړ 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 الرښود کې ذکر شوی وروزل شي او ورڅخه غوښتل کېږي چې خپل

 څارونکی له پوښتنو او اندېښنو څخه خبر کړي.
 
 مېډل ټاون مني چې الندیني 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:
  65 یا لوړ عمر لرون:ي کسان؛●
  امېدواره کسان؛●
 هغه کسان چې روغتیایي ستونزې لري او الندیني 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؛ 
o؛(یي 30 یا لوړ وي [BMI] د بدن د حجم شاخص) شدیده چاغوالی 
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 مالتړ اقدامات

 ښوونځي ولسوالي

 زده کوونکو، کارکوونکو او کتونکو ته ټول اړین شخصي●
 حفاظتي اوزار او له ټوکر جوړ مخ پټونکي وړاندې کوي

 د اړیکې ردیابي کړنالره جوړ او شریکوي●
 له لرې واټن طبي معایناتو (لکه کاریال) او سیمه کې د●

 تودوخې معاینه کولو پروټوکولونه جوړوي
 ډاډ ترالسه کوي چې ټولنیز واټن تعقیبېږي●
 زموږ ټولنې د خوندي او روغ پاتې کېدو څخه خبر او●

 زده کړه ورکوي
 ډاډه ترالسه 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 مالقات وکړي، او د نظافت نویو پالنونو 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 الرې/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 الرښودونه)

 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 الرښوونې 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 مالتړ وړاندې کړئ●
 کارکوونکو او کورنیو لپاره نور هغه فزیکي توکي چې له●

 لرې واټن زده کړې لپاره اړین وي وړاندې کړئ

 نښه لرونکو زده کوونکو او کارکوونکو لپاره جال تشناب لرونکی تجرید خونه●
 وټاکئ. تجرید خونه باید له روغتیایي دفتر څخه جال وي، ټاکل شوی څارونکی

 کارکوونکی ولري، ښه هوا (HEPA فلتر) 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 کړنالرې پلي کړئ چې د الکر 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 ترالسه کولو سیمې وټاکئ●
 د تودوخې معاینات ممکن کولو لپاره زده کوونکو او کارکوونکو لپاره څو دخولي●

 الرې وټاکئ
 ټولو زده کوونکو، فاکولتو او کارکوونکو ته د السونو 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 CDC اړتیاو سره سم د ودانیو او عامه روغتیایي پروسې●
 لپاره الزمي 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) الرې رامنځته کړئ

 د هرې دوانۍ شته اسانتیاو لپاره، د تجرید سیمې، کفتریا، الرښوونه کوونکي●
 نښې او د ودانۍ سترو ځایونو د بدیلې کارونې په ګډون، د اصالحاتو پالن

 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 PPE وړاندې 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 پالن جوړ کړئ
 بسونو کې او پورته او ښکته کولو لپاره د ټولنیز واټن پالیسي څخه مالتړ●

 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 اخالقي او ذهني روغتیا څخه مالتړ وکړئ●

 
  

 
 پاڼه  | 59
 



Pashto/پښتو 
 

 د ښوونځی د ټولنې مالتړ

  خواړه
 د مساواتو او د زده کوونکو خوړو ته الس 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 (SFA) پالیسي تعقیبوي. ټول هغه خواړه چې عامې روغتیا بېړنیو حاالتو پر مهال وړاندې کېدل به په
 وړیا توګه ټولو 18 او لږ عمر لرونکو ماشومانو ته موجود وي. ټولې اړیکې به د اړیکو مختلفو مېتودونو له الرې 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 Donleavy) له کورنیو او د ښوونځی کارکوونکو څخه د اړیکو
 ترالسه 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 الرې موجود

 وي. د غوښتنلیک بشپړولو لپاره تیلیفوني او حضوري مالتړ 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 الرې به په منظمه توګه د سپارنې تر ټولو همه شموله الرې رامنځته کولو لپاره وارزول شي.●
  د خطرناکو سړکونو لپاره چېرې چې تګ او/یا اوچتول عملي نه وي له وړاندې څخه مشخص شوي الرې رامنځته شي.●
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 ولسوالۍ به ټولنه ښکېل کړي او د ولسوالۍ له لوري جوړه شوې، خواړه او تغذیي، سروې له الرې د خوړو وېش اړتیاوې
 معلومولو لپاره د هغوی غبرګون ترالسه 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 مالتړ وکړي.

 
 د خوړو او تغذیي خدمتونو (Food & Nutrition Services, FNS) ډله به د نیویارک ایالت نورې الزمي ضمانتونه په الندې ډول

 بشپړوي:
 ولسوالۍ کې داخل شویو ټولو زده کوونکو لپاره، مجازي او حضوري، د ښوونځی خوړو ته الس رسی څخه ډاډه کېدو●

 لپاره کړنالرې ولیکئ. موږ به هغه خنډونه چې تېرو اقداماتو کې او همداراز هغه چې د سروې ځوابونو کې په ګوته
  شول یاددښت کړو.

 د DOH الرښود دننه څخه توکي شاملولو لپاره د روغتیا او خوندیتوب د عملیاتو معیاري کړنالرې نوی کړئ. .●
 مطابقت څخه خوندیتوب لپاره زده کوونکي د حساسیت معیاري عملیاتو کړنالرې څخه خبر کړئ.●
 د خوړو خونې څخه ټول شریک مېزونه لرې کړئ.●
 د ودانۍ سرمعلم سره ټولګیو څخه هغو شریکو مېزونو چې ټولګیو پري فیول کې ګډون کړی وي لرې کولو لپاره کار●

  وکړئ.
 د السونو نظافت او د خوړو «نه شریکولو» پیغامونو لپاره د عملیاتو معیاري کړنالرې 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.●
  الندې 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 الندې په کې شامل، خو ورپورې محدود نه دي څخه●
 ګټه پورته کړئ: ایټ سمارټ (Eat Smart) نیویارک، هنګر سلوشن (Hunger Solution)، پیغامونو څخه مالتړ 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.
 

 لطفًا له NYSED څخه الندینی غبرګون یاددښت کړئ:
 تعلیمي کال په اوږدو کې خواړه باید د عملیاتو عادي کړنالرو 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 پالن له دې څخه ډاډه کېدو لپاره چې ټول معلولیت لرونکو زده کوونکو ته به مناسبه وړیا عامه زده

  کړه
 (free appropriate public education, FAPE) چې 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, LRE) کې 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 پالن کې زموږ مرحلې تل د FAPE اړتیاوې بشپړولو

 لپاره ډیزاین شوې دي.  زموږ پالن 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 مالتړ جوګه کوي.

 
 1 پړاو

●(OOD) له ولسوالۍ بهر 
 زده کونکی

 ورځنې درمل پوه زده●
 کونکي

  3+12:1 زده کونکي●
(K-12) 

 6:1+1 (K - 5, ضمیمه)●
 زده کونکي

  1+8:1 (8 - 6) زده کونکي●

 2مرحله
 12:1+2 (K-8) زده●

 کونکي
  12:1+1 (K-12) زده●

 کونکي
 

 3مرحله
 15:1+1 (K-2) زده●

  کونکي
 15:1 (12-3) زده●

 کونکي

 4 پړآو
 ټاکل شوې ده د متحدې ګډ●

 - ښوونې (ICT) زده
 کوونکي بېرته خپلې

 عمومي زده کړې همکارانو
 ته ستانه شي

 

 
 زموږ پالن کې ښوونکو او زده کوونکو لپاره الندیني مالتړونه موجود دي:

  زده کوونکو لپاره هممهاله او متناوبه زده کړې په جریان کې مالتړ 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
Committee )د ځانګړو زده کړو کمېټه /(Committee on PreSchool Education, CPSE) وړکتون د زده کړې کمېټه 

 Special Education, CSE) له لوري جوړ شوی احتمالي پالن په پام کې ونیول شي.
 د مسلکي پرمختګ او تخنیکي مالتړ خدمتونو په بڼه مالتړ وکړئ تر څو د ښوونې مرستیاالن 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 مالتړ خدمتونو په بڼه مالتړ مو حضوري خدمتونو ته ستنېدو ته●

  چمتو کوي.
 له لرې واټن درملنه (فزیکي درملنه  (physical therapy, PT)، مسلکي درملنه( occupational therapy, OT) مشاوره، 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 پالنونه (IEPs) پلي کېږي، د●
 پروګرام بدلون/ ګومارنه ردیابي کېږي، د IEP پرمختګ 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 مالتړ 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 الرښوونه کوونکو مشر(انو) له لوري د ښوونکو د پرمختګ د څارنې کتلو لپاره 1:1 یا کوچنۍ ډلو اسانتیا رامنځته●

  کول.
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 د الرښود اسناد، چک لېست تطبیقول، او په مجازي توګه کارکوونکو، زده کوونکو او کورنیو لپاره د ځای پر ځای کولو او په●

  پروګرام کې د اصالحاتو لپاره روزنه وړاندې کول (د ازموینو لوستل، او داسې نور).
  له اړتیا سره سم کورنیو سره اړیکې او زده کوونکو څخه مالتړ لپاره د ژباړې خدمتونه●
  که جبرانوونکو خدمتونو ته اړتیا وي د CSE لپاره د مالقات او هوډ کولو لپاره وخت وټاکئ.●

  انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو ژبو زده کوونکي
 د انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو ژبې زده کوونکي (ELLs/MLLs) مساوي زده کړې د مختلفو مدني حقونو قوانین او پالیسي، او

 همداراز د هر زده کوونکی بریالی کېږي قانون (ESSA) له لوري خوندي کېږي. نیویارک ایالت ښوونځی سیستمونو څخه
 غوښتل کېږي چې الرښوونې کې مرسته او مرسته وړاندې کړي تر څو د انګلیسي ژبې زده کوونکيELL/MLL څو ژبو زده

 کوونکي زده کوونکي انګلیسي مهارت ترالسه کړي، په لوړه کچه اکادمیکه ژبه زده کړي، او اکادمیکو مضمونونو کې د لوړې کچې
  السته 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 (ENL) سند لرونکو ښوونکو له لوري ترسره کېږي او د 2020 اوړي او
 له هغې وروسته به په همدې ډول ادامه پیدا کوي. ولسوالۍ به زموږ د راجستریشن څانګې سره له NYSITELL سره راتلونکي زده

 کوونکي انګلیسي ژبې زده کوونکيELL/MLL څو 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 مالقات وختونه د CDC او

 DOH ټولو پارامترونو په تعقیب ترسره کېږي. څرنګه چې الرښود کې یي یادونه شوې، دا د داخلې ابتدایي کارونو څخه
 وروسته د ښوونځی ټاکل شویو رسمي ورځو په اوږدو کې بشپړېږي. زموږ کړنالرې کې د انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو

 ژبو زده کوونکي د معاینې، پېژندګلوی، او ځای پر ځای کولو الرښود کې دننه د پېژندګلوی د پروسې ټولې برخې شاملې
 دي.

 
 موږ NYSITELL کارولو سره د هغو زده کوونکو پېژندلو ته چې زموږ ولسوالۍ او 2019 پسرلی کې د نوم لیکنې پر مهال د

 انګلیسي ژبې زده کوونکيELL/MLL څو 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 ترالسه کولو ازموینه (NYSESLAT) ترسره کړو. ټول هغه زده

 کوونکي چې انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو ژبو زده کوونکي په توګه پېژندل شوي به CR - برخه 154 د زده کړې واحدونو
 کې ذکر شوي خدمتونه ترالسه کړي. K-12 د ژبې الرښوونې څرنګه چې NYSED او د څو ژبې زده کړې او نړیوالو ژبو

 دفتر (OBEWL) له لوري تعریف شوي د څو ژبو مشترک مرکزي ابتکار سره سم څو ژبې او ENL پروګرامونو کې دننه ترسره
 شي. دا د الرښوونو کیفیت، مالتړ، او د انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو ژبو زده کوونکي هر زده کوونکی د ژبې مهارت کچې سره

څو  ELL/MLLسم خدمتونو وړاندې کولو څخه ډاډ ترالسه کوي. موږ په دې باور یو چې هر ښوونکی د انګلیسي ژبې زده کوونکي 
 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 کوونکيELL/MLL څو ژبو زده
 کوونکي اکادمیکو السته راوړنو او فراغت پر مهال د نیویارک ایالت بای لېټرسي جایزې (NYSSB) ګټلو لپاره ته وده ورکولو او

 اندازه کولو لپاره د پرمختګ د څارنې اوزار کاروو.
 
 

 انګلیسي ژبې زده کوونکي/څو ژبې زده کوونکي څخه مالتړ
  انګلیسي ژبې زده کوونکيELL/MLL څو ژبو زده کوونکي زده کوونکو څخه مالتړ 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 - پالن جوړونې اسانتیا برابرول.●
 د خوازې الرښوونې د کړنالرې 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 الندې 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.

 
 پاڼه  | 64
 



Pashto/پښتو 
 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 24/7 د ژبې کرښې له موجودیت څخه●

  ډاډ ترالسه 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 الس رسي په موخه تر ګټه اخیستل کېږي،.
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 موږ لنګوېج ټوډي (Language Today)، د مخامخ او/یا تیلیفون ژباړې کمپنۍ، سره قرارداد کړی، کوم چې زموږ●
 ولسوالۍ CSE, 504، څخه انضباطي اړتیاوې، یا هره غونډه چې شخصي کړنالرې او/یا حضوري غونډې ته اړتیا ولري

  مالتړ 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 الرې مالتړ 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 (Jabber) لګولی کوم چې له دې څخه ډاډه کېدو لپاره چې ټولو 3 سناریوګانو 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، مالتړ 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، مالتړ 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 حاالتو 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 مالتړ به د تعدیالت موده کې کله چې ودانۍ بېرته پرانیستل

 کېږي او د ښوونځی مشاور، ټولنیز کارکوونکی، د ښوونځی روان شناس، د زده کوونکو د مالتړ مشاور، ناروین کې مداخله
 کوونکي، او د ښوونځی روغتیایي پروګرامونه به مهم رول ولوبوي او زموږ زده کوونکو او کارکوونکو لپاره ارزښتناک مالتړ

  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 مالتړ وکړي او زده کوونکي، کورنۍ، او ټولنې د اړتیاو او مالتړ پېژندلو پروسې کې ښکېل کړي.
 

 الندیني مالحظات ټولنیز - احساساتي روغتیا لپاره زموږ د پالن جوړونې الرښود و:
  

 کرنتین څخه بهر کېدو لپاره احساساتي غبرګون چې کېدای شي په کې شامل وي: 
 مختلفو حاالتو 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 مالتړ کولو لپاره مهم دی. دغه پالن د هغو زده کوونکو

 په پېژندلو چې اړتیا لري او د مالتړ کوونکو ته د اړتیا وړ خدمتونو وړاندې کولو باندې ټینګار کوي. د چلند کوډ ځینې اړخونه
 ارزوه او بیا ممکنه اصالحات په پام کې نیول کېدای شي د ناباورۍ دغې مودې کې زموږ زده کوونکو سره غوره احساساتي/چلند

 روغتیا څخه مالتړ کې مرسته وکړي. دغه پالن 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 پالن د ښوونځی، زموږ کورنیو، او په ټوله کې ټولنې ترمنځ د اړیکو دوامداره او څرګندې الرې رامنځته کولو لپاره کار
 کوي. د ټولنې غږ هم دغه پالن کې د ولسوالۍ په توګه د سروې او مجازي فورم له الرې ترالسه شویو غبرګونونو له الرې ځای

  کړل شوی دی.
 
 دغه روانه مسلکي پرمختګ کې چې پالن ټولنیز - احساساتي زده کړې، د صدمې باخبره غبرګونونه، او ځواب ویونکي کړنې چې

 په برابري، الس رسی او ګډون باندې ټینګار کوي برخو کې مالتړ 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 مالتړ

  وړاندې کوو.
 
 
 

  ټولنیز - احساساتي روغتیا څخه مالتړ
 

 له ټولنیز - احساساتي روغتیا څخه مالتړ کې:
 د هر هغه زده کوونکی چې اکادمیکه/چلند برخه کې ستونزې لري ژورې ارزونې لپاره د زده کوونکو د مالتړ مرجع څخه●

 استفاده وکړئ.
 ښوونکو او د مالتړ کارکوونکو K-12 لپاره مسلکي پرمختګ وړاندې کول تر څو په صداقت سره ټولنیز احساساتي زده●

 کړې سرچینې (social emotional learning resources, SEL) چې په ټولنیز - احساساتو وړتیاوې (ځان پېژندنه،
  ځان مدیریت، ټولنیزه خبرتیا، د اړیکو مهارتونه، مسؤلې پرېکړې کول) باندې تمرکز کوي وکاروي:

○K-8 د دوهمې مرحلې نصاب  
  وڅېړئ، وارزوئ او 12-9 د یو ټولګی د ټولنیز - احساساتي زده کړې (SEL) نصاب انتخاب کړئ.○
 په K-5 ټولګیو کې شته کړنې غوره کولو او 12-6 ټولګیو ته د کړنو پېژندلو لپاره د ټولو ټولګیو○

  لپاره د SEL نصاب د روزنې پروټوکول پلي کړئ.
●Employee Assistance Program,) روغتیا کې مرستې او کارکوونکو او فاکولتې، د کارکوونکو د مرستې پروګرام 

 EAP) په ګډون لپاره مالتړ وړاندې کولو په موخه د اجرا وړ مرستندویه ادارو او پرلیکه سرچینو لیست وساتئ.
  الندنیو برخو کې مسلکي پرمختګ وړاندې کړئ:●

 څرنګه هغه زده کوونکي چې اضطراب، خپګان او صدمې سره الس او ګرېوان دي وپېژنو او ترې مالتړ○
 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 مالتړ لپاره اقدامات
 ښوونځي ولسوالي

 د معلولیت لرونکو زده کوونکو د بریا کچې ردیابي سیستم او د فردي●
 مالتړ اړتیا کچې معلومولو لپاره ELLs رامنځته کړئ

 له خدمتونو، د پروګرام اصالحاتو او ځای پر ځای کولو څخه ډاډه کېدو●
  لپاره د 504 پالنونو د پرمختګ د څارنې پلي کول

 د الرښود اسناد، چک لېست تطبیقول، او په مجازي توګه کارکوونکو،●
 زده کوونکو او کورنیو لپاره د ځای پر ځای کولو او په پروګرام کې د
 اصالحاتو لپاره روزنه وړاندې کول (د ازموینو لوستل، او داسې نور).

 مرسته کوونکي ټکنالوژۍ (AT) کارولو څخه ډاډ ترالسه کولو لپاره●
 کارکوونکو ته تخنیکي مالتړ وړاندې کړئ

 د IEP لپاره د ثانوي زده کوونکی مهالوېشونو ارزونې لپاره پروتوکولونو●
 جوړولو لپاره همکاري وکړئ

 کور او ښوونځی ته منځ د مهمو خبرو اترو لپاره د ELLs/MLLs لپاره●
 د CR - برخه 154 اړتیاو سره سم دومداره اړیکې څخه مالتړ وکړئ

 کارکوونکو او کورنیو ته د CR - برخه ELL/MLL 154 د والدینو د●
 حقونو او خوندیتوب قانون په اړه معلومات خپره کړئ.

 ځانګړې ژبې کې اغېزمنې اړیکې ته ودې ورکولو لپاره د●
 ECSDM WL/LOTE ټولګیو کې الرښوونو هسپانوي او

  فرانسوي عصري ژبو باندې وړاندې کړئ.
 د ELL/MLL زده کوونکو پېژندګلوی او ځای پر ځای کول به ټول●

 کال د ناروغیو د کنترو مرکز (CDC) او د نیویارک ایالت د روغتیا
 څانګې (NYSDOH) الرښوونې تعقیبولو سره ادامه ولري.

 د چلند کوډ ځانګړی برخې ارزونې او ممکنه اصالحاتو 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 مالتړ مرجع، FBA پروټوکول کارونې څخه مالتړ

  وکړئ.
  د اړیکو نقشه وڅېړئ ( هارورډ ) او د روزنې منابع.●
  اصلي نصاب کې د SEL ادغام لپاره همکاري وکړئ.●
 د مدني ناارامۍ لپاره د TSS د «چټک زغاستونکو» ډله او/یا ادارې،●

 ښوونکو، مالتړ کوونکو کارکوونکو (TAs، مرستیاالن، څارونکي،
 امنیت) په خپل سرعت چلیدونکي لیست رامنځته کول

 ازادې مطالعې او د ټولګیو کتابتونونو څخه مالتړ لپاره په تنوع،●
 کلتوري توګه ځواب ویونکي او ټولګی K-12 لپاره SEL باندې 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
 

 

 د اړتیا وړ فردي مالتړ کچې څخه خبرېدو لپاره له لرې واټن ګډون او بریا کې●
  پرمختګ وڅارئ.

 د مدیر او/یا الرښوونه کوونکو مشر(انو) له لوري د ښوونکو د پرمختګ د څارنې●
  کتلو لپاره 1:1 یا کوچنۍ ډلو اسانتیا رامنځته کول.

  کورونیو او کارکوونکو سره د کووېډ 504 الرښود شریک کړئ.●
 له لرې واټن درملنه (فزیکي درملنه (PT)، مسلکي درملنه (OT) مشاوره، 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 الرښود اسناد، چک لېست تطبیقول، او په مجازي توګه کارکوونکو، زده کوونکو●
 او کورنیو لپاره د ځای پر ځای کولو او په پروګرام کې د اصالحاتو لپاره روزنه

  وړاندې کول (د ازموینو لوستل، او داسې نور).
 ښوونکو لپاره مالتړ وړاندې کړئ (لکه پلټفورمونو لپاره مستقیمې الرښوونې،●

 وېډیوګانې، 1:1، او کوچنۍ ډلې)
 له CSE څخه مالتړ کړئ چې په طبي لحاظ کمزوري زده کوونک او که اړتیا وي، د●

 هرې ودانۍ په کچه طبي پالنونو جوړولو کې مرستې لپاره غونډه راوغواړي.
 د خدمتونو کارکوونکو او زده کوونکو خوندیتوب لپاره د ځانګړی PPE اړتیاوې●

 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:

 ESY د 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 & SEL سره شریکې کړئ●
 د ژبې کرښې او لنګوېج ټوډي له الرې 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 CR برخه 154 دقېقې د اړتیا وړ غونډې لپاره له والدینو سره●
 معلوماتي غونډې جوړې کړئ. غونډې به د غونډو الرښودونو سره همغږۍ کې

  په الر اچول کېږي.
  د K-12 ودانۍ ELL/MLL CR - برخه 154 خدمتونو او مالتړ مهالوېشونه●

 جوړول
 د ELL/MLL بریا لپاره طرحه او په کلتوري توګه ځواب ویونکی او د زده کړې●

  دوامداره (CR-S) کارچوکاټ لپاره مسلکي پرمختګ/روزنه وړاندې کړئ.
 د زده کوونکی د انګلیسي ژبې د مهارت کچې وروستۍ اندازې پر بنسټ د●

 ELL/MLL ژبې زده کړې څخه مالتړ لپاره د زده کړې هممهاله او متناوب
  چاپېریال کې دننه د K-12 د الرښوونې 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 مالتړ مرجع څخه استفاده وکړئ●
 زده کوونکو سره مشاورې کې مالتړ لپاره له CDEP څخه (د ولسوالۍ د زده●

  کړې جامع پالن) مالتړ 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 ترالسه او●

 خوري د DOH او NYSED الرښودونو سره مطابقت لري
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https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/relationship-mapping-strategy
https://docs.google.com/document/d/14KIUiEi3QtDYayrR7_ruOEDs1_GZOYgAuLIh_iSYKU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14KIUiEi3QtDYayrR7_ruOEDs1_GZOYgAuLIh_iSYKU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ohMajEnZxQEZ7J23YrbvFqWkt6_3ItyQBspLbm_C_X8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ohMajEnZxQEZ7J23YrbvFqWkt6_3ItyQBspLbm_C_X8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ohMajEnZxQEZ7J23YrbvFqWkt6_3ItyQBspLbm_C_X8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tGKeSfZOkBjS2NahstNvunOD94PXi_mGD9AqB9vx2W4/edit?usp=sharing


Pashto/پښتو 
 

 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، OSHA پروتوکولونو او DOH الرښودونو 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
 PPE، چې لږ تر لږه، مخ پټونکی په کې شامل دي ترالسه 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 (6) فټه څخه لږې فاصلې پر
  مهال باید PPE وکارول شي.

  ټولو کارکوونکو لپاره د روزنې موضوعات:
 په مناسبه توګه د السونو وینځل: د السونو مناسب نظافت. کارکوونکو، د ښوونځی ټولنې، او کتونکو ته د السونو وینځلو●

 ځای ټاکلو سره د السونو بشپړ او دوامداره وینځلو ته وده ورکړئ. که صابون او روانې اوبې له ځنډ پرته موجود نه وي،
 د السونو الکول لرونکی ضد عفوني کوونکی چې لږ تر لږه %60 ایتانول یا %70 ایسوپروپیل الکول ولري وړاندې کړئ. د

السونو وینځلو او سنیټایزر د سم استعمال په اړه روزنه وړاندي کړئ
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

  د الس 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 خالصون●
 الرښود

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


Pashto/پښتو 
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 الس سنیټایزر وړل○
 ن لیست: د کرونا یا SARS-CoV-2 (COVID-19) پروړاندې 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 پالن - د /COVID-19 پاندامۍ په تمرکز●
 

●PPE - شخصي حفاظتي تجهیزات  
 د ټولو پیژندل شویو کارمندانو لپاره د خطر ارزونې او د شخصي حفاظتي تجهیزاتو (PPE) د 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 N95 ماسک د NYS مقرراتو 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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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
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