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ਸੂਪਰਡ�ਟ Richard Del Moro ਦਾ ਸੰਦੇ�  
 

ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਸਕੂਲ ਿਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਮ�ਬਰ ਸਿਹਬਾਨ,  
 
ਅੱਜ ਇਹ ਖੱਤ ਿਲੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮ� ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਵੀ �ਾਿਮਲ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅਿਨ�ਿਚਤਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਿਜਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। COVID-19 ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਈਆਂ ਪ�ਿਕ�ਆਵ�, ਲੋਕ�, ਜਗ�ਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮ� ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਖੁੱ ਲ ਕੇ ਿਰਕਵਰੀ ਬਾਰ ੇ
ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ�ਗੇ। ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਅਸੀਮ ਆਤਮਿਨਰਭਰਤਾ ਤ� ਮ� ਮੁੜ-ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹ� 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਿਮਲ ਕੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।  ਅਸ� ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�  ਤੁਹਾਡੇ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ�ਝੀਆ ਂ
ਕੋਿ��� ਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਅਸੀਮ ਸਮ� ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨ� ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਮੁੜ-ਐਟਂਰੀ ਦ ੇ
ਅਲੱਗ ਹਾਲਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।  ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਿਕ 
2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ �ੁਰੁਆਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਜਲ�ਾ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰ ੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ� ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਿਨ�ਿਚਤ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 
ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਸਧ�ਤ, ਧਾਰਣਾਵ�, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਿਵਖ ੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।  
 
ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਦੀ ਯੋਜਨ� ਸਰਵ��ੇ�ਠ 
ਉਪਲਬਧ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਡਰਲ (ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ�ਦਰ 
ਸਮੇਤ), ਸਟੇਟ (ਿਨਊ ਯੌਰਕ �ਿਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (NYSED) ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (NYSDOH) ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਓਰ�ਜ ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਗਆਨ, ਧਾਰਨਾਵ� ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਇਕਦਮ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ� ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
 
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਸਾਡੀ ਿਨਰੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇ
ਿਵਿਭੰਨ ਪੱਖ� ਨੰੂ ਕਾਰਜਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ� ਵਰਚੂਅਲ ਫੋਰਮ�, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦ ੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹ�।  
 
ਅਸ� ਿਸਤੰਬਰ 1 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕ�ਪਸ ਲੋਕੇ�ਨ� ਿਵਖੇ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨ� ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ�। 
ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟ (ਦੂਰ ਤ� ਹੀ) K-12 ਜਮਾਤ� ਨੰੂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 
�ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕ�ਪਸ ਲੋਕੇ�ਨ� ‘ਤੇ ਚਰਨਬੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਗਰਾਨੀਬੱਧ ਢੰਗ� 
ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਕ�ਪਸ ਲੋਕੇ�ਨ� ‘ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਉਹ 
ਵੀ ਿਰਮੋਟ ਇੰਸਟ�ਕ�ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਗੇ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨ�ਿਚਤਤਾ ਹਾਿਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਉਚ ਕਵਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਿਰਮੋਟ (ਦੂਰ ਤ�) ਿਸੱਿਖਆ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ�ਭਾਵ 
ਪਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸ� COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�।  
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚਰਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਚ ਕਵਾਲਟੀ ਦੀ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱਿਖਆ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਪਸ ਲੋਕੇ�ਨ� ਤ� ਿਨਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।  ਅਸ� ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਉਹਨ� ਨ� ਇਸ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਿਰਮੋਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ। ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰੁਿਬਆਂ ਤ� ਿਮਲੇ ਿਗਆਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਉਹਨ� ਹਲਾਤ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:  

● ਸਾਡੀਆਂ ਕ�ਪਸ ਲੋਕੇ�ਨ� ਤ� ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ -- ਉਚ-ਕਵਾਲਟੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ, 
ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਚ ਬ�ਡਿਵੱਥ ਕਨ�ਕ�ਨ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; 

● ਰਫਤਾਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਸਮਕਾਲੀ (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) ਿਸੱਿਖਆ;  
● ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਣ ਪਹੁੰ ਚ; 
● ਡਰੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਪਹੁੰ ਚ; 
● ਵਰਚੂਅਲ ਟਚਪੋਇੰਟ�, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਿਮ�ਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦ ੇ

ਨਾਲ ਕਵਾਲਟੀ ਕਨ�ਕ�ਨ; 
 
ਅਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇ�ਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲੋ ਉਹਨ� ਿਵ�ੇ� ਹਲਾਤ� ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਸ� ਸਮਕਾਲੀ (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) 
ਿਸੱਿਖਆ, ਸਖ਼ਤ ਿਵਿਦਆ, ਹਮਦਰਦੀ, �ਮੂਲੀਅਤ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ K-12 ਜਮਾਤ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਜ਼ਰੁਬਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�।  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਦ ੇ
ਹਾਲਮਾਰਕ – ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਆਕਰ�ਕ ਤਜ਼ਰੁਬੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ �ਾਿਮਲ ਹ ੈ
– ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਿਮਲਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਭਾਵ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਦੂਰ ਤ� (ਿਰਮੋਟਲੀ) ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ। 
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ 1 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ� 
ਦੂਰ ਤ� ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹ�।  
 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਤਆਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ 
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ।  ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ� 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹਨ� ਲੋੜ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇ
ਿਵਿਭੰਨ ਸਾਧਨ� ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱ ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  
 
ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਰਕਵਰੀ ਇੱਕ ਿਵਕਾਸ�ੀਲ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੀਲਪੱਥਰ।  ਸਾਡੀ ਯੋਜਨ� ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਣਾਵ� ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹਲਾਤ� ਦ ੇ
ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸਭ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ�ਗੇ।  
 
ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨ� ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਿਕ ਅਸ� ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹ�। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ� ਇਨਪੁੱ ਟ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ।  
 
ਇੱਕ ਸ�ਝੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ�ਹੁੰ ਦਾ।   
 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।   
ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ- ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ,  
Richard Del Moro, ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ   
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ਮੱੁਖ �ਬਦ� ਦੀ �ਬਦਾਵਲੀ 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 
 
ਅਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ -  ਅਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸਮ� (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਹ�) ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤ� ਅਲੱਗ ਸਮ� 
(ਅਤੇ ਅੱਲਗ ਸਥਾਨ) ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟ�ਕਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ/ਮਟੀਰੀਅਲ/ਸਰੋਤ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਚੀਲੀ ਸਮ�ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੰੂ 
ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ� ਜ� ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ/ਵੀਡੀਓਜ਼, ਔਨਲਾਇਨ ਕਿਵਜ਼, ਚਰਚਾ ਬੋਰਡ, ਪ�ੇਜ਼ੇਨਟੇ�ਨ ਅਤੇ ਆਿਦ 
�ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟ�ਕਟਰ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
 
ਿਮ��ਤ ਿਸੱਿਖਆ -  ਿਮ��ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ  ਔਨਲਾਇਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰੰਪਿਰਕ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ 
�ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭੌਿਤਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਇਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਸਟ�ਕਟਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਮ��ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਰਸਵਰਕ ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ� ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 
ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ� ਦੇ ਲਈ ਕ�ਪਸ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਤ� ਔਫ-ਕ�ਪਸ 
ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ, ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਤ�, ਮੁਲ�ਕਣ, ਔਨਲਾਇਨ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਿਲੰਕ� ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਿਹਯੋਗ� , ਵੀਡੀਓ-ਿਰਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ�/ਿਮਨੀ-ਲੈਸਨ�, 
ਆਰਟੀਕਲ�, ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਤਜ਼ਰੁਿਬਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ�ਦਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
 
ਸਬਕਮੇਟੀਆਂ -  ਸਾਡੀ ਯੋਜਨ� ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਇੱਕ ਸਬਕਮੇਟੀ (ਉਪ-ਕਮੇਟੀ) ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨ� ਇਸ 
ਯੋਜਨ� ਿਵੱਚ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦਮ� ਦੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਕੀਤੀਆਂ। ਸਬਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨ� ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ 
ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਕਰਨ ਜ� ਅਗੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਵੀ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 
ਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ -  ਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸੰਕ�ੋਨਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 
–ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਜ� ਦੂਰ ਤ� ਹੀ- ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਸੰਕ�ੋਨਸ (ਸਮਕਾਲੀ) ਇਵ�ਟਸ ਿਡਿਜਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੂਗਲ ਮੀਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੂ- ਅਿਜਹੇ ਟੂਲਜ਼ ਔਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਪ�ੇਜ਼ੇਨਟੇ�ਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ�ੀਿਮੰਗ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ� ਜ� ਮੀਿਟੰਗ�, ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਡੀਿਟੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਿਸੰਕ�ੋਨਸ (ਸਮਕਾਲੀ) ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਰ, ਿਸੱਿਖਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਪ�ਟੀਕਰਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
 
ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਸੰਖੇਪ-�ਬਦ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਇਨਲਾਰਜਡ ਿਸਟੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਔਫ ਿਮਡਲਟਾਉਨ (Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)  
ਇਮਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (Building Condition Survey, BCS) 
ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕ�ਦਰ (Centers for Disease Control, CDC)  
ਿਵ�ੇ� ਿਸੱਿਖਆ ਕਮੇਟੀ (Committee on Special Education, CSE)  
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (Department of Health, DOH)  
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗ�ਾਮ (Individualized Education Program, IEP) 
ਬਹੁਭਾ�ਾਈ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ (Multilingual Learner, MLL)/ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ (English Language Learner, ELL) 
ਿਨਊ ਯੌਰਕ �ਿਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (New York State Education Department, NYSED)  
ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (Personal Protective Equipment, PPE)  
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ (Social-emotional Learning, SEL)  
ਅਪਾਿਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (Students with Disabilities, SWD)  
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ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 
 
ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇੱਕ ਇਹ                                         
ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਆਉਣਗੇ ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹ� ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ।                                         
ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨ�ਤਾਵ� ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ, ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਿਦਆ ਦੀ                                         
ਮਹਤਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਜੀਿਵਤ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਿਨਰਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ �ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ                                         
ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਨਊਯੌਰਕ ਿਵੱਚ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਇਿਤਹਾਸਕ ਬਦਲਾਵ� ਦੇ                                           
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਦ�ੜਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਿਦਖਾਈਏ।  
 
ਿਕ�ਿਕ ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਤ� ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ� ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਲਾ ਯੋਜਨ� ਟੀਮ� COVID-19 ਿਸਹਤ                                       
ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ,                                     
ਸਰਵਸ�ੇ�ਠ ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ                                       
ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ। ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ                                               
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ।   
 
ਸਾਡੀ ਿਰਟਰਨ ਪਲਾਿਨੰਗ ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸੱਤ� ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪ�ਟ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਪ�ਦਾਨ                               
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਗਾਈਡਪੋਸਟ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ                                             
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਦਾਿਖਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ                                           
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਪ�ੀਵ��ਨ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) , ਿਨਊਯੌਰਕ                                 
ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਹੇਲਥ (New York State Department of Health, NYSDOH) ਅਤੇ ਿਨਊਯੌਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇ�ਨ                             
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (New York State Education Department, NYSED) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਟ��ਡਸ ਅਤੇ                               
ਮੁੱ ਖ ਡੇਟਾ ਪੋਇੰਟ �ਾਿਮਲ ਹਨ।   
 
ਇਸ ਮਾਰਗਦਰ�ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਤ� ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਦਾਿਖਲ                                         
ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ                                         
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵਾਿਪਸ ਆ�ਣ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤ�                                     
ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਹੈ ਹੱਲ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਿਜੱਥੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਤ� ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ                                   
ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਚਰਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨ� ਪੂਰੀ ਤਰ� ਿਰਮੋਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟ ਤ�                                   
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਨਊਯੌਰਕ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ                               
ਿਜਲ�ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਿਜਲ�ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ                                     
ਿਰਟਰਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨ�ਖੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰ� ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ                                       
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਹੱਲ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਭੰਨ ਲੈਵਲ� ‘ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਚਾਰ, ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�                                         
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਣਾ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ                                       
ਹੈ। 
 
ਇਸ ਯੋਜਨ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ                                           
ਲਈ ਕਈ ਤਰ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਸੱਿਖਆ ‘ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ                                           
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ�ਦਰ�ਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ                                         
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ                             
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਇਸ ਯੋਜਨ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀਆਂ �ਾਿਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ: 

ਸਕੂਲ  ਬੇ�ਸ ਕੋਡ  ਿਪ�ੰ ਿਸਪਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ 

ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹ ੈ 441000010009  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

ਮੋਨ� ਾਜੇਨ ਿਮਡਲ  441000010014  Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

ਟਿਵਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਿਮਡਲ   441000010010  Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

ਮੈਪਲ ਿਹਲ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ  441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

ਪ�ੇਜ਼ੀਡ��ੀਅਲ ਪਾਰਕ  441000010018  Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

ਿਵਲੀਅਮ ਏ. ਕਾਰਟਰ  441000010006  Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

ਟਰੂਮੈਨ ਮੂਨ ਿਵਖੇ ਮੈਪਲ ਿਹਲ ਐਨ�ਕਸ   441000010015  Susanne Driscoll  - susanne.driscoll@ecsdm.org  
 

ਇਹ ਸਪ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ                                     
ਹੈ। ਅਸ� ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ� ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ                                     
ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਗਵਰਨਰ                                       
ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ�� ਜ� ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੜਾਵ�                                     
ਿਵਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ� ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਰਹੇ                                       
ਹ�, ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕ�ਮਣ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ                                       
ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।  

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਜਲ�ੇ ਦੇ COVID-19 ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ�                               
ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ                                       
ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਿਜਲ�ਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ੇਡਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ� ਿਵੱਚ ਪੇ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਵਸ�ੇ�ਠ ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਦੀ ਪਾਲਣ� ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਿਨਊਯੌਰਕ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਵਾਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ, ਰੋਗ                                       
ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕ�ਦਰ (CDC), ਅਤੇ ਿਨਊ ਯੌਰਕ �ਿਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (NYSED) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,                               
ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨ� ਿਵੱਚ                                           
ਵਰਿਣਤ ਸੇਵਾਵ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
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ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਕ ਿਸਧ�ਤ – ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ। �ਾਿਮਲ ਕਰੋ। �ਕਤੀਿਕ�ਤ ਕਰੋ।  
ਇਸ ਯੋਜਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ�� ਵੀ ਇਹਨ� ਹੀ                                     
ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਹਨ:  

ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ: 

● ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ - ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ                               
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹ�।  

● ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਖਤੀ -  ਅਸ� ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਖਤ  ਿਵੱਿਦਅਕ  ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। 
● ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਮਾਨਤਾ - ਅਸ� ਇੱਕ �ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਿ�ਆਂ ਦੇ                                   

ਇਨ�ਵੇਿਟਵ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕਨ�ਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਸੀਆਂ                                   
ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਪਾਰੰਪਿਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਿ�ਆਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ (ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਗਰੀਬ, ਿਵ�ੇ� ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ�                               
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ�, ਜ� ਬੇਘਰ ਨੌਜਵਾਨ) ਦੇ ਿਨਰਾ�ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� ਪੇ�                               
ਕਰ ਰਹੇ।  

�ਾਿਮਲ ਕਰੋ :  

● ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ - ਅਸ� ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ�, ਅਿਧਆਪਕ�, ਅਤੇ                                   
ਸਟਾਫ਼ t ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱ ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ-ਪੱਖਾ ਸੰਚਾਰ                                   
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ�।  

● ਿਹੱਸੇਦਾਰੀਆਂ - ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ�, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਿਤਿਨਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ                                 
ਿਵੱਚ �ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਕ�ਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਜਗ�ਾ ਅਿਜਹੀਆਂ                                       
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ                                       
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

● ਮੋਨੀਟਿਰੰਗ - ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਗਆਨ, ਧਾਰਨਾਵ� ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ�                                       
ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹਲਾਤ� ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸਭ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ                                         
ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ�ਗੇ।  

�ਕਤੀਿਕ�ਤ ਕਰੋ:  

● ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ - ਅਸ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ,                               
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਹ�।                               
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਨ�ਖਾ ਤਜ਼ਰੁਬਾ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ                                     
ਕੰਮ ਕਰ�ਗੇ।  

● ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ - ਅਸ� ਹਰ ਤਰ� ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਤ� ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਦਮਾਗ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ                                       
ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਟੀਿਚਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੇਵ�ਗੇ। ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਦੇ                               
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵ�ੇ� ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲੁਿਸਵ                                       
ਲ�ਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

● ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ - ਅਸ� ਇਸ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਵੱਲ ਆ�ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰ ਚ                                   
ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�।   
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ਪ�ਵਾਨਗੀਆਂ  
ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਰਚਰਡ ਡੇਲ ਮੋਰੋ ਨ� 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿਜਲ�ਾ ਭਰ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੇ ਗਰੁਪ� ਦ ੇ
ਪ�ਿਤਿਨਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਿਰਟਰਨ ਪਲਾਿਨੰਗ ਵਰਕਗਰੁਪ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਅਤ ੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਹੱਤਤਾ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਬੁਰੀ ਤਰ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂ
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਫ-ਕ�ਪਸ, ਿਰਮੋਟ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤੀ 
ਿਨਕਲੀ। ਸਾਡੀ ਿਰਟਰਨ ਪਲਾਿਨੰਗ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਲ�ੇ  ਨ� ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਬੰਧਕ, 
ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ/ਦਾ ਮ�/ਬਾਪ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਿਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਗਰੁੱ ਪ� ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿ��� ਿਵੱਚ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰਵੇਖਣ, 
ਵਰਚੂਅਲ ਟਾਉਨ ਹਾਲਜ਼, ਸਬਕਮੇਟੀ ਮੀਟੰਗ�, ਬੋਰਡ ਔਫ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਮੀਿਟੰਗ�, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਬਾਤ �ਾਿਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ� ਸਾਡ ੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਨਪੁੱ ਟ, ਮੰਤਵਪੂਰਨ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਇੱਕ 
ਸ�ਝੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।   
 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਰਟਰਨ ਪਲਾਿਨੰਗ ਵਰਕਗਰੁੱ ਪ ਨ� ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਯੋਜਨ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੈ:  

● ਿਵੱਿਦਅਕ  
○ ਿਸੱਿਖਆ 
○ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਜ  

 
● ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਹਯੋਗ  

○ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ  
○ ENL ਦੋ-ਭਾ�ਾਈ ਅਤੇ ਵੈ�ਿਵਕ ਭਾ�ਾਵ�  
○ ਿਵ�ੇ� ਿਸਿਖਆ  
○ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ�ਣ ਸੇਵਾਵ�  

 
● ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ  

○ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ  
○ ਸਹੂਲਤ�  
○ ਟ��ਸਪੋਟੇ�ਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਤੀ�ੀਲਤਾ  
○ ਬਜਟ  
○ ਤਕਨੀਕ  

 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਿਗਣਤ ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿਜਲ�ਾ ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹ ਨੰੂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ  ਿਸੱਿਖਅਤ , �ਾਿਮਲ ਹੋਏ , ਅਤੇ  �ਕਤੀਿਕ�ਤ  ਬਣਾਵ�ਗੇ। ਇਹ 
ਪਲਾਿਨੰਗ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ �ਾਿਮਲ ਸਰੋਤ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਅਵਸਰ� ਿਵੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਗੂਲੇਟਡ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ 
ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਰੌ�ਨੀ ਪਾਉਣਾ: ਮਾਰਚ - ਜੂਨ 2020  

 
 
ਸਾਡੇ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਿਜਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ:  
 
ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤ:  

● ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ 30,000 ਬਰਾਬਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ/ਜ� ਗਿਣਤ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਿਕੱਟ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  
● ਇੱਕ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ -- ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਹੱਬ -- ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਿਰਵਾਰ, ਅਿਧਆਪਕ ਔਨ-ਿਡਮ�ਡ ਿਟਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੈ�ਕ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਡਿਜਟਲ ਕੰਟ�ਟ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇ�ਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ K-6 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਕਾਦਿਮਕ ਬੰਡਲ� ਦੀਆਂ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਡਿਜਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 
ਿਵੰਟਰ ਸਕੂਲ ਅਕੈਡਮੀ: 

● ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇੰਟਰਵ��ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਤਕਨੀਕ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਹਨ� 14 ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਜੂਨ 2020 
ਿਵੱਚ ਗ�ੈਜੁਏਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗ�ੈਜੁਏ�ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  

 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ:  

● ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੱੁਪ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੁਪੋਰਟ, ਸਰਿਵਸ�, ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ�, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਸਹੀ ਪ�ਯੋਗ 
ਹੋਵੇਗਾ।   

 
ਿਡਿਜਟਲ ਵੰਡ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ:  

● ਿਜਲ�ੇ  ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਡਵਾਈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ K-12  
● ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਿਡਵਾਈਸ ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਔਨ-ਿਡਮ�ਡ ਵੀਡੀਓ ਿਟਊਟੋਰੀਅਲਜ਼  

 
ਪੌ�ਿਟਕ ਭੋਜਨ:  

● 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ 414,000 ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ  
● ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ 
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ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ  

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ  

ਿਜਲ�ਾ ਇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮ�-ਬਾਪ ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ�, ਸਟਾਫ਼, 
ਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਲਈ ਿਜਲ�ਾ 
ਵੇਬਸਾਇਟ  http://www.middletowncityschools.org/return ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਥਾਿਨਕ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

2020-2021 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਿਜਲ�ੇ  ਨ� ਿਜਲ�ਾ ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮ�-ਬਾਪ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾ, ਿਵਿਜ਼ਟਰ�, ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਵ�ਡਰ� ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਿਜਲ�ਾ �ਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਡਲ� ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੋਰਡ ਔਫ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਮੀਿਟਗ�, ਸਾਡੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵੇਬਸਾਇਟ, ਫੇਸਬੁੱ ਕ, 
ਆਿਦ, ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਾਈਨ�ਜ (ਸੰਕੇਤ) ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਤ� ਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਵ� ਿਨਰਦੇ�ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀਆਂ, ਉਮੀਦ�, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟੀਚੇ 
● ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ�ਜ) ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਨੰੂ 

ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਤ� ਿਕ ਜਦ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਫੇਸ-ਕਵਿਰੰਗ (ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਢੱਕਣ 
ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ) ਸੰਬੰਧੀ NYSED, CDC, ਅਤੇ DOH ਿਨਰਦੇ�ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

 
● ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿ�ਿਡਉਿਲੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਗੁਲਰ ਅਪਡੇਟ ਿਦਓ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼ 

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। 
 

● ਮੈਸੇਜ ਨੰੂ ਸਪ�ਟ, ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰ� ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ�ਯੋਗ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਈਮੇਲ, ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ 
ਕਾਲ�, ਟੈਕਸਟ ਮੇ�ਸੇਿਜੰਗ, ਸੋ�ਲ ਮੀਿਡਆ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵੇਬਸਾਇਟ ਪੋਸਿਟੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਉਨ ਹਾਲਜ਼। 
 

● ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮ�-ਬਾਪ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ 
ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ। 
 

● ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਡਿਜਟਲ ਪਹੁੰ ਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਸ ਤਰ� ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਿਰਟਰਨ ਪਲਾਿਨੰਗ ਡੀਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮ� ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੈਿਟ�ਕਸ 

 

 
ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ/ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ (6 ਫੱੁਟ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਗ�ਾ�ਡ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ NYSDOH ਅਤੇ 
NYSED ਿਨਰਦੇ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।   
 
ਿਰਟਰਨ ਿਵਚਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਿਟ�ਕਸ: 

● ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ਇੰਫੇਕ�ਨ ਦਰ  5% ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ,  14 ਿਦਨ  ਦੀ ਔਸਤ ਲੈਕੇ ਪਿਹਚਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਿਕਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਦੀਆਂ ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ 
ਮੁੜ ਦਾਿਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 
ਿਨਰਦੇ�ਾਤਮਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਿਟ�ਕਸ  

● ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੈਕ�ਨ  9% ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ,  7 ਿਦਨ� ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਗਸਤ ਤ� 
ਪਿਹਚਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ  ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

 

 
 
 
 
 
 
 

Richard Del Moro, ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ 
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ਸਾਡੀ ਿਰਟਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਕੂਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਰਟਰਨ 
ਿਨਊ ਯੌਰਕ �ਿਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਰਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।   
2020-21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�: 

● ਅਸ� ਿਤੰਨ ਹਲਾਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ  ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ  ਯੋਜਨ�  ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ.  

● ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ  ਿਨਰੰਤਰ ਿਰਮੋਟ  ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਚਕਾਰ  ਤੇਜ਼ ਟ��ਜ਼ੀ�ਨ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� 
ਜੋ ਿਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ/ਜ� ਿਜਲ�ੇ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ �ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

● ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ  ਲਚਕਦਾਰ  ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।  

● ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ, ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਅਤੇ ਿਟਕਾਉ ਿਨਰੰਤਰ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ  ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੱਤ� ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਅਿਨ�ਿਚਤਤਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਿਗਣਤ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ ਿਕ 
ਿਜਲ�ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੇ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ� ਅਸ� ਔਨ-ਸਾਇਟ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣ ੇ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਕ�ਪਸ ਤ� ਦੂਰ ਿਬਹਤਰ ਿਨਰੰਤਰ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਤੱਕ, ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਤੰਨ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਦਆ ਂ
ਇਸ ਅਿਨ�ਿਚਤਤਾ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦ��� �ਤ ੇ
ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਇਹ ਸਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਨਾਲ�  ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ 
ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦ��� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਤ �ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 

 

ਿਵੱਿਦਅਕ  ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਹਯੋਗ  ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ 

ਟੀਚਾ:  ਅਸ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ 
ਯੋਗਤਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੰੂਘੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਟੀਚਾ:  ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸਕੂਲ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਟੀਚਾ:  ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਲੋਕ�, ਸਮ� ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ 
ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 

 
 

ਿਸਿਖਆਤਮਕ 
● ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸਮਕਾਲੀ, 

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ 
● ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪ�ਵੇਗ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ 

● ਿਤੰਨ� ਿਦ��� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ
ਲਚਕੀਲੇ ਮਾਡਲ 

● ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੁ�ਲਤਾਵ� ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ�ੀਲਤਾ 
ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਰੋਤ 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ 
● ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਪੈ�ਲ ਕਲਾਸ� 
● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤ ੇ

ਐਕਸਟ�ਾਕਰੀਕੁਲਰ/ਐਥਲੈਿਟਕਸ 
● ਸਾਰੇ ਿਦ��� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਪੱ�ਟ ਉਮੀਦ�  
● ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 

ਸਪੱ�ਟ ਉਮੀਦ�  
● ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ 

ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ  
● ਸਾਰੇ ਿਦ��� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰ ਚ 
● ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪ�ਵੇਗ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਮੁਲ�ਕਣ 
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 

● K-12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਿਦਨ 
ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ 
ਕਰਨ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ 

● ਘਰ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਕਰਨੀ (ਸਮਾਨ 
ਪਾਠਕ, ਹੁਿ�ਆਰ, ਆਿਦ)  

 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਜ  
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ/ਿਰਕਾਰਡ 
● ਮਾਸਟਰ �ਿਡਉਿਲੰਗ 
● ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ 
● ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਰੋਤ  
● ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ 

ਗਠਨ 
● ਿਨਯਮ�/ਿਨਰਦੇ�� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ�ੇਵਰ 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸਖਲਾਈ 
● ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (Students with disability, SWD)  
ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ (English Language Learner, 
ELL) 
ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ (Multilingual Learner, MLL) 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ IEP ਅਤੇ 504 ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

● ELL/MLL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ CRPart-154 
ਿਵੱਿਦਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

● ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਿਰਮੋਟ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ 

● ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਵੇਗ 
ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ 

● ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਸੋਧਣਾ - ਸਮਰਥਨ/ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨਾ 

● ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਰ�ਤਾ - ਿਨਯਮਤ 
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੱਚ 
ਪੁਆਇੰਟ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਰਮੋਟ ਮੋਡੀਉਲ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ)  

 
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ (Social-Emotional 
Learning, SEL) 

● ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ 
● ਪਿਰਵਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
● ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਰ�ਤਾ - ਿਨਯਮਤ 

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੱਚ 
ਪੁਆਇੰਟ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਰਮੋਟ ਮੋਡੀਉਲ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ)  

● ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ, ਸਮਾਿਜਕ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਿਰ�ਿਤਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁ�ਲਤਾਵ� ਅਤੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 

● ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਿਨਯਮਤ ਮੌਕੇ  

● ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 
 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ�ਣ ਸੇਵਾਵ� 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋ�ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� 
● ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਭੋਜਨ ਵੰਡ (ਸਮ�/ਸਥਾਨ) 

ਸਹੂਲਤ� 
● ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ 
● ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਜਗ�ਾ 
● ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਸੋਧ 

 
ਿਸਹਤ, ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ  

● ਆਪ�ੇ�ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 
● ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ 
● ਿਸਹਤ + ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 
● ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� 

 
ਬਜਟ 

● ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸਰੋਤ, ਭੌਿਤਕ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇ
ਬਜਿਟੰਗ 

● ਸਟਾਿਫੰਗ 
 
ਤਕਨੀਕ 

● ਿਸਿਖਅਕ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 

● ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਾਧਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ (ਜ਼ਮੂ, 
ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਿਦ) 

● ਿਡਵਾਈਸ� ਅਤੇ �ਚ ਬ�ਡਿਵਡਥ 
ਕਨ�ਕਟੀਿਵਟੀ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ 

 
ਆਵਾਜਾਈ 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ�ੀਲਤਾ ਅਤ ੇ
ਆਵਾਜਾਈ 

● ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ 
● ਵਾਹਨ� ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ  

 
ਪੰਨਾ | 14 

 



Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ 

● ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਸੋਧ 

 

ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ - ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼�  
ਸਾਡਾ ਿਜਲ�ਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਇਨਪੁੱ ਟ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ 

ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤ� 
ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ �ਤ ੇ
ਿਦ�ੜ ਹ�। ਅਸ� ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਇਨਪੁੱ ਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹ�ਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� 
ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਕਈ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ 
ਲਈ; ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮ� ਨੰੂ 

ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ�, ਘਰ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ� �ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  
 

ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਦਾ ਫੋਕਸ   ਤਾਰੀਖ/ਸਮ�  ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੀ # 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਟਾਫ਼   ਜੁਲਾਈ 22 - 12:00-1:00 ਦੁਪਿਹਰ  300 

ਸਮਾਜ   ਜੁਲਾਈ 22 - 6:00-7:00 �ਾਮ  200  

ਗੈਰ-ਿਸੱਿਖਆ ਸਟਾਫ   ਜੁਲਾਈ 24 - 3:45-4:45 �ਾਮ  120 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ   ਜੁਲਾਈ 27 -4:00-5:00 �ਾਮ   300  
 
ਸਮਾਜ ਸਰਵੇਖਣ ਪ��ਨ:  ਸਤੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੇ ਸਾਡ ੇ
ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਆਂ) ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� (ਿਜਵ� ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਸਫਾਈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।   

 
*ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਗ�ਾਫ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ  
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* ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਟਾਉਨ ਹਾਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 620 ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੇ ਰੁਝਾਨ� ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪ�ਤੀ 2000 ਤ� ਵੱਧ 
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵ� ਦੇ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
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ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੰੁਚ   
 

ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਿਸਿਖਅਕ� ਨਾਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ� 
ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਉਨ ਹਾਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਤ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਰੁਝਾਨ�, ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 
ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਸੈ�ਨ�, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਬੰਧੀ NYSED ਅਤੇ DOH ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗ-ਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਿਗਰਾਵਟ ਿਵੱਚ ਇੱਟ� ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹ�। ਇੱਕ  ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ  ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 
ਿਜਹਾ  ਉਪ ਸਮੂਹ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ� �ਤੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ। 
ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇ
ਸੁਪਰਡ�ਟ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਹਲਾਤ� 
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਮੋਟ 
ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ�  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 
ਵਜ� �ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ।   

ਪੜਾਵ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਅਸ� ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ-ਪੜਾਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਉਪ ਸਮੂਹ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ CDC ਦੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 
ਿਕਸਨੰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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*ਿਵ�ੇ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖੋ   
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ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ  

ਪੜਾਅ 0 

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਖੇ  

ਸਤੰਬਰ 7-11 
9/7 – ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� 
ਸਤੰਬਰ 14-18 
ਸਤੰਬਰ 21-25 
ਸਤੰਬਰ 28-ਅਕਤੂਬਰ 2 
9/28 - ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�  

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨ� ਦੌਰਾਨ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹ�  
 

ਗ�ੇਡ K-12 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
 

 
 
 

ਪੜਾਅ 1 
ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ 

ਿਵਖੇ  

ਅਕਤੂਬਰ 5-9 
ਅਕਤੂਬਰ 12-16 
 
10/12 - ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ�  

 

ਗ�ੇਡ  ਪ�ੋਗਰਾਮ 

K  SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

K-5  6:1+1 ਅਤੇ 12:1+3 (42 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

6-8  8:1+1 ਅਤੇ 12:1+3 (24 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

9-12  12:1+3 (15 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 
 

ਗ�ੇਡ 1-12  
ਅਪਵਾਦ:  ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਵਾਲੇ �ਚ ਲੋੜ�ਦ ੇ
ਿਵ�ੇ� ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ ੋ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੋਧ ਘਾਟ, ਮਲਟੀਪਲ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਿਜਕ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 

 
 

ਪੜਾਅ 2  

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ 
ਿਵਖੇ  

ਅਕਤੂਬਰ 19-23   

ਗ�ੇਡ/ਫੇਜ਼  ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ) 

1  SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

K-8  12:1+2 (45 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

K-5  12:1+1 (34 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

6-8  12:1+1 (39 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

9-12  12:1+1 (78 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 
 

ਗ�ੇਡ 2-12  
ਅਪਵਾਦ:  ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਵਾਲੇ �ਚ ਲੋੜ�ਦ ੇ
ਿਵ�ੇ� ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਬੋਧ ਘਾਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕ�ਪਸ 
ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 
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ਪੜਾਅ 3 

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਖੇ  

ਅਕਤੂਬਰ 26-30   

ਗ�ੇਡ/ਫੇਜ਼  ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ) 

2   SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

3-5  15:1 (63 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

6-8  15:1 (93 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 

9-12  15:1 (186 ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 
 

ਗ�ੇਡਸ 3-12  
ਅਪਵਾਦ:  ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਵਾਲੇ �ਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਵ�ੇ� 
ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੋਧ ਘਾਟ, 
ਮਲਟੀਪਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 
 
 

 

ਪੜਾਅ 4 

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਖੇ  

ਨਵੰਬਰ 2-6 
ਨਵੰਬਰ 9-13 

 

ਗ�ੇਡ/ਫੇਜ਼  ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਫੇਜ਼ 3 ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ) 

3  SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

6-12  ਲੇਅਰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਲੇਅਰਡ - ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਖਲ 

 

ਗ�ੇਡਸ 4-12  

 

ਪੜਾਅ 5 

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਖੇ  

ਨਵੰਬਰ 16-20 
ਨਵੰਬਰ 23-27  

 

ਗ�ੇਡ/ਫੇਜ਼  ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਸਾਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਫੇਜ਼ 4 ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ) 

4  SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

6-12  ਲੇਅਰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਲੇਅਰਡ - ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਖਲ 

 

ਗ�ੇਡਸ 5-12  
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ਫੇਜ਼ 6 

ਦਾ ਹਫਤਾ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ - ਹੋਮ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਖੇ  

ਨਵੰਬਰ 30-ਦਸੰਬਰ 4   

ਗ�ੇਡ/ਫੇਜ਼  ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਫੇਜ਼ 5 ਦੇ ਸਾਰੇ (ਉਪਰੋਕਤ ਫੇਜ਼ 5 ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ) 

5  SWD, ELL/MLL ਅਤੇ 504 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

6-12  ਲੇਅਰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਲੇਅਰਡ - ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਖਲ 
 

ਗ�ੇਡਸ 6-12  

 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਫੇਜ਼ - ਗ�ੇਡ 6-12 ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ   

ਗ�ੇਡ 6-12 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ�। ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ-ਸੰਦੂ�ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਅਸ� ਫੇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਕ�ਪਸ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵ�ਗੇ ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜ� ਸੁਧਾਰ 
ਹੰੁਦੇ ਰਿਹਣ।  ਅਸ� ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹਾਲਤ� ਿਜ਼ਲੇ ਨੰੂ 6-12 ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਜ� 
ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ/ਜ� ਬਸੰਤ ਸਮੈਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਫੇਜ਼ਵਾਰ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਫੇਜ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ  
ਹਰੇਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਿਕਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਤ� ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ 
ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵ� ਸਮੂਹ ਿਲਆ�ਦ ੇ
ਹ� ਤ� ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਲਆਉਣਗੇ। 
 

ਅਸ� ਜਾਣ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਤ� ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ� ਜਦ�: 
 

● ਅਸ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਪ�ਤੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ NYSDOH 
ਅਤੇ NYSED ਿਨਰਦੇ�� ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� 

● ਡੇਟਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਫੇਜ਼ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਮ�, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਬਦਲਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

● ਡੇਟਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (personal protective equipment, PPE), ਫੇਸ 
ਕਵਿਰੰਗ�, ਸਫਾਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ 

● ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ 

● ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟਰ�ਸਿਮ�ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ 
 

ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ 
100% ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਟੀਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੇਜ਼� ਿਵਚ� ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਿਜਵ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਕ ਗ�ੇਡ 6-12 ਦੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਫੇਜ਼ 4 ਤ� �ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ�ੇਡ 6-12 ਲਈ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼� ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  ਪੰਨਾ 21 ਦੇਖੋ। 
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ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣਾ 
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ, 
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ 
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਅਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ 
ਬਸੰਤ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ 
ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ 
ਤਜਰਬੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। 
ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਇਸ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ 
ਿਸੱਖੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
ਕਰਨ, ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, 
ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਤਝੜ 
ਿਵੱਚ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਮ� ਿਲਆ ਹੈ।  
 
ਸਾਡੀਆਂ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਿਮਡਲ ਅਤੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਿਰਮੋਟ 
ਲਰਿਨੰਗ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੋਵ� ਸਮਕਾਲੀ 
(ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) ਅਤੇ ਅਤੁਲਕਾਲੀ 
ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰੰਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਪ�ਵੇਗ ਦੇ ਅਵਸਰ �ਾਮਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ�-ਸਾਰਣੀਆਂ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ 
ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ 
ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸ� ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ 
ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਵਰਤ� ਦੀ 
ਅਸਾਨੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ�ਗੇ। 
 
 
ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤ ੇ
ਕ�ਮ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਲਰਿਨੰਗ 
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ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਕ�ਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ  ਹੁਨਰ�, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਅਸ� ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, 
ਪ�ਬੰਧਕ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਪ�ਵੇਗ ਅਤ ੇ
ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ 2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲ� ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ 
ਅਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਿਰਮੋਟ ਜ� ਇੱਕ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।  
 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਿਮੰਟ ਸਮਕਾਲੀ (ਅਸਲ-ਸਮ�) ਿਸੱਖਣ 'ਤੇ ਿਬਤਾਏ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਹਰ ਿਦਨ ਆਪਣ ੇ
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਦਨ ਮੂਲ ਿਵਿ�ਆਂ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮ� �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ�, ਦਖਲ, ਪ�ਵੇਗ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ 1:1 ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਸਮ� ਜ� ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।. 
 
ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਉਪਕਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਸਮ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ 
ਨੰੂ ਖਾਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਲਈ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾੜੇ ਭਰਨ ਅਤੇ 1:1 
ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ �ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਤੈਅ �ੈਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।   

ਆਰ�ਜ-ਉਲਸਟਰ ਬੋਕਸ (Orange-Ulster BOCES, OUBOCES) ਿਵ�ੇ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 
ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  OUBOCES ਵੈ�ਬਸਾਈਟ.  ਵੇਖੋ 
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ਨਮੂਨਾ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ (K-5) ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਮ�ਸੂਚੀ 
ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਮ�ਸੂਚੀ ਿਸਰਫ ਪ�ਦਰ�ਨ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲਵ� ਸਮ� ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਸਮ�  ਸਮ�ਸੂਚੀ 

8:00 - 8:15  ਪ�ੀਿਫਉਲ:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾ�ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਿਧਆਪਕ ਤੁਰੰਤ ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

8:15 - 8:40  ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਲਾਈ:  ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

8:40 - 8:45  ਤਬਦੀਲੀ 

8:45 - 9:15  ਇੰਗਿਲ� ਭਾ�ਾ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸ 

9:15 - 9:25  ਬ�ੇਨ ਬ�ੇਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ 

9:25 - 9:55  ਗਿਣਤ ਕਲਾਸ 

9:55 - 10:05  ਬ�ੇਨ ਬ�ੇਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ 

10:05 - 10:35  ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ਜ� ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ 

10:35 - 11:20  ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ 

11:20 - 2:45  ਲਚਕੀਲਾ ਸਮ�:  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਜ� 1:1 ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਜ� ਿਸੱਖਣ ਦ ੇ
ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਜ� ਿਵ�ੇ�ੱਗ ਅਿਧਆਪਕ� (ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਅਤੇ PE) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2:45 - 3:30  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦਵਸ ਦਾ ਅੰਤ  - ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਆਉਟ 
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ਨਮੂਨਾ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ (6-8) ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਮ�ਸੂਚੀ 
 

ਸਮ�  A1/B1 ਿਦਨ ਦੀ ਸਮ�ਸੂਚੀ  B1/B2 ਿਦਨ ਦੀ ਸਮ�ਸੂਚੀ 

8:00 - 9:15  ਪੀਰੀਅਡ 1  ਪੀਰੀਅਡ 5 

9:15 - 9:20  ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

9:20 - 10:35  ਪੀਰੀਅਡ 2  ਪੀਰੀਅਡ 6 

10:35 - 10:40  ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

10:40 - 11:55  ਪੀਰੀਅਡ 3  ਪੀਰੀਅਡ 7 

11:55 - 12:42  ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ  ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ 

12:42 - 12:47  ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

12:45 - 2:02  ਪੀਰੀਅਡ 4  ਪੀਰੀਅਡ 8 

2:02 - 3:00   ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ 
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ਨਮੂਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (9-12) ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ �ਿਡਲ 
 

ਸਮ�  X/Y ਿਦਨ ਸਮ�ਸੂਚੀ  X2/Y2 ਿਦਨ ਸਮ�ਸੂਚੀ 

8:00 - 8:50  ਪੀਰੀਅਡ 1  ਪੀਰੀਅਡ 6 

8:50 - 9:00  ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

9:00 - 9:50  ਪੀਰੀਅਡ 2  ਪੀਰੀਅਡ 7 

9:50 - 10:00   ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

10:00 - 10:50  ਪੀਰੀਅਡ 3  ਪੀਰੀਅਡ 8 

10:50 - 11:00   ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

11:00 - 11:50  ਪੀਰੀਅਡ 4  ਪੀਰੀਅਡ 9 

11:50 - 12:00   ਤਬਦੀਲੀ  ਤਬਦੀਲੀ 

12:00 - 12:50  ਪੀਰੀਅਡ 5  ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 

12:50 - 1:30  ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ  ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ 
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ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ - ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਕੱਲ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ! 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ 
ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਜ� ਉਮੀਦ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਨੰੂ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹ�ਗੇ। ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ 
ਲਇ ਪੱਤਰ/ਿਨਉਜ਼ਲੈਟਰ, ਵਰਚੁਅਲ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਰੋਬੋਕਾਲ�, ਈਮੇਲ�, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ�ਹਾ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ �ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੇ। ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋੜ�ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
�ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ� ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਲੋੜ� ਜ� ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�  
ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ, ਰੱੁਝੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਮਰਿਥਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ�, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਟਾਫ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਰ�ਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵ�ਗੇ ਜੋ 
ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜ� ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ 
ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਥਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 
ਹਾਲ�ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਅਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ, ਅਸ� ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 
ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। ਅਸ� ਪਛਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਮਾਡਲ� ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਿਵਅਕਤੀਗਤ, 
ਹਾਈਿਬ�ਡ, ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ। ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹ�:   

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ 
● ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਨਮੂਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਲਈ ਸਪ�ਟ 

ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।  
● ਸਿਹਭਾਗੀ ਗੱਲਬਾਤ,  ਖੋਜ , ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੇਟਾ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ।  
● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੁਸਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਿਫਨਾਈਟ ਕ�ਪਸ (IC) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ - 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

 
ਮੁੱ ਢਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਖਲ 

● ਹਰ ਸਕੂਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਕੋਈ ਮੱੁਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

● ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਇਕੱਲੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

● ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ�, ਘਰ� ਿਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰੇ, ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀਆਂ 
ਸੋਧ�, ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ।  

 
ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰਜਨ ਿਨਰਦੇ�� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨਾ 

● ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ  
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ 

ਨ�ਤਾਵ� ਨੰੂ ਕਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਦਿਕ 

ਉਨ� � ਿਵਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਕੂਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 
● ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਜੱਥੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ। 
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ਅਕਾਦਿਮਕ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਵ� 

ਿਜ਼ਲ�ਾ  ਸਕੂਲ 

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਿਨਰਦੇ� ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੇ ਹ�  

● ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਉਨ� � ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਵਸਰ ਤ� ਬਹੁਤ 
ਦੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤ� ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 

● ਹਾਈਿਬ�ਡ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਕਾਰਜਕ�ਮ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

● ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ 
ਿਨਯਮਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਵਰ�ੇ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

● ਪਾਠਕ�ਮ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਡੰੂਘੀ ਛੋਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਪ ਅਤੇ 
ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤ� ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ - ਅਸ� ਿਕਵ� ਨਾ 
ਿਸਰਫ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਬਲਿਕ ਿਸੱਖਲਾਈ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ�  

● ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਲਖਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ ਿਪ�ੰ ਟ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� ਿਰਮੋਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਲਾਈ (social and 
emotional learning, SEL) ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ�ੀਲ 
ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ ।  

● ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨਾ ਿਜਥੇ ਪਾਠਕ�ਮ  ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਪਛੋਕੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੂਲ ��ੇਣੀਆਂ ਦੀ 
ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਸੋਧ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

● ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਅਤੇ 
ਿਕਹੜੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

● ਸਾਰੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ (APPR) ਦੇ 
ਸੰਭਾਿਵਤ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ। 

● ਗ�ੇਿਡੰਗ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ  
● ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ - NYSED ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਭਾਗ� ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ  
● ਅਿਧਆਪਕ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।   
● ਘਰੇਲੂ ਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕੱਟ� ਲੈਣ ਲਈ 

ਸਰੋਤ ਇਕੱਠ� ਕਰਨਾ  
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਬੰਧਨ (IC) ਬੈਕਪੈਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ 

● ਿਰਮੋਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਸਿਖਅਕ� 
ਲਈ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ: 
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਿਭਆਸ, ਕਾਰਜਕ�ਮ� 
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟ 

● ਿਵ�ੇ� ਕਾਰਜਕ�ਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਕਾਰਜਕ�ਮ 
ਅਤੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

● ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਪ 
ਅਤੇ ਕ�ਮ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 

● ਿਵੱਿਦਅਕ� ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ�ਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਸ�ਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣਾ 

● ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ/ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ 
ਐਕਸਟਰਾਕਰੀਿਕਉਲਰਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ 
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

● ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 

● ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ) ਲਈ ਗ�ੇਿਡੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ  
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ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ 

 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ  
 
ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਕ�ਦਰ� ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰ� (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)  ਿਨਉ 
ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (New York State Department of Health, NYSDOH)  ਅਤੇ  ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 
(New York State Education Department, NYSED) ਤ� ਸੇਧ� ਅਤੇ ਿਸਫਾਿਰ�� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 2020-21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਪ��ਨ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ COVID-19 ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਕੁਰਾ ਅਤੇ ਲੇਨੀ ਜ਼ਪਕਾ ਨੰੂ  covidinfo@ecsdm.org ‘ਤ ੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ� ਇਹ ਕਰ�ਗੇ: 
 

● ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ�, ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� (personal protective equipment, PPE) 
ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤ�, ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ/ਕੀਟਾਣੂਨਾ�ਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਲੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ 
ਦੇ ਲਾਬੀ ਮਾਨੀਟਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਮਾਿਧਅਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ। ਲਾਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

● ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਲਈ 
ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

● ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 
● ਈਮੇਲ 
● ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ 
● ਿਪ�ੰ ਟ ਕਾਪੀ ਮੇਿਲੰਗ 
● ਵਾਇਸ ਅਤੇ/ਜ� ਵੀਡੀਓ ਸੁਨ�ਹ ੇ
● ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟਸ 

 
● ਸਟਾਫ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਲੋਗ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ, ਿਜਸਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ�, ਸਕੂਲ 

ਜ� ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨ�ੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਿਚਤ PPE ਜ� ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਸਾਧਨ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ। 

 
● ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਸ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜ� ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (DOH) ਨੰੂ (845) 291-2330 ‘ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਪਰਕ� ਦੀ ਨ�ਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਸਮੇਤ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਿਪਆਂ/ਪਿਰਵਾਰ�, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਸਹੂਲਤ ਐਟਂਰੀ  
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਬਲਿਡੰਗ ਐਟਂਰੀ ਅਤੇ ਐਗਿਜ਼ਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕਰ�ਗੇ: 

● ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸੀ ਇਕੋ ਜਗ�ਾ ਤ� ਸੀਮਤ 
ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਕ�ਾਸ ਟ�ੈਿਫਕ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਟਂਰੀ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਬਲਿਡੰਗ� ਐਟਂਰੀ ਅਤੇ ਐਗਿਜ਼ਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  

● ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੀ।  

● ਸਹੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਬਾਲਕਲਾਵਾ ਜ� ਬੰਦਨਾ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ� � ਤੱਕ 
ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

● ਇੱਕਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਫੇਸ �ੀਲਡ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹੀ ਹੈ। ਫੇਸ �ੀਲਡ ਦੇ ਹੇਠ� ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
● ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ�ਿਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ DOH ਦੀ ਸੇਧ ਦ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   
● ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸ� ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ�ਗੇ।  

 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸ� 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਕਰ�ਗੇ:  

● ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਕ�ਪਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 
ਪ��ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

● ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਕ�ਪਸ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
● ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।  
● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� � ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
○ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲ�ਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
○ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬੱਸ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
○ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

● ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਇਕੋ ਸਮ� ਪ�ਵੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਫਰ� ਤੇ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਏ ਸਥਾਨ� 
'ਤੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ� � ਉਹ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਜ�ਚ 
ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ।  

● ਜੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ� ਅਤੇ ਿਪੱਕ-ਅਪ/ਡਰਾਪ ਆਫ ਜ਼ੋਨ� ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਨ� 
ਅਤੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

● ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ 
ਲੰਬਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਿਨ�ਾਨੀਆਂ (ਭਾਵ� ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

● ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ, 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲ� ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲਈ �ੱਕੀ ਜ� ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ COVID-19 ਕੇਸ ਸੈਕ�ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।   
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Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ 
 
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 
 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੇਗਾ: 

● ਸਾਡੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਨਹ� ਰੱਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਤ� ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।   

● ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ (6) ਫੱੁਟ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਜ� ਪਿਰਭਾ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ 
ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਦਫਤਰ ਜ� ਵੱਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ, ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਆਮ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਰੇਕ ਰੂਮ/ਲ� ਜ, ਹਾਲਵੇਅ ਜ� ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ, ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।   

● ਛੇ (6) ਫੱੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਸੁਿਨ�ਚਤ ਕਰੋ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਮੂਲ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਥੋੜ�ੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦ� 
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਛੇ (6) ਫੱੁਟ ਤ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

● ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਤੰਗ ਸੀਮਤ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹ� ਪਿਹਨਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਤ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। 

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੇਪ ਜ� ਸੰਕੇਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਖੇਤਰ� 
ਿਵੱਚ (6) ਫੱੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਲਾਕ ਇਨ/ਆਉਟ ਸਟੇਸਨ, ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਦੇ ਸਟੇ�ਨ, ਿਰਸੈਪ�ਨ ਖੇਤਰ)। 

● ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਭਆਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਟੈਲੀ- ਜ� ਵੀਡੀਓ 
ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੀਿਟੰਗ�, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ 
ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ�ਾਵ� ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

● ਿਪਕ-ਅਪਸ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਅਿਭਆਸਾਤਮਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖਣਾ।  
 
 

ਿਨਜੀ ਸਫਾਈ 
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੱਥ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਹੱਥ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਕਰ�ਗੇ:  

● ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ: 
○ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ;  
○ ਹੱਥ ਧੋਣ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਿਸੱਖਲਾਈ  ਵੀਡੀਓ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ;  
○ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ (ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਝੱਗ ਬਣਾਉਣਾ); 
○ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ; 
○ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਜ� ਛੋਹਣ-ਮੁਕਤ ਕਾਗਜ਼ ਤੌਲੀਏ ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ (ਹ�ਡ ਡ�ਾਇਅਰਸ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਨਹ� 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਏਰੋਇਲਾਇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ); 
○ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮ�। 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
○ ਿਬਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ; 
○ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� ਸਤਹ� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ; 
○ ਸਨ�ਕਸ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ; 
○ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ; 
○ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ; 
○ ਿਛੱਕਣ, ਪੰੂਝਣ, ਜ� ਨੱਕ ਵਗਣ ਜ� ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਖੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ; 
○ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ; 
○ ਜਦ� ਹ�ਡ ਵਾਿ�ੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ; 

● ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ - ਜਦ� ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਦ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਈਥੇਨੌਲ ਜ� 70% ਆਈਸੋਪ�ੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਲਣ�ੀਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹ�ਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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○ ਸੰਕੇਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; 
○ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਦੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਅਿਭਆਸ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜ� ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣਗੇ ਜਦ� ਤਕ ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ ਮਿਹਮਾਨ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ 
ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।  
 
ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਕਰੇਗਾ: 
 

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਮ� 
ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹ� ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

● ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਅਤੇ COVID-19 ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੈ�ਕ 
ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

● ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬੈਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ 
ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� 
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਅਧੀਿਕ�ਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਬਲਿਡੰਗ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। ਜਦ� ਇਹ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤ� 
ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਬਾਹਰ ਜ� ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਿਟੰਗ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

● ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲਣ ਉਨ� � ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਿਮਲੇ ਹਨ। 
 

 

ਿਸਖਲਾਈ 
 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਜ� ਤ� ਿਰਮੋਟ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਿਸੱਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰ ੇ
ਵਰਕਰ� ਲਈ ਉਿਚਤ ਭਾ�ਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ� 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ।  
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਾਇਆ ਿਗਆ ਜ� ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਨਵ� 
COVID-19 ਪਰੋਟੋਕਾਲ� ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥ� ਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਿਚਤ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ �ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ: 

● ਘਰ ਰਿਹਕੇ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜਦ� ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
● ਸਾਹ ਲੈਣ ਉਿਚਤ ਿ��ਟਾਚਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ� ਨੰੂ ਕਰਵ ਕਰਨ ਸਮੇਤ। 
● ਿਫਰਕੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਿਫਰਕੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਸਹੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। ਿਫਰਕੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ 
ਹਨ, ਪਰ ਇਨ� � ਤੱਕਸੀਮਤ ਨਹ�, ਦੂਜੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਡੈਸਕ, ਦਫਤਰ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਅਤ ੇ
ਉਪਕਰਣ। 

● COVID-19 'ਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।  
● ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਵਹਾਰ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਖੰਘ ਿ��ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ PPE ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ)। 
● ਸਕੂਲ� ਲਈ CDC ਿਵਚਾਰ  
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ਿਸੱਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਿਤਕਾ ਵੇਖੋ। 

 

ਿਚੰਨ�  ਅਤੇ ਸੁਨ�ਹੇ  
ਿਚੰਨ�  ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� (ਿਜਵ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ, ਰੈਸਟਰੂਮਜ਼) ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ 
ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ 
ਪਾਉਣਾ)। 

ਉਨ� � ਿਚੰਨ� � ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ
ਉਦਾਹਰਣ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ:  ਉਦਾਹਰਣ 1 , ਉਦਾਹਰਣ 2 , ਉਦਾਹਰਣ 3 , ਉਦਾਹਰਣ 4 , ਉਦਾਹਰਣ 5 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
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ਸਪੇਸ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ 
 
ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਖੇਤਰ 

● ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਥੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੈ।   
● ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਥ�ਵ� ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ (1) ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।   
● ਿਜਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ� ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨ�ਟ ਸਕ�ੀਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਜ� 

ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤ� ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ ਵੱਖਰੇਵ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
● ਵਰਕ ਸਟੇ�ਨ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜ� ਿਵਭਾਜਨ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
● ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਿਵਵਹਾਰਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਤ� ਦਫਤਰ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ।   
● ਵਾਧੂ ਬਰੇਕ� ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ (ਮਾਸਕ) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਛੱਡ 

ਸਕਣ। ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ� �ਰਤ� ਦੇ ਿਨ�ਚਤ ਿਦ�ੜਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
● ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਸ� ਉਨ� � ਉਦ� ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ (ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ�) ਵਾਲੇ 

ਕੰਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਨਹ� ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  
● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦ� ਵੀ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟੈਲੀਕਾੱਨਫਰੰਸ 

ਸਮੇਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਿਟੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
● ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤ� ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ� ਮੀਿਟੰਗ� ਨੰੂ 10 ਲੋਕ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਰ ੇ

● ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਨ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਜ ੇ
ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਿਟੰਗ� ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 

● ਜੇ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੁ�ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਿਜੱਥੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕਠ� ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  

● ਭਾਗੀਦਾਰ� ਿਵਚਾਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ। 
● ਮੀਿਟੰਗ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬਣਨ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 
ਬਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰ ੇ

● ਬਰੇਕ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਭੋਜਨ ਜ� ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।  

● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਦਫਤਰ�, ਕਲਾਸਰੂਮ�, ਵਾਹਨ� ਿਵੱਚ 
ਕਰਨ ਜ� ਜੇ ਅਿਭਆਸਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਰਨ।   

● ਸ�ਤਿਰਤ ਬਰੇਕ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
● ਜੇ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠ� ਬਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਜਗ�ਾ ਜ� ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 

ਫੁੱ ਟ 'ਤੇ ਦੂਰ ਿਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
● ਵਧੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਫ�ੀਕੁਐਸਂੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਥੋਕ ਸਨ�ਕਸ ਨੰੂ ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਿਵਕਲਪ� ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਮਉਨਲ ਖਾਣਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਉਨ� � ਸ�ਝੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਮਲਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਇਕੱਠ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਾਪੀਅਰ ਕਮਰੇ/ਖੇਤਰ 

● ਕਾਪੀਅਰ ਕਮਿਰਆਂ/ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
● ਸਫਾਈ ਸਪਲਾਈਆਂ ਕਾਪੀਅਰ ਸਟੇ�ਨ� 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਸਤਹ� ਨੰੂ ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਐਲੀਵੇਟਰ 

● ਇੱਕ ਿਲਫਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮ� ‘ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਉਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

● ਆਮ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
● ਿਲਫਟ� ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 
ਗੁਸਲਖਾਨਾ   

● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 
ਹੋਣਗੇ।   

● ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਥ ੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ।   

● ਖਾਸ ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਖਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲਗ ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਿਹਣਨ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਜਦ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਸਹੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨ�ਗਾ।  

● ਇਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 
● ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਹ�ਡ ਡ�ਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟੱਚ ਰਿਹਤ ਕਾਗਜ਼ ਤੌਲੀਏ ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ। 
● ਟੱਚਲੈਸ ਵਾਟਰ ਿਫਕਸਚਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੋਵੇ। 

 
ਹਾਲਵੇਅ/ਪੌੜੀਆ ਂ 

● ਿਜੱਥੇ ਸੰਬਵ ਹੋਵੇ ਹਾਲਵੇਅ ਟ�ੈਿਫਕ ਇਕੱਲੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਦ�ਾ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
● ਿਜੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪ�ਵਾਹ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਦੋ-ਿਦ�ਾ ਵਾਲੇ ਟ�ੈਿਫਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।   
● ਿਦ�ਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਰ�/ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ  
● ਗਿਲਆਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਿਜ਼ਲ�/ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਆਫ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਿਚਤ ਦੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
● ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਕਲਾਸਰੂਮ 

● ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਗਣਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ
ਿਵ�ੇ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

● ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
● ਕਲਾਸਰੂਮ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਥ� ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   
● ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।  
● ਿਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਤ� ਦੂਜੀ ਜਗ�ਾ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਹਦਾਇਤ�/ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੈ। 
● ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਪੱ�ਟ ਵਰਤ� ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।  ਸ�ਝੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਪੈਨਿਸਲ, ਕ�ੇਯਨ, 

ਕ�ਚੀ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਆਿਦ।  
○ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹਟਾਓ। 
○ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮ ਸਤਹ ਹਟਾਓ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ: 

■ ਖੇਤਰ ਗਲੀਚਾ  
■ ਸਾਫਟ ਫੈਬਿਰਕ ਕੁਰਸੀਆ ਂ

 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ  

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ 
● ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵ� ਦੇ ਲੱਛਣ� ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ  ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ । 
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● ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਸਰਿਵਸ ਸਟਾਫ ਨੰੂ  ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ� ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

 
ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ/ਨਰਸ ਸਟੇ�ਨ 

● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
○ ਨਰਸ� ਲਈ N95 ਰੈਸੀਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� �ੱਕੀ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
○ ਨਰਸ� ਨੰੂ ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� N95 ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ� ਦੀ ਸਹੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਫਟਮ�ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

● ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਰਿਸੰਗ ਸਟੇ�ਨ� ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 
○ 6 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ।  
○ “ਿਬਮਾਰ” ਅਤੇ “ਠੀਕ” ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਓ।  

■ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

■ ਿਨਬੁਲਾਇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਜੀ 
ਹਵਾ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ ਹੋਵੇ।  

○ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਵੱਖਰੇਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 
■ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ੀਿਖਆ ਕਮਰ ੇ
■ ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨ�ਟ ਰੁਕਾਵਟ�  
■ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਿਵਭਾਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧ�।  

● ਆਈਸੋਲੇ�ਨ ਕਮਰਾ 
○ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ COVID-19 ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਨਾਲ ਪੇ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਤੁਰੰਤ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
○ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
○ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇ�ਨ (ਏਕ�ਤਵਾਸ) ਕਮਰਾ/ਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ। 

 
COVID -19 ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਆਈਸੋਲੇ�ਨ (ਏਕ�ਤਵਾਸ) ਕਮਰ ੇ

● ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਰੇ/ਿਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।   

● ਿਜਥੇ ਵਧੇਰੇ ਜਗ�ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਨਰਿਸੰਗ ਸਟੇਸਨ ਦੋਵ� ਭੌਿਤਕ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਵੱਖਰ�ਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਭਾਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸੱਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਿਲਆਰਾ/ਿਰਸੈਪ�ਨ ਖੇਤਰ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਟੇ�ਨ ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰਿਹਣਗੇ।  

● ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪ�ਵੇ� ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਸਟ� ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
● ਉਹ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਥਾਨ ਵਜ� ਕੰਮ 

ਕਰਨਗੇ।  
● ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨ�ਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
● ਫਰ� ‘ਤੇ ਿਨ�ਾਨ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੜ� ੇ

ਹੋਣਗੇ।   
● ਿਰਸੈਪ�ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥ� ਹੈ।  
● ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਰਸਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਪਕਰਣ - ਕਰੋਮਬੁੱ ਕਸ 

● ਿਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸ�ਝੇ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।  
● ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

○ ਜੇ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੀਬੋਰਡਸ ਨੰੂ ਪੂੰ ਝਣਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

○ ਕੀਬੋਰਡ ਕਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਵਾਈਸ ਸਤਹ� (ਿਜਵ� 

ਿਕ ਕਵਰ, ਚਾਰਿਜੰਗ ਯੂਿਨਟ) ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
 

ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਗ�ਾ 
● ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਮ ਢੱਕੀਆਂ ਸਤਹ� ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

○ ਬੀਨ ਬੈਗ ਕੁਰਸੀਆ ਂ
○ ਗੱਦੀਦਾਰ ਪਰਤ� ਜ� ਕੁਰਸੀਆ ਂ
○ ਖੇਤਰ ਗਲੀਚਾ 

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਿਫਗਰ ਕਰੋ। 
○ ਮੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

■ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨ�ਟ ਰੁਕਾਵਟ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
○ ਡੈਸਕ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।  
○ ਛੋਟੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਨੱੁਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ: 

■ ਇਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
■ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵ ੇ 

● ਿਕਤਾਬ� ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ। 

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱ ਕਕੇਸ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਟ�ੈਿਫਕ ਪ�ਵਾਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਓ 
 
ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਕੰਟਰੋਲ 

● ਹਰ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ� ਿਵੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹ�ਡ ਵਾੱ� ਸਟੇ�ਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   
● ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਰ ਪ�ਵੇ�, ਸਾਰੇ ਗਿਲਆਰੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। 
● ਬਾਥਰੂਮ  

○ ਇਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੀਿਮਤ 
○ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਹ�ਡ ਡ�ਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ  
○ ਟੱਚ ਰਿਹਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਿਡਸਪ�ਸਰ ਉਸ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹ ੈ 
○ ਟੱਚ ਰਿਹਤ ਟੂਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹ ੈ 

■ ਉਹ ਖੇਤਰ ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ �ੈਲੀ ਦੇ ਿਫਕਸਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗ ੇ
○ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਗ ਬਾਥਰੂਮ� ਦੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਖੁੱ ਲੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

● ਗਿਲਆਰੇ/ਿਰਸੈਪ�ਨ ਖੇਤਰ 
○ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੇ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨ�ਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗ ੇ 

■ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਨੰੂ ਿਨ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
● ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨ� 

○ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ, ਪ�ਤੀ 150 ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪ�ਤੀ ਮੰਿਜਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�।   

○ ਕਰਾਸ ਸੰਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਬਲਰ/ਿਡ�ੰ ਕ ਸਪੌਟ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜ� ਅਯੋਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
○ ਿਡ�ੰ ਕ ਸਪੋਟ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਆਟੋਮੈਿਟਕ/ਟੱਚ ਰਿਹਤ ਬੋਤਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   
○ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਤਲ ਿਫਲਰ ਸਟੇ�ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   
○ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ 

ਸੈਕ�ਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
● ਫਰ� ਦੀ ਿਨ�ਾਨਦੇਹੀ 

○ ਸਾਰੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਜ� ਸਿਥਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵ� 
ਲਈ ਫਰ� ਦੀ ਿਨ�ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

○ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�ਤ ਟ�ੈਿਫਕ ਪ�ਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਲਆਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਿਜ਼ਲ� ਅਤ ੇ
ਪੌੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਟਿਰੱਪ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

● ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਮੈਗਨ�ਿਟਕ ਹੋਲਡ-ਓਪਨ ਉਪਕਰਣ� 
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ� ਜਾਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੋਵੇ।   
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● ਤਾਪਮਾਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਉਪਕਰਣ  
● ਬਾਹਰੀ ਟ�ਿਟੰਗ ਅਤੇ ਗਿਲਆਰ ੇ 
● ਮੈਡੀਕਲ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਤੰਬ ੂ 

ਹਵਾਦਾਰੀ 
ਅਸ� ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� ‘ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹ�:: 

● ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਡ�ਪਰ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ।  
● ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰ ਹ�ਡਿਲੰਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ/ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।  
● ਿਜਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਫਲਟਰ� ਦੀ ਬਦਲੀ 11-13 ਤ� ਵੱਧ ਰੇਟਡ ਿਫਲਟਰ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
● ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਿਜੱਥੇ ਅਸਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂ

ਰਾਹ� ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।   
○ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

● ਪੱਖੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15cfm ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗ ੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।   

● ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
● ਏਅਰ ਹ�ਡਿਲੰਗ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਿਫਲਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਹਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।  

 
 
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ CDC ਅਤੇ DOH ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ COVID-19 ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ", CDC 
COVID-19 ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤ  ਅਤੇ “ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕੋ  (STOP THE SPREAD)” ਪੋਸਟਰ �ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ� ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਲੋਗ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ �ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।   

ਸਹੂਲਤ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਵੱਚ 
�ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਿਵਨਕੈਪ ਬਾਇਓਮੈਿਟ�ਕ ਯੂਿਨਟ 
● ਗੁਸਲਖਾਨ� 
● ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪ��ਾਸਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ 
● ਅਥਲੈਿਟਕ ਿਸੱਖਲਾਈ ਕਮਰੇ, ਲਾਕਰ ਰੂਮ 
● ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ, ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕਮਰ ੇ
● ਪ�ਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ (ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ, ਿਰਸੈਪ�ਨ ਖੇਤਰ) 
● ਆਮ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਛੂੰ ਹਦੀਆਂ ਸਤਹ� (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹ�ਡਲ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਟਨ, ਕਾਪੀ ਮ�ੀਨ ਕੀਪੈਡ, ਫੋਨ, ਆਿਦ) 
● ਬਰੇਕ ਕਮਰ ੇ
● ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ/ਰਸੋਈ 
● ਕੰਿਪਉਟਰ ਲੈਬ 
●  ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ 
● ਕਲਾਸਰੂਮ 
● ਦਫਤਰ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ 
● ਬੱਸ ਗਰਾਜ 
● ਬੱਸ�, ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ 
● ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ 
● ਵੱਡੇ ਮੀਿਟੰਗ ਖੇਤਰ (ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਿਜਮਨ�ਜ਼ੀਅਮ, ਸੰਗੀਤ ਕਮਰੇ) 
● ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ (ਿਸਰਫ ਸਫਾਈ) 
● ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਜ� ਧਾਤ) 
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ  ਸਹੀ ਹੱਥ  ਅਤੇ  ਸਾਹ ਦੀ 
ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ , ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਲ 
ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਸਫਾਈ ਸਟੇ�ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ: 

● ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ: ਸਾਬਣ, ਵਗਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਅਤ ੇ
ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ। 
 

● ਹੱਥ� ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ: ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ 
ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ 
ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਉਪਲਬਧ ਜ� 
ਿਵਵਹਾਰਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 
 

● ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ� � ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� 
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਟੇਬਲ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇ
ਿਨਰੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਕਸਰ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ� ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ 
ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬਾਥਰੂਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦ ੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

 
 
 
 
 
 
�ੱਕੀ ਜ� ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੇ COVID ਕੇਸ 
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● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ - ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਸਕੂਲ ਨਰਸ (ਰਿਜਸਟਰਡ ਪ�ੋਫੈ�ਨਲ ਨਰਸ, RN) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਦਮਾ ਅਤ ੇ
ਐਲਰਜੀ ਜ� ਗੈਸਟ�ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੇ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਪਰ ਨਾ ਤ� ਛੂਤਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਰਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਿਵਤ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ PPE ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ 

● ਏਕ�ਤਵਾਸ - ਮਾਪੇ/COVID-19 ਹੋਣ ਵਾਲੇ �ੱਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਿਲਜਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਜ� ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਅਲੱਗ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ 
ਉਿਚਤ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ। COVID-19 ਦੇ �ੱਕੀ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਅਲੱਗ 
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ (ਿਜਵ� ਕੱਪੜੇ ਜ� ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ) ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, ਤ� ਜ ੋ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਖੇਤਰ ਤ� ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ� ਜ ੇ
ਉਨ� � ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ; ਹੋਰ 
ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ: 

○ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹ ੋ
ਜ�ਦਾ ਉਦ� ਤਕ ਇਨ� � ਖੇਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ; 

○ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ 

○ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਹਲ� 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ 
ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਜੰਨਾ ਸਮ� ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ;  

○ �ੱਕੀ ਜ� ਪੁ�ਟੀ ਹੋਏ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਦਫਤਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ, ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ। 

○ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਰਿਹਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸਨੰੂ ਵਰਤ� ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

○ �ੱਕੀ ਜ� ਪੁ�ਟੀ ਹੋਏ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨ�ੜਲੇ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ
ਮੁੜ �ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

● ਸੂਚਨਾ - NYS ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ, 
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ
ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 
 
 
 
 
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ  
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ। 
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ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ,  
 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਕਰੇਗਾ:  

● ਿਕਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। COVID-19 ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਿਵਚ, ਸਫਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  CDC ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੇ
ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ (ਿਜਵ� ਬੱਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਿਦ)।  

● ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 
● ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�ੋ। 
● ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਜੰਨਾ 

ਸਮ� ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ; 
● ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ�, ਿਜਵ� ਦਫਤਰ�, ਬਾਥਰੂਮ�, ਸ�ਝੇ ਖੇਤਰ�, ਸ�ਝੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 

ਉਪਕਰਣ ਿਜਵ� ਟੇਬਲੇਟਸ, ਟੱਚ ਸਕ�ੀਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਕਾਪੀਅਰ ਮ�ੀਨ�, ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 
● ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਗ�ਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ� �ਚ ਕਾਰਜਕੁ�ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਏਅਰ (high-efficiency 

particulate air, HEPA) ਿਫਲਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵੈ�ਕਯੁਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
● ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ HVAC ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਜ� ਜਗ�ਾ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਸਸਟਮ ‘ਤੇ ਿਫਲਟਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਤ� ਜੋ ਵੈਿਕਉਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੇ ਕਣ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮ ਨਾ ਸਕਣ। 
● ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਬਨ� ਨ�ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 
ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ/ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ 
ਅਸ� ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ(ਗ�) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ: 

1.       ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
2.      ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਿਨਦਾਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
3.      ਲੱਛਣ ਰੈਜ਼ੋਿਲ�ੂਨ, ਜ� ਜੇ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਏਕ�ਤਵਾਸ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ 
 
ਿਜ਼ਲ�ਾ COVID-19 ਦੇ �ੱਕੀ ਜ� ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਫੈਕਲਟੀ ਜ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ� COVID -19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਨ�ੜਲਾ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ� ਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਂ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ DOH ਦੇ “ COVID-19 ਲਾਗ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ ਸੇਧ"  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। । 

ਿਜਲ�ੇ  ਨੰੂ ਇਹ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਿਖਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਲੱਗ 
ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤ� ਛੁਟੀ� ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
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ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਪੁ�ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਜ� ਹੋਣ ਦਾ �ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

● ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ� ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂ
ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ। 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਤ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ DOH ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱ ਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। 

● ਿਸੱਿਖਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। 

● ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, CDC ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਕਰਦਾ 
ਹੈ: 

o ਬੀਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਿਨ�ਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ 
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਜੰਨਾ ਸਮ� ਹੋ ਸਕ ੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ; ਜਦ� ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। 

o ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ। 
o ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� (ਿਜਵ� ਦਫਤਰ�, ਬਾਥਰੂਮ�, ਅਤੇ ਆਮ 

ਖੇਤਰ�) ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ‘ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ। 

o ਸਟਾਫ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। 
● ਜਦ� ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� DOH ਮਾਰਗਦਰ�ਨ/ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

o ਸਥਾਨਕ DOH ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ 
ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ (ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ�) ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।  

o ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ� ਦਫਤਰ 
ਿਜੱਥੇ COVID-19- ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ� ਸਟਾਫ ਦੀ ਏਕ�ਤਵਾਸ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।  

o ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
● ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o 7 ਮੈਿਟ�ਕਸ - NYS ਡੈ�ਬੋਰਡ  
▪ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ�ਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ IV ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 14 ਿਦਨ� ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ 5% ਤ� ਘੱਟ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈ
▪ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 1 ਅਗਸਤ, 2020 ਤ� ਬਾਅਦ 7 ਿਦਨ� ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਿਦਆਂ 9% ਤ� ਵੱਧ ਹ ੈ
● ਥ�ੈ�ਹੋਲਡ ਨੰਬਰ� ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ)। 
● ਿਬਲਿਡੰਗ� ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ (ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਫਾਈ 

ਉਤਪਾਦ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ PPE ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦ ੇ
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ਸਹੂਲਤ�  
 

ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਹਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਜ� ਸੰਕਰਮਣ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱਚ, ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਥ�ਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ� �ਮੂਲੀਅਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ 
ਲਈ NYSED ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਸ�ਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜ� ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਜਨ� � 
ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Office of Facilities Planning, OFP) ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ 
2020 ਿਨ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਾਇਰ ਪ�ੀਵ��ਨ ਐਡਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ (BC) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇ�ਨ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸ� ਸਹੂਲਤ� ਲਈ NYS ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰੋਿਸਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�: 

● ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਇੰਸਪੈਕ�ਨ 12/31/20 ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਓਰ�ਜ ਅਲਸਟਰ BOCES ਦੇ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ 
ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੰਡੀ�ਨ ਸਰਵੇਖਣ (BCS) NYSED ਰੋਟੇ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹ ੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਡ-ਇਨ-ਵਾਟਰ ਟੈਸਿਟੰਗ OU BOCES ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

● ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ-ਰਬ ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਨੰੂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਡਸਪ�ਸਰ� ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲੇ�ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹ ੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 

● ਲੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵ� ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੈ। 
● ਅਸ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟ�ਟ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ OU BOCES ਹੈਲਥ/ਸੇਫਟੀ/ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰ�ਗੇ।  
● ਪਖਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਸੰਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।  
● ਇਸ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਸੌ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ 

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ। 
● ਿਬਲਿਡੰਗ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮ�ਸ ਿਬਲਿਡੰਗ ਟੈਕਨ�ਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
● ਕੇਵਲ COVID-19 ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਬਿਮ�ਨਜ ਨੰੂ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
● ਪਲਾਸਿਟਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BCNYS ਅਤੇ MPS S205-13b ਦੀਆਂ ਿਲਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗ ੇ
● ਕਲੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਐਡਂ ਗਰਾ�ਡ� ਦੇ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਵਾਈਡ ਕਸਟਡੀਅਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ CDC ਦੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ 
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਡਿਰੱਲਸ  
2020-2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਦੇ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਮਾਡਲ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਡਿਰੱਲਸ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਡਿਰੱਲਸ �ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਡਿਰੱਲਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 

● �ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ 
● ਹੋਲਡ-ਇਨ-ਪਲੇਸ 
● ਿਨਕਾਸੀ  
● ਤਾਲਾਬੰਦੀ 
● ਲਾਕਆਉਟ 
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Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ 
�ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ  
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਵੇਅ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ� ਿਦੱਤ ੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਖੜਕੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। 
ਹਰ ਸਕੂਲ �ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਕਸਮ� (ਿਜਵ� 
ਿਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ�, ਤੁਫਾਨ, ਆਿਦ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।  
�ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

● �ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 6 ਫੁੱ ਟ ਜਗ�ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋ
● ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ 
● ਜੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮ� ਹਰ ਸਮ� ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
● ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
● ਅਪਡੇਟ� ਲਈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦਓ 

 
ਹੋਲਡ-ਇਨ-ਪਲੇਸ  
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵੇਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਵੇਅ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਹੋਲਡ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ: 

● ਹੋਲਡ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 6 ਫੁੱ ਟ ਜਗ�ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋ
● ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
● ਜੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮ� ਹਰ ਸਮ� ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
● ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
● ਅਪਡੇਟ� ਲਈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦਓ 

 
ਖਾਲੀ ਕਰ ੋ
ਿਨਕਾਸੀ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ: 

● ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ�ਚ ਕਰ ੋ
ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਿੜੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ 

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁ�ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲਣ ਦ ੇ
ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਸਮ� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

● ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
● ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜ� 
ਵਧੇਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਕੜਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਹੋਣ ਤਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈ

● ਿਜਵ� ਿਕ ਸਥਾਿਪਤ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਲਆਓ ਿਜਨ� � ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਵਾਧੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

● ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਿਦਓ ਿਜਸ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਉਹ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ। 

 
 
ਲਾਕਆਉਟ 
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆਮ ਵ�ਗ 
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਰਿਮਆਨ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾਅ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਤਾਲਾਬੰਦੀ 
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ� ਆਸ-ਪਾਸ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ� ਨੰੂ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਵੇਅ ਜ� 
ਸ�ਝੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨ�ੜਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ� ਦੂਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ� 
ਕਮਰੇ ਦੇ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ��ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਰਹੋ। 
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਲਾਕਡਾਉਨ 
ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

● ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ, ਜੇ �ਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਹ ੈ 
● ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮ� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
● ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
● ਤ� ਉਸ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਿਦਓ ਿਜਸ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 

ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ। 

ਆਵਾਜਾਈ  
 

ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਅਤੇ NYSED ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦ ੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਸਕੂਲ ਬੱਸ� 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਯੋਗ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣਾ) ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਿਚਤ 
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋਏਗੀ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਬੱਸ� ਦੀ ਘਣਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜ� ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸ�, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ (AM) ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ (PM) ਨੰੂ ਚੱਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ �ਚ ਸੰਪਰਕ ਸਤਹ� ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।   

ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ� ਇਸ ਦੀ ਜਲਣ�ੀਲ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹ� 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ�, ਮਾਨੀਟਰ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਬੋਤਲ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਸਕੂਲ ਬੱਸ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਿਜਥੇ ਿਵਵਹਾਰਕ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵ� ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੈ�ਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ� ਬੰਦ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਨ-�ੈ�ਨ ਗੈਰਜਨਤਕ, ਪੈਰੋਿਚਅਲ, ਸਥਾਨਕ, 
ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਜ� ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਵ� (IEP) ਨ� ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਜ਼ਲੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੈ�ਨ� ਨੰੂ ਿਨਯਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਟ��ਸਪੋਰਟੇ�ਨ ਿਵਭਾਗ� ਨੰੂ ਫੋਸਟਰ 
ਸੰਭਾਲ, ਬੇਘਰੇ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜ� ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� 
ਹਨ। ਮਾਪੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਬਹਾਨ� ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ 
ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ 310 ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਸਕੂਲ ਟ��ਸਪੋਰਟੇ�ਨ ਵਾਹਨ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 
ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲੀਿਨੰਗ ਸਟ�ਡਰਡ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ। 

● ਬੱਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੱਚ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰੋ) 
ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਂਰੂਟ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਉਨ� � ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ� 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੱਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ 
o ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
o ਫਰਸ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ
o ਕੰਧ� ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  

● ਹਾਈ ਟੱਚ ਸਤਹ� 
o ਬੱਸ ਸੀਟ� ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਕ 
o ਸੀਟ ਬੈਲਟ�  
o ਡੋਰ ਹ�ਡਲ, ਹ�ਡਰੇਲ 
o ਡਰਾਈਵਰ ਓਪਰੇਟਰ ਖੇਤਰ  

● EPA ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
● ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 
● ਬੱਸ� ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟ�ੈਕਟ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਬੱਸ� 'ਤੇ ਸਫਾਈ/ਕੀਟਾਣੂ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ 
● ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈ/ਿਨਰੀਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਗ ਦੁਆਰਾ) 

 
ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ - ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ 'ਤੇ Covid -19 ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਟ��ਸਪੋਰਟੇ�ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਫਰ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ��ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। COVID-19 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੱਸ ਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। CDC ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਿਦਆਂ ਬੱਸ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਆਵਾਜਾਈ  ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

● ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਸੇਧ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ COVID-19 ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� 100 ਿਡਗਰੀ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;  

● ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਿਬਲ ਹਨ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ 
�ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੀ ਕਵਿਰੰਗ ਉਨ� � ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸ 
ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ;  

● ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ;  
● ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਵਲ�  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;  
● ਉਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਆਵਾਜਾਈ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
● ਬੱਸ� 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ PPE ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸੱਖਲਾਈ (ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਕੈਿਨਕਸ, ਸਹਾਇਕ)  

● ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ/ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਸਾਲਾਨਾ) 
● ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) 
● ਐਕਸਪੋਜਰ ਕੰਟਰੋਲ/ਬਲੱਡਬਰਨ ਪਾਥੋਜਨ (BBP) 
● COVID-19 ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

o ਨਵ� ਸਫਾਈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ (ਬੱਸ�, ਆਵਾਜਾਈ ਕ�ਦਰ) 
o ਹੱਥ - ਧੋਣਾ 
o ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ (ਅਕਾਰ, ਵਰਤ�, ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) 
o ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
o ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ� ਸਿਥਤੀਆਂ (ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ) 

 
ਆਵਾਜਾਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) 

● ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨ� 
● ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ/ਮਾਸਕ 
● ਫੇਸ �ੀਲਡ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 

 
ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਰ 

● ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ� 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ 
ਰੋਗਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

● ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂ
COVID-19 ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। 

● ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜ� ਬੱਸ ਿਵੱਚ 
ਸਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। �ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ 100.0°F ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   

● ਹਰੇਕ ਫੇਜ਼ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਿਟੰਗ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰ ੋ
 
ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਿਟੰਗ  

● ਿਵਕਲਪਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰੋਟੇ�ਨ  
● ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਰੂਟ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖ ੋ 

o ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਦਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਸ� ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਮੁਮਿਕਨ ਬੇਨਤੀਆਂ (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜ� ਕਸਟਡੀ ਪ�ਬੰਧ) ਨਹ� ਕਰਦ ੇ

o ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, AM ਅਤੇ PM ਮਾਰਗ� ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਬੰਬਤ ਕਰੋ, ਤ� ਜੋ ਬੱਸ ਸਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਣ  
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋਿਡੰਗ/ਅਨਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਿਪਕਅਪ/ਡਰਾਪ-ਆਫ  
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਮਵਾਰ ਰੂਟ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਸ 'ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ 

ਸਮ�, ਜਦ� ਆਖਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹ ੈ 
● ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ/ਜ� ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
● ਿਬਲਿਡੰਗ� ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: 

o ਅਨਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਐਟਂਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ  
o ਰੂਟ ਦੇ ਸਮ� ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੋਿਡੰਗ/ਅਨਲੋਿਡੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣਗ ੇ
o ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

● ਬੱਸ� 'ਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ� ਦੇ ਰੂਟ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਜ� ਸੋਧਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹਨ  
 
BOCES ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 

● ਅਸ� ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵ ੇ 
● ਅਸ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗ BOSES ਿਬਲਿਡੰਗ ਤ� ਦੋਵ� ਿਦ�ਾਵ� ‘ਤੇ ਰੱਖ�ਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਕੂਲ� 

ਨੰੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ BOCES ਨੰੂ BOCES ਿਬਲਿਡੰਗ� ਿਵੱਚ ਜ� 
ਟਰ�ਸਪੋਰਟੇ�ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਬਜਟ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਸਬੰਧੀ  
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵਚ, ਅਸ� 
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਫੰਡ� ਦਾ ਿਵ�ਲੇ�ਣ, ਿਨਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 
ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਕਠ�ਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। 

ਤਕਨ�ਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਨ�ਕਟੀਿਵਟੀ  
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਲ ਆਉਟ ਲਈ ਤਕਨ�ਲੋਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ� ਿਜ਼ਲਾ ਤਕਨ�ਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। ਟੀਮ ਨ� ਯੋਜਨਾਵ� 
ਅਰੰਭੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਅਤੇ ਕੰਿਪਉਟਰ� ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।  

  
1. ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਨ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤ� ਉਪਕਰਣ� 

ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ�ਾਡਬ�ਡ ਦੀ ਉਨ� � ਦੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 
98% ਦੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ�ਾਡਬ�ਡ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਾਰੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

2. ਿਜ਼ਲ�ਾ ਤਕਨ�ਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ 
(ਸਰਵੇਖਣ, ਇੰਟਰਿਵਉਜ਼, ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚ, ਆਿਦ)। ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਅਿਧਆਪਕ� ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ 
ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਿਜਥੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ। 
 

3. ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜ� ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ।  
a. ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

 
4. ਵਰਚੁਅਲ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, 

ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਲਾਇਸ�ਸ, ਿਸੱਖਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਆਿਦ ਨੰੂ ਖਰੀਦੋ, ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।  
 

5. ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 
ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। 
 

6. ਮਾਿਪਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਹੈਲਪਡੈਸਕ" ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਜੋ ਿਰਮੋਟ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� 
ਤ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਾਲ/ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। । 

 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮੈਟ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਪੇ�ੇਵਰਾਨਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਕੋਿਚੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਦੋਵ� ਸਮਕਾਲੀ (ਭਾਵ ਗੂਗਲ 
ਮੀਟ) ਅਤੇ ਅਤੁਲਕਾਲੀ ਤਕਨ�ਲੋਜੀ (ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ)ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੋਟ ਜ� ਿਮ�ਿਰਤ ਮਾਡਲ� ਿਵੱਚ ਲਰਿਨੰਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਦਰਸਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਡਵਾਈਸ� ਅਤੇ/ਜ� ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਤ� ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣਾ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਾ ਆਿਦ। । ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਵ� ਤਕਨ�ਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ  
 
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਣਾਲੀ 
ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੇ�ੇਵਰ ਪ�ਦਰ�ਨ ਸਮੀਿਖਆ (ਏਪੀਆਰ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ APPR ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਿਰਮੋਟ 
ਜ� ਹਾਈਿਬ�ਡ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਗੂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਲੀਡ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।  

ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ, ਪ�ਸੰਿਗਕ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵ� ਿਸੱਿਖਆ 
ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਿਧਆਪਨ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱਖਣਗੇ, ਿਸਵਾਏ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ�ਸੰਿਗਕ ਅਿਧਆਪਨ) ਜ� ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਿਗਆ ਹੈ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ 
NYSED ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਮਾਣਤ 
ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ 
ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖਕੇ, ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ� � ਦੀ ਅਿਧਆਪਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਮਾਣਤ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ 
ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇ
ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਰਹਾਇ�, ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ� ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਪ��ਨ� ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਨ� ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ  COVID-19 ਤ� ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ 
ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵ� ਜ� ਬਦਲਵ� ਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਹਨ� ਸਮੂਹ� ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

● 65 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ;  
● ਗਰਭਵਤੀ ਿਵਅਕਤੀ;  
● ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�: 

o ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਦਰਿਮਆਨ� ਤ� ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ;  
o ਿਦਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ; 
o ਇਿਮਉਨਕੋਮਪ�ੋਮਾਈਜ਼ਡ; 
o ਗੰਭੀਰ ਮੋਟਾਪਾ (30 ਜ� ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਡੀ [BM] ਇੰਡੈਕਸ); 
o �ੂਗਰ; 
o ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅੰਡਰਲਾਈਗਂ ਡਾਇਲਿਸਸ; 
o ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ; 
o ਿਸੱਕਲ ਸੈ�ਲ (ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿ�ਕਾਵ�) ਅਨੀਮੀਆ; 
o ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਨਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ, ਜੈਨ�ਿਟਕ, ਮੈਟਾਬੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀਆ ਂ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਜਮ�ਦਰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ�  COVID-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਕਾਰਜ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ  ਸਕੂਲ 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ 
PPE ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
● ਿਰਮੋਟ ਹੈਲਥ ਸਕ�ੀਿਨੰਗਜ਼ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ�, ਐਪ) ਅਤੇ 

ਆਨਸਾਈਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵਕਿਸਤ 
ਕਰੋ 

● ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

● ਸਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ 
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 

● ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

● ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਸੁਪਰਡ�ਟ ਆਫ ਿਬਲਿਡੰਗਜ਼ ਐਡਂ 
ਗਰਾ�ਡਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਿਹਯੋਗ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਤ� ਜੋ ਨਵ�ਆਂ ਸਵੱਛਤਾ 
ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

● ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਲੌਿਜਸਿਟਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਸਮ�, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਬੱਸ 
ਦੇ ਰਸਤੇ/ਸਮਰੱਥਾ 

● ਿਰਮੋਟ ਿਦ�� ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 
ਿਦਓ 

● ਉਨ� � ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸ� ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

● ਤਨਖਾਹ�, ਲਾਭ�, ਬਦਲਵੀਆਂ ਕੀਮਤ�, ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ, ਬੀਮਾ 
ਖਰਿਚਆਂ, ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ�, ਤਕਨ�ਲੋਜੀ, ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ  

● ਨਵੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਛੱੁਟੀ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�) 

● ਕਾਗਜ਼ ਰਿਹਤ ਹਾਇਿਰੰਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 
● ਸੇਵਾਵ�/ਉਤਪਾਦ� ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਲੀ ਭੇਜੋ (ਉਦਾਹਰਣ: ਗਾਉਨ, 

PPE) 
● COVID-19 ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੰਬੰਧੀ 

ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
● ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ 
● ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਦਲਿਵਆਂ ਨੰੂ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ 
● ਉਪਕਰਣ, ਇੰਟਰਨ�ਟ ਅਤੇ ਤਕਨ�ਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ  
● ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ 

ਹੋਰ ਭੌਿਤਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕਮਰਾ ਬਣਾਓ। ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕਮਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਦਫਤਰ 
ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ 
(HEPA ਿਫਲਟਰ) ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨ�ੜੇ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

● ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

● ਿਬਨ� ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤ�, ਕਲਾਸ� ਤ� ਖਾਿਰਜ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਆਿਦ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਵੇਅ ਿਵੱਚ 
ਟ�ੈਿਫਕ ਦਾ ਵਹਾਅ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ 

● ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 

● ਤਾਪਮਾਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ� ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਈ ਐਟਂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 

● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਹੀ ਹੱਥ� ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ 

● CDC ਜਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੋ 

● ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਿਮਆਰ� ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਿਵੱਚ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਗਣਤੀ (ਕਲਾਸਰੂਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵ�) ਲਈ ਅਮਲ ਬਣਾਓ 

● ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ 
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ, ਏਕ�ਤਵਾਸ ਖੇਤਰ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ 
ਿਵ�ਾਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਬਦਲਵ� ਵਰਤ� ਸਮੇਤ। 

● ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬੰਦੂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

● ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ PPE ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੱੁਲ�ੇਆਮ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਜਗ�ਾ ਬਣਾਓ  

● ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਕਸਤ ਕਰੋ 

● ਸਕੂਲ ਨੰੂ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਿਬਲਿਡੰਗ ਜ�ਚ� ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

● ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਿਡੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। 

● ਬੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਰੰਭ/ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ।  
● ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ, ਐਫਐਮਐਲਏ, ਅਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ੇ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ  

● ਸਹੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਕੇਤ ਪੋਸਟ 
ਕਰੋ 

● ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਨ�ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ  
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ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਹਯੋਗ 

ਪੌ�ਿਟਕ  
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋ�ਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਫੀਿਡੰਗ 
ਮਾਡਲ� ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਪੋ�ਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ �ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ�, ਯੋਗਤਾ, ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ (SFA) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ 18 ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਈ 
ਤਰ�� ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ�, ਰੋਬੋਕਾਲ�, ਿਨਉਜ਼ਲੈਟਰ�, ਅਤ ੇ
ਿਨਯਮਤ ਮੇਲ �ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   
 
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਸਰਿਵਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਡੈਬੋਰਾ ਡੋਨਲੀਵੀ (Debora Donleavy) ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤ� ਸੰਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ 
ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲ ਜ� ਿਨਯਮਤ ਮੇਲ 
ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਇਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਭੋਜਨ ਆਨਸਾਈਟ 
ਆਨਸਾਈਟ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਸਮ� ਇੰਨ� ਸਮ� ਤੱਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਿਚਤ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨੰੂ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਖੇਤਰ� 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ) ਜ� ਖਾਣੇ ਦੇ ਸ�ਤਿਰਤ ਪੀਰੀਅਡ� ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਸ�ਝਾ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� (ਿਜਵ� ਬਫੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਸਨ�ਕਸ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇ
ਮ�ਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਗ�ਾ 
ਰਾਖਵ� ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ  

● ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।  
● ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਸਮ� ਸੂਚੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।  
● ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ� ਕਰਬਸਾਈਡ ਿਪਕਅਪ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
● ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਾਵੇ� ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਟ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਰੂਟ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
● ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕ� ਲਈ ਖਾਸ ਪ�ਬੰਧ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 

ਿਜੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ/ਜ� ਚੁੱ ਕਣਾ ਿਵਵਹਾਰਕ ਨਹ� ਹੈ।  
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Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ
ਪੋ�ਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਕੱਠ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨਾਲ 
ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਿਤੰਨ� ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਹਾਈਿਬ�ਡ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇ
ਕਾਰਜਕ�ਮ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ।   
 
ਫੂਡ ਐਡਂ ਿਨਉਟ�ੀ�ਨ ਸੇਵਾਵ� (FNS) ਦੀ ਟੀਮ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਰ NYS ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰੋਿਸਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ: 

● ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਲਖੋ। ਅਸ� ਿਪਛਲੇ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਲਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰ�ਗੇ।   

● ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ DOH ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟਮ� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। । 

● ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 
● ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਤ� ਸਾਰੇ ਸ�ਝੇ ਮੇਜ਼ ਹਟਾਓ। 
● ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਪ�ੀਿਫਉਲ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਸ�ਝੇ ਮੇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰੋ।  
● ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੁਬੇਹੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ "ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ" �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਓਪਰੇਿਟੰਗ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 
● ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਗਰਾ�ਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� 

ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ।  
● ਅਮੋਨੀਆ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
● ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਸੈ�ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੋ:  

○ ਗੈਰ-ਸਮੂਿਹਕ ਭੋਜਨ 
○ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸਮ� ਲਚਕਤਾ 
○ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਮੂਿਹਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸਮ� ਦੀ ਛੋਟ ਦੋਵ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ
○ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ ਭੋਜਨ ਿਪੱਕ ਅਪ 
○ ਭੋਜਨ ਪੈਟਰਨ ਲਚਕਤਾ 
○ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ “ਆਫਰ ਬਨਾਮ ਸਰਵ” ਲਚਕਤਾ 

● ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟਸ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਬਲਬੋਰਡ�, ਵੈਬਸਾਈਟ�, ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਇਨ� � ਸਮੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ� 
ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਨੰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟ ਸਮਾਰਟ NY, ਹ�ਗਰ ਸਿਲਉ�ਨਜ਼, ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਪਾਰਕਸ ਅਤ ੇ
ਰੀਕ�ੀਏ�ਨ। 

● ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਸੁਨ�ਹਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।  
● ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ/ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ। ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਪ�ਬੰਧਕ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵੱਚ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  NYSED ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨ�ਟ ਕਰੋ: 
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤੈਅਤ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਲਹਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ 

ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੁਫਤ, ਘੱਟ ਜ� ਅਦਾਇਗੀ) ਖਾਣਾ ਿਸਰਫ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ 
ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਕ�ਡ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।  

ਿਵ�ੇ� ਿਸੱਿਖਆ  
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢ�ਚਾੱ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨ� ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ �ਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ (free appropriate public education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵ�ੇ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (least restrictive environment, 
LRE) ਿਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹਰ ਸਮ� FAPE ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  ਸਾਡੀ 
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ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਟੀਮ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵ� ਿਵਚ� ਲੰਘਦੇ ਹ�।  
 

ਪੜਾਅ 1 
● ਿਜਲ�ੇ  ਤ� ਬਾਹਰ (Out of District, 

OOD) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
● ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
● 12:1+3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ (K-12) 
● 6:1+1 (K - 5, ਅਨੁਲੱਗ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
● 8:1+1 (6 - 8) ਿਵਿਦਆਰਥੀ  

ਪੜਾਅ 2 
● 12:1+2 (K-8) 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
●  12:1+1 (K-12) 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
 

ਪੜਾਅ 3 
● 15:1+1 (K-2) 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ  
● 15:1 (3-12) 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਪੜਾਅ 4 
● ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕੋ-ਟੀਿਚੰਗ 

(Integrated 
Co-teaching, ICT) ਦ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� 
ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਵਿਦਆ ਵਾਲੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ 
ਪਰਤਣਾ ਹ ੈ

 
 
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਮਰਥਨ �ਾਮਲ ਹਨ:: 

● ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲਕਾਲੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
● �ਚ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਵਾਪਸੀ 

ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਨਰੰਤਰ ਜ� ਬੰਦ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਕਮੇਟੀ (Committee on PreSchool Education, CPSE)/ਕਮੇਟੀ ਸਪੈ�ਲ ਐਜੂਕੇ�ਨ 
(Committee Special Education, CSE) ਦੁਆਰਾ ਆਕਸਿਮਕ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ। 

● ਸਹਾਇਤਾ, ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤ� ਜੋ ਅਿਧਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ, ਹਾਈਿਬ�ਡ 
ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਣ।  

● ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੇ�ੇਵਰ 
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।  

● ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਲੀ-ਥੈਰੇਪੀ (ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ (PT), ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ (OT), ਸਲਾਹ, ਭਾ�ਣ, ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਨ)। ਟੈਲੀ-ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਜ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

● ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕ�ਪਸ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਉਦੇ�� ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਨ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। 

● ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕ�ਪਸ ਮੌਜੂਦਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਵ� (IEPਜ਼) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੋਧ�/ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ� ਟਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ IEP ਟੀਚੇ 
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

● ਿਬਹਤਰ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ/ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਸਰੋਤ।  

● ਿਰਮੋਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ।  

● ਸੁਿਵਧਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ/ਜ� ਿਨਰਦੇ�ਕ ਲੀਡਰ(ਰ�) ਦੁਆਰਾ, 1:1 ਜ� ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਅਿਧਆਪਕ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਚੈ�ਕ-ਇਨ।  

● ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼�, ਜ�ਚਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੋਧ� 
ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਟੈਸਟ� ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਆਿਦ)।  

● ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ�  
● CSE ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ/ਬਹੁਭਾ�ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ (English Language Learners/Multilingual 
Learners)  
ਇੰਗਿਲ� ਲ�ਗਵੇਜ ਲਰਨਰਜ਼/ਮਲਟੀਿਲੰਗੁਅਲ ਲਰਨਰਜ਼ (English Language Learners/Multilingual Learners, ELLs/MLLs) 
ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡ�ਟ ਸਕਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ 
(Every Student Succeeds Act, ESSA) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ELL/MLL 
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ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਿਵਿਦਅਕ ਭਾ�ਾ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਿ�ਆ ਂ
ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ� ਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

 
ਇੰਗਿਲ� ਲ�ਗਵੇਜ ਲਰਨਰਜ਼ ਲਈ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਟੈਸਟ (New York State Identification Test for 
English Langauge Learners, NYSITELL) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ 
ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵ� ਭਾ�ਾ (ENL) ਅਿਧਆਪਕ� ਵਜ� ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� 
ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ELL/MLL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ NYSITELL ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਿਵਭਾਗ 
ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਰਿਜਸਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ CDC ਅਤੇ DOH ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ �ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ELL/MLL ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 
ਅਸ� ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ NYSITELL ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਹੋਣ ਤੇ ELL/MLL ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2019 ਦੀ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇੰਗਿਲ� 
ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਭਾ�ਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਟੈਸਟ (NYSESLAT) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਛਾਣ ELL/MLL 
ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ CR- ਭਾਗ 154 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। K -12 ਭਾ�ਾ ਦੀ 
ਹਦਾਇਤ ਭਾ�ਾਈ ਅਤੇ ਈਐਨਐਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ NYSED ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਭਾ�ੀ ਆਮ 
ਮੂਲ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾ�ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵ�ਵ ਭਾ�ਾਵ� (OBEWL) ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ELL/MLL ਦ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਿਨਰਦੇ�, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ELL/MLL ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ELL/MLL ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤ ੇ
ਿਟਕਾਉ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ELL/MLL ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ�ਗਤੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਗ�ੈਜੂਏ�ਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੀਲ ਆਫ ਿਬਲੀਟਰੇਸੀ (NYSSB) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਇੰਗਿਲ� ਭਾ�ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ/ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਡੇ ELL/MLL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸ� ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�:  

● ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।  
● ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭਾ�ਾ ਅਿਧਆਪਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। 
● ਸਕੈਫੋਲਿਡੰਗ ਹਦਾਇਤ� ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ। 
● ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾ�ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨਾ। 
● ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ ਕਰਨਾ।  
 

ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨ� ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ�/ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

● ਅਸ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲ�ਗਵੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�। 
● ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਹਾਈਿਬ�ਡ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ 24/7 ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  
● ਿਸੱਿਖਅਕ�/ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਘਰ ਤ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਜੇ 100% ਿਰਮੋਟ ਸਿਥਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਇੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਟਉਟੋਿਰਯਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
● ਅਸ� ਲ�ਗੂਏਜ ਟੂਡੇ, ਆਮ�ੋ-ਸਾਮ�ਣੇ ਅਤੇ/ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ CSE, 

504, ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਲੋੜ�, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਸਮਰਥਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਨਜੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  

● ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
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Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ 
● ਸਾਰੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਅੰਤਿਰਮ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ/ਸਕੂਲ ਪੱਤਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਪੋਸਟ�, ਸਕੂਲ ਮੈਸ�ਜਰ/ਰੋਬੋ-ਕਾਲ� ਆਿਦ) ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ�ਾ ਜ� ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ�ਾ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

● ਅਸ� ਜੈ�ਬਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ�/ਕ�ੋਮਬੱੁਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ (ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ) 
ਿਵੱਚ/ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 
ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 3   ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੈ�ਬਰ ਿਵੱਚ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਦਫਤਰ/ਸਕੂਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ�ਿਕ 
ਸਕੂਲ/ਿਜ਼ਲ�ਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ  
ਖੋਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ 
ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ, 
ਦੂਰੀ ਤ� ਪਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਵ� ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ�ਤਾਵ� ਦੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ �ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਨੁਕੂਲਨ 
ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਿਬਲਿਡੰਗ� ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲ�ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਸਮਾਜ 
ਸੇਵੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ 
ਿਸਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਨਗੇ।  

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ 
ਅਸ� ਿਨਰੰਤਰ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਤ� ਪੜਾਅਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤ� ਜ� ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹ�। ਸਕੂਲ 
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।  
 
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨ� ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਕੀਤਾ: 
  
ਏਕ�ਤਵਾਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:  

● ਤਣਾਅ, ਿਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਕ�ੋਧ, ਦੋ�ੀ ਜ� ਿਨਰਾ�ਾ ਕਈ ਵੱਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ  
● ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨਾ  
● ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਨ� � ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 

 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਿਮਸਾਲ 
ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ/ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੋ�ਲ 
ਇਮੋ�ਨਲ ਲਰਿਨੰਗ (Social Emotional Learning, SEL) ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਵਜ� �ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। SEL ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਰੋਤ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਰਾਜ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਮਆਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।   
 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪ�ਟ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਅਵਾਜ� ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ� ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ 
ਫੋਰਮ� ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।   
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ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਸੱਖਲਾਈ, ਸਦਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਿਭਆਸ ਇਕੁਇਟੀ, ਪਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇ
ਸਮਾਵੇ�ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਿਭਆਸ� ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ�ਗੇ।   
 
 
 
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈ 
 
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ: 

● ਸਟੂਡ�ਟ ਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰ ਘੇ ਖੋਜ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ 
ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

● ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵ� (ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਹੁਨਰ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 
ਲੈਣ) 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ (SEL) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ K -12 ਨੰੂ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ:  

○ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਪਾਠਕ�ਮ K-8  
○ 9-12 ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਲਾਈ (SEL) ਦੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।   
○ ਗ�ੇਡ K-5 ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਥਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 6-12 ਿਵੱਚ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ�ੇਡ� ਲਈ 

SEL ਪਾਠਕ�ਮ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।   
● ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (EAP) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ 

ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ। 
● ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ:  

○ ਿਚੰਤਾ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 
○ ਸੰਖੇਪ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਢ�ਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਨ�ਵੀਗੇਟ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

 
 

ਸਕੂਲ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ 
ਿਜ਼ਲ�ਾ  ਸਕੂਲ 

● ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ELLs ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆ ਂ
ਦਰ� ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਓ ਤ� ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇ

● ਸੇਵਾਵ�, ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ 504 ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈ 

● ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼�, ਜ�ਚਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੋਧ� ਲਈ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਟੈਸਟ� ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ 
(ਟੈਸਟ� ਨੰੂ 
ਪੜ�ਨਾ 
ਆਿਦ)। 

● ਪ�ਗਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਮੋਟ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

● ਸੁਿਵਧਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ/ਜ� ਿਨਰਦੇ�ਕ ਲੀਡਰ(ਰ�) ਦੁਆਰਾ, 1:1 ਜ� ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 
ਅਿਧਆਪਕ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈ�ਕ-ਇਨ।   

● COVID 504 ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।  
● ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਲੀ-ਥੈਰੇਪੀ (ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ (PT), ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ (OT), ਸਲਾਹ, 

ਭਾ�ਣ, ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਨ)। ਟੈਲੀ-ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਜ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਿਰਮੋਟ 
ਲਰਿਨੰਗ 
ਵਾਲੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ।  

● ਿਦ�ਾ 
ਿਨਰਦੇ� 
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● ਸਹਾਇਕ ਤਕਨ�ਲੋਜੀ (Assistive Technology, AT) ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

● IEP ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 

● ELLs/MLLs ਲਈ CR-ਭਾਗ 154 ਅਧੀਨ ਲੋੜ�ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਪਰਸਪਰ 
ਪ�ਭਾਵ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

● ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ� ਦੇ CR- ਭਾਗ 154 
ELL/MLL ਪੇਰ�ਟ ਿਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਓ। 

● ECSDM WL/LOTE ਕਲਾਸ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਿਨ� ਅਤੇ ਫ��ਚ ਦੀਆ ਂ
ਆਧੁਿਨਕ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਟੀਚਤ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

● ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕ�ਦਰ (CDC) ਅਤੇ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸਹਤ 
ਿਵਭਾਗ (NYSDOH) ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ELL/ 
MLL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਾਲ ਭਰ ਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

● ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਿਵ�ੇ� 
ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।  

● ਪਛੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ�ਕਲ�, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, FBA ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ�।  

● ਿਰਲੇ�ਨਿ�ਪ ਮੈਿਪੰਗ ( ਹਾਰਵਰਡ ) ਅਤੇ ਮੈਨਟਿਰੰਗ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨਾ।  

● ਮੂਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ SEL ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ।  
● ਪ�ਬੰਧਕ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ (TAs, ਸਹਾਇਕ, ਮਾਨੀਟਰ, 

ਸੁਰੱਿਖਆ) ਲਈ ਨਾਗਿਰਕ ਅ��ਤੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਵੈ-ਰਫਤਾਰ ਪਲੇਿਲਸਟ� ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ TSS ਦੀ ਟੀਮ "ਸਿਪ�ੰ ਟਸ" ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

● ਸੁਤੰਤਰ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਗ�ੇਡ K-12 ਲਈ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ SEL ਤ ੇ
ਕ�ਦ�ਤ ਸਾਿਹਤ ਖਰੀਦੋ। 

● ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਲੇ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 
● ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ 
● ਸਾਰੀਆਂ ਿਤੰਨ� ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ 

ਕਾਰਜਕ�ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨਾ 
 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼�, ਜ�ਚਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ 
ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੋਧ� ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ� 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਟੈਸਟ� ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਆਿਦ)।  

● ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਮਤਲਬ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੀਡੀਓ, 1: 1 ਅਤ ੇ
ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਹਦਾਇਤ) 

● ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ 
ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CSE ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

● ਸਰਿਵਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਿਵ�ੇ� PPE ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। 

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜ�:  ESY ਿਰਮੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਉਮੀਦ� ) 

● ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ� ਿਦਓ – ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ�ਝੇ ਕਰਨਾ 

●  ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਾਲ SWD ਅਤੇ SEL  ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨਾ  
● ਲੈਨਗੁਏਜ਼ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲ�ਗੁਏਜ਼ ਟੁਡੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ 

ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ/ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

● ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ CR ਭਾਗ 154 ਿਮੰਟ� ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰਨਾ। ਮੀਿਟੰਗ� ਇੱਕ ਲੈਅ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ ੋ
ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

●  K-12 ਿਬਲਿਡੰਗ ELL/MLL CR- ਭਾਗ 154 ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ 
ਿਸਰਜਣਾ 

● ELL/MLL ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ 
(CR-S) ਿਵਿਦਅਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ/ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।  

● ELL/MLL ਭਾ�ਾ ਗ�ਿਹਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਗਿਲ� ਭਾ�ਾ ਦੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਪੱਧਰ ਦ ੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਸੰਕ�ੋਨਸ ਅਤੇ ਅਿਸੰਕਰਨਾਨਸ ਲਰਿਨੰਗ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ K-12 ਿਹਦਾਇਤ�ਤਮਕ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਬਣਾਉਣਾ।  

● ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੁਨਰ� ਅਤ ੇ
ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਮੁ�ਕਲ� ਿਵੱਚ ਪਛੜ ਸਕਦੇ ਹਨ 

● ਿਜੱਥੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ,  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਵਾਲੇ  ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ CDEP (ਿਵਆਪਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।  
● ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ੇ-ਦੁਆਰਾ-ਿਤਆਰ ਸਰਵੇਖਣ 

ਭੇਜਣਾ 
● DOH ਅਤੇ ਐਨਵਾਈਐਸਈਡੀ ਮਾਰਗ-ਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 

ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਿਕੱਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣਗ ੇ

 
 
 

ਅੰਿਤਕਾ 

ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ 
ਲੋੜ�ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਅਕ�, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਭਆਸ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਹਨ।  
ਸਕ�ੀਨਰ� ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ 
 
ਿਮਡਲਟਾਉਨ ਹਰੇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ CDC, OSHA ਪ�ੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ DOH ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਤ� ਜਾਣੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਕ�ੀਨਰ ਵਜ� ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕ�ੀਨਰ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਿਚਤ PPE, ਘੱਟ ੋ
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https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/relationship-mapping-strategy
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ਘੱਟ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਜ� 
ਰੁਕਾਵਟ/ਿਵਭਾਜਨ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਛੇ (6) ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ 'ਤੇ PPE ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਿਵ�ੇ:   
● ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ: ਹੱਥ� ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ 

ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਧੋਣ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� 
ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਈਥੇਨੌਲ ਜ� 70% ਆਈਸੋਪ�ੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ 
ਹੋਵੇ।  https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html ਨੰੂ ਵਰਤਕੇ ਹ�ਡ ਵਾੱਿ�ੰਗ ਅਤੇ ਹ�ਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਹੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

○ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ   
 

● ਸਹੀ ਤਰ�� ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਿਨ�ਛ ਮਾਰਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ 
 

● ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 
○ ਫੈਕਲਟੀ/ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਕਵ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਨ�ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� (ਵੱਖਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੁਆਰਾ) 
○ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ 
○ ਹਾਲਵੇਅ ਟ�ੈਿਫਕ  
○ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ�  
○ ਸਫਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
○ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣਾ 
○ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਜ� ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ �ੱਕ ਹ ੈ 

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

● ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ� 
○ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ�ਕ 

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

● ਜਨਤਕ ਥਾਵ�, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ�, ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦ�ਾ 
ਿਨਰਦੇ� ਖੋਲ�ਣ ੇ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
 
 

● ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ/ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
○ ਰਸਾਇਣ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਡੇਟਾ �ੀਟ� ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ ਘਰ ਤ� ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹ� 
○ ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰ� ਿਵੱਚ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ  
○ ਸੂਚੀ N: SARS-CoV-2 (COVID-19) ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂਨਾ�ਕ 

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

● ਐਕਸਪੋਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਾਨ - ਮਹ�ਮਾਰੀ/COVID-19 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ   
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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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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● ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ - PPE 
○ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ PPE ਚੋਣ ਵਰਕ�ੀਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ 
○ ਸਹੀ ਿਕਸਮ, ਵਰਤ� ਅਤੇ ਅਕਾਰ 
○ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
○ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ PPE ਪਿਹਨਣ, ਪਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ �ਾਮਲ ਹਨ। 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� (ਡੌਿਨੰਗ/ਡੌਿਫੰਗ) (ਕੱਪੜਾ ਬਨਾਮ ਸਰਜੀਕਲ)  
● ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਡੌਨ/ਡੌਫ ਵੀਡੀਓ   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ (N95 - ਹਰੇਕ NYS ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ) 

○ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਜ� ਿਸਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 
ਰੈਸੀਪਰੇਟਰ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

○ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਸਰਫ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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