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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ1ਟਰ ਜੋਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ>ਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟA 'ਤੇ 2020-2021 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ COVID-19 ਮਹAਮਾਰੀ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਪ>ੀ ਸਕੂਲ ਤG ਗ>ੇਡ ਬਾਰHਵI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵA ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼A ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 1/22/2021
Sacramento ਕਾFਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ

ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼
Sacramento ਕਾFਟੀ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ 1/13/2020
ਿਪਛਲੇ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ Sacramento ਕਾFਟੀ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼
12/10/2020 Sacramento ਕਾFਟੀ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼
11/13/2020
SCDH ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
M ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰNਨ 10/26/2020 ਕਾFਟੀ ਹੈਲਥ
ਆਰਡਰ 10/13/2020
ਕਾFਟੀ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਅਪਡੇਟ 9/29/2020 ਸਕੂਲ4 ਲਈ
ਪ+ੋਟੋਕੋਲ - 9/17/2020 ਕੋਹੋਰਟ ਮਾਰਗਦਰNਨ
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੁਫਤ COVID ਟੈਸਿਟੰ ਗ 8/28/2020 ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ 8/28/2020 - ਸਕੂਲ4 ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ
8/28/2020 - FAQ

ਯੁਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ4

COVID-19 ਪ+ਿਤਿਕ+ਆ ਅਤੇ ਰਾNਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ
M ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ

ਿਵਭਾਗ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕSਦਰ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ CDC ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ

(CDC)

Sacramento ਕਾFਟੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਿਫਸ (SCOE)

ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਮੇਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਿਵNੇN ਸੈਕNਨ 20202021

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (CDE)

ਇਕੱ ਠV ਮਜ਼ਬੂਤ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੋਲਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡਬੁੱ ਕ

EAB (ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ)

K-12 “ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ” ਯੋਜਨਾਵ4 ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਈ 28,
2020

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ

ਸਕੂਲ4 ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਸੇਧ 1/14/2021
ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ 12/16/2020
COVID-19 ਉਦਯੋਗ ਗਾਈਡDਸ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਪ+ਗ
ੋ ਰਾਮ
FAQ

AB 77 ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕੋਡ

AB 77 ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕੋਡ
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ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁੱ ਖ

ਯੋਜਨਾ 1

ਯੋਜਨਾ 2

ਯੋਜਨਾ 3

ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਐਟ

ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਐਟ

ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਐਟ

ਸੰ ਸਥਾਵ/ ਦੇ ਿਦ1ਾ-ਿਨਰਦੇ1/ ਨੂੰ

ਸੰ ਸਥਾਵ/ ਦੇ ਿਦ1ਾ-ਿਨਰਦੇ1/ ਨੂੰ

ਸੰ ਸਥਾਵ/ ਦੇ ਿਦ1ਾ-ਿਨਰਦੇ1/ ਨੂੰ

ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ:

● ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ

● ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ

● ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ

ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕCਦਰ

ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕCਦਰ

ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕCਦਰ

● Sacramento ਕਾDਟੀ

● Sacramento ਕਾDਟੀ

● Sacramento ਕਾDਟੀ

ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਿਵਭਾਗ
● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ

ਿਵਭਾਗ

ਿਵਭਾਗ

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਸਾਰ

ਸਾਰ

ਸਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਤJ ਿਬਨ/

ਪਿਰਵਰਤਨ1ੀਲ "ਹਾਈਿਬMਡ"

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ

ਮਾਡਲ - ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ

ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਿਵਚ ਹਨ

ਆਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਦ1ਾ-ਿਨਰਦੇ1

ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ/ ਦੋਵ।C

(ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਆਿਦ ਜਾਰੀ

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕPਪਸ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹR ਜ/ਦੇ।

ਰਿਹਣਗੇ)।
*ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਿਪਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਯੋਜਨਾਵ; ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵA ਿਕ ਕਾBਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਪੱ ਧਰ; 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇE;' ਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ;ਦਾ ਹੈ।
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਯੋਜਨਾ 1
ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤG ਿਬਨA ਿਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਦQਾ-ਿਨਰਦੇQA ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲHਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਐਟ

●

ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕRਦਰ

●

Sacramento ਕਾSਟੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ

●

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ

●

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਦQਾ ਿਨਰਦੇQ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ 2 - ਪਿਰਵਰਤਨ1ੀਲ ਮਾਡਲ
ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਦਰQਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹਨ:
ਐਟ

●

ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕRਦਰ

●

Sacramento ਕਾSਟੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ

●

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ

●

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜMਣ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਿਫਰ ਤ\ ਖੋਲਣ
M ਲਈ
ਕਸੌਟੀ।
14-01-21

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜMਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਰ ਤ\ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ
M ਲਈ ਕਸੌਟੀ
ਲਾਲ, ਨਾਰੰ ਗੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਸ਼>ੇਣੀਆਂ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਢAਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਉਿਪ>ੰ ਟ ਹੇਠ
ਲਾਲ, ਨਾਰੰ ਗੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਸ਼>ੇਣੀਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਾSਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆSਦੇ ਹਨ, ਤA ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ>ੇਡ ਖੋਲH ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਵਆਏ ਗਏ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹੇਠA ਵੇਖੋ)। ਇਸ ਪੈਰਾਗ>ਾਫ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜHਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ CSP ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤA ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜHਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲHਣ ਤG ਪਿਹਲA ਸਕੂਲA ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ
ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ CSP ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ1ਗਣੀ ਪੱ ਧਰ। ਜੇ ਕਾSਟੀ ਬ1ਗਣੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤA ਸਕੂਲ 7-12 ਗ>ੇਡA ਲਈ ਿਫਰ ਤG ਨਹI ਖੋਲੇ H ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਨ ਹੇਠA ਿਦੱ ਤੀ ਬੁਲੇਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ, ਬ1ਗਣੀ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ>ੇਡ K-6 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਧਆਂ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਪੜHਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨA ਨੂੰ ਿਫਰ ਤG ਖੋਲH ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੋਮ ਆੱਰਡਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆੱਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱ ਕ CSP ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ
ਅਫ਼ਸਰ (LHO) ਅਤੇ ਆੱਲ ਟੀਮ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲਸ ਕੋਲ CSP ਜਮHਾ ਕਰਾSਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜHਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ COVID-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਲਾਨ (CSP) ਦੀ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤA ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹI ਆਈਆਂ। CR>25 ਵਾਲੇ ਬ1ਗਣੀ ਪੱ ਧਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਾSਟੀਆਂ ਿਵਚਲੇ K-6 ਸਕੂਲ: ਫ਼ੀ 100,000 ਅਬਾਦੀ ਿਪੱ ਛੇ ਰੋਜ਼
25 ਕੇਸA ਤG ਵੱ ਧ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ CR ਵਾਲੀਆਂ ਕਾSਟੀਆਂ ਿਵਚ ਗ>ੇਡ K-6 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ jਥੇ ਆਕੇ ਪੜHਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਰ
ਤG ਨਹI ਖੁੱ ਲH ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ CSP ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮHਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੀ 100,000 ਅਬਾਦੀ ਿਪੱ ਛੇ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ ਲਗਾਤਾਰ 5
ਿਦਨA ਲਈ ਰੋਜ਼ 25 ਕੇਸA ਤG ਘੱ ਟ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ CR ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜHਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹI ਿਦੱ ਤੀ
ਜAਦੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ ਿਫਰ ਤG ਖੋਲHਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਗਲੋ ਬਲ ਹੈਲਥ ਇੰ ਸਟੀਿਟਉਟ ਵਲG ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼A ਨੂੰ ਪ>ਗਟਾSਦੀ ਹੈ। ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ CR ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਵR ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜHਾਉਣ ਲਈ ਿਫਰ ਤG ਖੋਲHਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨmਮ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮA ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਪਿਹਲA ਤG ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੜHਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
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ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥA 'ਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤG ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵR ਕੇਸA ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵA ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮA ਸੀ, jਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਸਕੂਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਬਮਾਰੀ ਜA
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲA ਹੀ ਖੁੱ ਲHੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁੱ ਲHੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CDPH ਸਹਾਇਤਾਪ>ਾਪਤ ਟੈਸਿਟੰ ਗ
ਢAਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠA ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਰਤA ਐਲੀਮ1ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਛੋਟ ਦੀ ਥA (3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਲ1 ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੌਟੀ ਤਸੱ ਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੀ, ਤA ਉਹ LHOs ਨੂੰ ਗ>ੇਡ K-6 ਲਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਬਨvਕਾਰA ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤG ਪਿਹਲA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੋਟA ਵੈਧ ਹਨ।
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ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ
2ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ8 ਪਿਹਲ9

ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹH ਕਰ ਰਹੇ?
ਜਦI ਤੁਸH ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤ; ਘਰ ਰਹੋ
ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤI ਪਿਹਲ; ਆਪਣੇ ਮੰ ਮੀ, ਡੈਡੀ ਜ; ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਸH
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ;ਦੇ ਹੋ ਤ; ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ; ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ

ਖੰ ਘ

ਸਾਹ ਛੁੱ ਟਣੇ ਜ. ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾ:

ਸੁਆਦ ਜ. ਗੰ ਧ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ

ਠਾਰ

ਮਾਸਪੇ:ੀ ਦਾ ਦਰਦ

ਹੋਰ ਲੱਛਣ( ਿਵੱ ਚ ,ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੁਖਾਰ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਜ; ਉਲਟੀਆਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਥੱ ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ,
ਿਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ
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ਆਉਣ ਤ% ਪਿਹਲ*
ਮਾਪੇ/ਸਰਪ+ਸਤ/ਿਵਿਦਆਰਥੀ

●

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ>ਸਤ ਇਸ ਿਲੰਕ ਿਵਚ ਲੱਛਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤG ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਲੱਛਣA ਲਈ
ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤG ਪਿਹਲA ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜAਚ ਕਰਨਗੇ: ਲੱਛਣ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕRਦਰ.
ਲੱਛਣ ਪ>ਦਰQਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

●

ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਜA ਿਜਨHA ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨmੜਲਾ ਸੰ ਪਰਕ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨHA ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CDPH 8/3/2020
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵR ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੀਏ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕRਦਰ

●

ਮਾਪੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਨHA ਦਾ ਬੱ ਚਾ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜA ਜੇ ਉਨHA ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨA ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ।

●

CJUSD Sacramento ਕਾSਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ ਤA ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦG
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਸਟਾਫ

●

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਲੰਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰQਨ ਦੀ ਵਰਤG ਕਰਿਦਆਂ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣA ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤG
ਪਿਹਲA ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜAਚ ਕਰਨਗੇ: ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਲੱਛਣ ਜAਚਕਰਤਾ
-ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕRਦਰ. ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪ>ਦਰQਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤA ਉਹ ਘਰ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨHA ਦੇ ਸਾਈਟ
ਪ>Qਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵR ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੀਏ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕRਦਰ

●

ਸਟਾਫ ਕ1ਪਸ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤG ਪਿਹਲA ਸਾਈਟ ਪ>Qਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨHA ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਨHA ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਚੌਦA ਿਦਨA ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਿਨਦਾਨ ਹੈ।
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ਬੱ ਸ ਆਵਾਜਾਈ

ਬੱ ਸ ਆਵਾਜਾਈ
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੱ ਥ; ਦੇ ਸੈਨQਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤI ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱ ਸ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ; ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੱ ਸ; ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਗੇ ਜਦI ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਵਾਲੇ IEP 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨU; ਨੂੰ
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

●

ਬੱ ਸ; ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਢੁਕਵH
ਕਵਿਰੰ ਗ ਨਹH ਹੁੰ ਦੀ।

●

ਰੂਟ; ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੱ ਸ; ਨੂੰ ਸੈਨQਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇਕ ਿਵਧੀ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦI ਇਕ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਚ COVID-19 ਲੱਛਣ; ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
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ਿਵਜ਼ਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਤਕ ਸੀਮਤ

ਿਵਜ਼ਟਰ

ਆਿਗਆ ਹੈ
●

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ = ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪWੋਬੇEਨ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਫਾਇਰ/EMS,
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, CPS ਅਿਧਕਾਰੀ।

●

ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਕਰੂਟਰ - ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦEਾ ਿਨਰਦੇE; ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ; ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਮA ਤI ਪਿਹਲ; ਜ; ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਿਗਆ ਹੈ।

●

EL ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਲਪ ਿਟਊਿਰੰ ਗ - ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ; ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ
ਵਰਚੁਅਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਆਿਗਆ ਹੈ।

●

IEP, 504, SST, ਜ; ਹੋਰ ਲੋ ੜHਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ; ਲਈ ਮਾਪੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਮੈਕਿਸਮ, ਜੈਬਰਿਜਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ; ਸਹੂਲਤ; 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠQਕੇਦਾਰ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ

ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਹੈ
●

ਵਲੰਟੀਅਰ - ਆਿਗਆ ਨਹH ਹੈ

●

ਮਿਹਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ - ਆਿਗਆ ਨਹH ਹੈ

●

ਮਾਿਪਆਂ ਜ; ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਅਿਧਆਪਕ; ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ - ਆਿਗਆ ਨਹH ਹੈ

●

ਸੰ ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਕੂਲ ਟੂਰ - ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹH ਹੈ ਜਦI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

●

ਗੈਰ-CJUSD ਸਟਾਫ ਿਟਊਟਰਜ਼ - ਆਿਗਆ ਨਹH ਹੈ।

●

ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਕਰੇਤਾ/ਪWਤੀਿਨਧ - ਆਿਗਆ ਨਹH ਹੈ।
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ਂ ਰੀ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਐਟ
ਛੁੱ ਟੀ

ਂ ਰੀ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ
ਸਕੂਲ ਐਟ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ ਫੈਸਲਾ ਰੁੱ ਖ

●

ਸੰ ਭਾਿਵਤ COVID-19 ਲੱਛਣ; ਜ; ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕWੀਨ ਕਰੋ
ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ: ਆਮ ਲੱਛਣ

ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ: ਲਾਲ ਝੰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ

ਬੁਖ਼ਾਰ (≥100.4°F)

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾ.

ਖੰ ਘ

ਨੱਕ ਬੰ ਦ/ਨੱਕ ਵਗਣਾ

ਿਸਰ ਦਰਦ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁ/ਕਲ

ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀਆਂ /ਦਸਤ

ਥਕਾਵਟ/ਮਾਸਪੇ.ੀ ਜ?

ਸੁਆਦ/ਗੰ ਧ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ

1 lਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ

ਲੱ ਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ

ਘਰ ਭੇਜੋ

ਵਾਪਸ ਜਾਓ (ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਲਏ ਿਬਨ0)

(≥2 ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ

ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ,ਦਾਤਾ ਦੁਆ ਰਾ ਮੁਲ0ਕਣ

ਘਰ ਭੇਜੋ

ਜ. 1 ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ

ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ,ਦਾਤਾ ਲੱ ਛਣ0 ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਿਨਦਾਨ ਦੀ

ਬੁਖਾਰ ਤI ਿਬਨJ 0 ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ0 ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ

ਪੁ6ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਜਾਓ

ਬੁਖਾਰ ਤI ਿਬਨJ 0 ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ0 ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ SARS-CoV-2

ਵਾਪਸ ਜਾਓ

PCR ਟੈਸਟ।

ਲੱ ਛਣ ਦੀ 6ੁਰੂਆਤ ਤI 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤI ਿਬਨ0 24 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ

ਸਕਾਰਾਤਮਕSARS-Cov-2

ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪੁ6ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ0 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ0 ਨੂੰ ਕੁ ਆਰOਟੀਨ

PCR ਟੈਸਟ

ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ,6ਨ ਹਨ ਤ0 HCA ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ)
ਕੋਈ ਪ,ਦਾਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ0 ਟੈਸਟ ਨਹ>

ਘਰ ਭੇਜ*
ੋ
*Sacramento ਕਾ@ਟੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ.ਵਰੇ ਨਾਲ

ਜੇ ਲੱ ਛਣਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹ> ਹੁੰ ਦਾ, ਤ0 ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤI 14 ਿਦਨ0 ਬਾਅਦ
ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, SARS-CoV2 PCR
ਟੈਸਟ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ 6 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ0
ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼0 ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ,ੋ ਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹ> ਹੈ । ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ,ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ,ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੇਧ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
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●

10/21/2020 ਦੇ CDC ਮਾਰਗਦਰ'ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
COVID ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁੱ ਲ 15 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਜ? ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕEਪਸ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਗH ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਪੁਆਇੰ ਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤH ਿਕ ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਸਾਈਟH ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱ ਧੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮH ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟH ਪਿਰਵਾਰH ਨਾਲ ਉਸ ਸਮM ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ? ਸਭ ਤ? ਪਿਹਲH ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕEਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜHਦੀ ਹੈ।

●

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬEਚ, ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕੁਆਡਸ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣਗੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮੂਹH ਿਵਚ ਇਕੱ ਠP ਹੋਣ ਤ? ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਿਨGਜੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ
ਉਪਕਰਨ
(PPE)

14-01-21

ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (CDPH) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2021

●

K-12 ਗ>ੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰA ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਨਹH ਿਦੱ ਤੀ ਜAਦੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ
ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

●

ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲA ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਪਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹH ਆਉਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨA ਨੂੰ CDPH ਸੇਧA ਤਿਹਤ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤP ਛੋਟ ਨਹH ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣ ਤP ਮਨQਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

○

ਭੋਜਨ, ਸਨ@ਕਸ ਖਾਣ, ਝਪਕੀ ਲੈ ਣ ਸਮD ਜ. ਜਦE ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪJਦੀ ਹੈ, ਤ. ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਜ. ਫ਼ੇਸ
ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਫਰ ਤE ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ
ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ. 'ਤੇ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨ. ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਿਲਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

○

ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਖੇਡ. ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵD ਉਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ., ਦੋਹ. ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਵਜE ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕੱ ਤ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇ।

○

ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਣ. ਕਰਕੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ
ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹZ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਤ. ਤE ਕੁਝ ਲੋ ਕ. ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤE ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ,
ਮੈਡੀਕਲ ਜ. ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਹਾਲਤ ਜ. ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਹਨ. ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ
ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜ. ਸੰ ਭਾਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ. ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ ਜ. ਿਜਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ [ਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱ ਲ ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜ. ਗੱ ਲ ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ.ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮਾਸਕ ਜ.
ਕਲੀਅਰ ਪੈਨਲ ਵਾਲਾ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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○

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ]ਕਟ ਿਸਹਤ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਲE ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ
ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤE ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦE ਤੱ ਕ
ਉਹਨ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵਰਗਾ ਅਿੜੱ ਕਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ. ਨੂੰ ਉਹਨ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨ^ਮ. ਦਾ ਸੈ_ਟ (ਪ]ੋਟੋਕਾੱਲ) ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੋ
ਭੁੱ ਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ`ਦੇ ਹਨ।।

●

ਸਕੂਲ. ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹZ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਕੈਮਪਸ ਤE ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਨੂੰ ਬਦਲਵD ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹZ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

●

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ^ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CDPH ਸੇਧ. ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜZਦੇ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ।

●

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਜ. ਅਿਧਆਪਕ. ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਲਜਾਉਣ ਅਤੇ/ਜ. ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ.ਦੀ LEA ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਡੀ 'ਤੇ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

●

CDPH ਸੇਧ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ Cal/OSHA
ਿਮਆਰ. ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹZ ਪJਦੀ।

•

ਉਹ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਨ^ਮ ਨਾਲ ਹੋਰਨ. ਲੋ ਕ. ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ`ਦਾ ਹੈ, ਲਈ CDPH ਕਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲE ਵੱ ਧ ਅਸਰਦਾਰ,
ਵਰਤE ਤE ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ 3-ਤਿਹ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤE ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਸੀਮਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ ਪੜbਾਉਣ ਜ. ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਣ. (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜ. ਮਦਦ ਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤE ਨਹZ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰਨ. ਤE ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ,
ਤ. ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥ. (CDPH ਸੇਧ. ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤE ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰE ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਕਾਮੇ ਜ. ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ. ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨb. ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਤE ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤE
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

●

ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰ: ਨਹZ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ ਿਸਵਾਏ ਉਨb. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ. ਿਜਵD
ਿਕ ਥੁੱ ਕ ਜ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ. ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨb. ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨ^ ਪ]ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

○

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਨ^ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ: ਨਹZ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ।

ਕਾਮੇ ਜ. ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ. ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨb. ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਤE ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤE ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨ^ ਦੀ ਵਰਤE ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜ. ਹੱ ਥ. ਦੀ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤE ਲਈ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨ. ਵਰਕਰ. ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਲੱਛਣ. ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਜ.ਚ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਜ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹੀਆਂ ਚੀਜ਼. ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। CDPH 8/3/2020

○

ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਫਰੰ ਟ ਲਾਬੀ ਿਵਖੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਕੀਟਾਣੂਨਾ2ਕਤਾ
14-01-21

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ>ਕਤਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ - - 1/14/2021
ਹੇਠ. ਿਦੱ ਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਜ. ਿਡਟਰਜJਟ ਨਾਲ “ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ”
ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰ ਟ. ਦੀ ਵਰਤE ਨਹZ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਹ. 'ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ
ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ. ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ” ਿਵਚਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰ ਟ ਸਤਹ. ਉਤਲੇ ਰੋਗਾਣੂ (ਵਰਤE ਲਈ
ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੇਠ. ਵੇਖੋ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਸ (ਸ਼ਖ਼ਸ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ. ਉਹ ਥਾਵ. ਿਜੱ ਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨ^ ਆਪਣੇ ਸਮD
ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ. ਜੇ ਐਡਿਮਿਨਸਟ]ੇਟਰ ਹੈ, ਤ. ਐਡਿਮਿਨਸਟ]ੇਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ
ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜ.ਦੇ ਿਤੱ ਖੇ ਰਸਾਇਣ. ਕਰਕੇ ਥਾਵ. ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹZ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ, ਜਦ
ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹZ ਲੱਗਦਾ।

●

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸ. ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਬੱ ਸ. ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਤE ਬਾਅਦ ਬੱ ਸ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰb.
ਧੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡ]ਾਈਵਰ. ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ
ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ. ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਈਪਸ ਅਤੇ ਵਰਤE ਤE ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨ^
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ. ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹZ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ. ਿਵੱ ਚ :ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ. ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹZ ਹੈ: ਿਸੰ ਕ ਦੇ ਹJਡਲ। ਸ.ਝੇ ਮੇਜ਼, ਡੈਸਕ
ਜ. ਕੁਰਸੀਆਂ।

ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਤ. ਡੈਸਕ. ਅਤੇ ਮੇਜ਼. ਨੂੰ ਸ.ਝੇ ਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ.ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗਰੁਪ
ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤE ਪਿਹਲ. ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਸਕ ਜ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲE ਵਰਤੀਆਂ ਜ.ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ. ਉਹਨ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹZ ਕਰਨਾ ਪJਦਾ।

●

ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਹJਡਲ।

●

ਸ.ਝੀ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ।

●

ਜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਦਾਨ/ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵ. ਵਰਤੀਆਂ ਜ.ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ. ਉਹਨ. ਦੀ ਸ.ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਨ^ਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪJਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਹਨ. ਥਾਵ. ਦੀ ਵਰਤE ਕਰਨ ਤE ਪਿਹਲ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜ. ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਜਦE
ਹੱ ਥ. ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ.ਦਾ ਹੈ, ਤ. ਸਾਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ. ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹZ ਪJਦੀ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤE ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ (“ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
COVID-19 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ” ਵੇਖੋ), ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ –ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ “N” ਬਾਰੇ COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ.ਦੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ. ਦੀ ਵਰਤE ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਹਦਾਇਤ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

●

ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ., ਦਫਤਰ. ਅਤੇ ਅਥਲੈ ਿਟਕ ਖੇਤਰ. ਿਵਚ ਸੈਨੀਟੇਜੀਇੰ ਗ ਸਟੇ:ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਹੱ ਥ ਧੋਣ/ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕ]ਮ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨ^ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਦਫਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤE ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦE ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼. ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
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ਵਰਤE ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

●

ਸ.ਝੇ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵD ਿਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਰਤE ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ. ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ. ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾ:ਕ ਏਜੰ ਟ. ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਮਲੇ ਗੀ।
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ਸਫਾਈ
ਅਿਭਆਸ

ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ
●

ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਗੇ।

●

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਪWਿਕਿਰਆਵ;
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮੇਤ:
○
○
○
○
○

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ
ਖੰ ਘ ਜ; ਿਛੱ ਕ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣਾ
ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨਣਾ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱ ਖ; ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਗੇ ਜ; ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

●

ਂ ਰ ਕਲਾਸਰੂਮ; ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ; ਿਵੱ ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਫਾਈ ਪWਿਕਿਰਆਵ; ਬਾਰੇ ਿਰਮਾਈਡ

●

ਹੱ ਥ ਧੋਣ/ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ; ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕWਮ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਪੈਨਿਸਲ, ਪੇਪਰ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਕWੇਯਨ, ਆਿਦ)
ਦੀ ਵਰਤI ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ;ਝੇ ਕਰਨ ਤI ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

●

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ;ਝਾ ਨਹH ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ; ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨQ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ9 ਸਟਾਫ ਦੇ
COVID-19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਜਦA ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣ ਪFਦਰ/ਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਜਦA
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣ
ਪFਦਰ/ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ
•

CJUSD ਉਹਨ. ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵZ ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰ ਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

14-01-21

ਕਰਨ ਲਈ Sacramento ਕਾ`ਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹA ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾRਟੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•

•

ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ 12/16/2020
Sacramento ਕਾ`ਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ:ਨ

CDPH 1/21/2021

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ9 ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ:

ਕਾਰਵਾਈ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ

1

• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ? ਘਰ ਭੇਜਣਾ।
• ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ (ਜੇ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਤ? #3 ਵੇਖ,ੋ

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ, ਸੁਆਦ ਜ? ਮਿਹਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ
ਹੋਣੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ), ਲੱਛਣ ਦੀ

ਜੇ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ, ਤ? #4 ਵੇਖ)ੋ ।

ਸਕIੀਿਨੰਗ: COVID-19 ਦੇ CDC ਲੱਛਣ

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।

ਅਨੁਸਾਰ।
2

ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹQ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤਾ (†)

• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ? ਘਰ ਭੇਜਣਾ।
• CDPH ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼?
ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤS 10
ਿਦਨ? ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤS 5-7 ਿਦਨ? ਦੀ

ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਹQ ਹੋਇਆ, ਤ? ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹQ ਪXਦੀ।

ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ (ਪਰ ਜੇ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ, ਤ?
10 ਿਦਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਘਟਾਈ ਨਹQ
ਜਾਏਗੀ)।

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।
3

ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਗ।

• ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (LHD) ਨੂੰ

• ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਕ

ਦੱ ਸਣਾ।

ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ।

• ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤS 10 ਿਦਨ? ਲਈ ਜ? ਜੇ
ਲੱਛਣ ਨਹQ ਹਨ, ਤ? ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ 10 ਿਦਨ? ਲਈ ਨਹQ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ? (†) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤ? ਲਾਗ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ LHD ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਏ ਗਏ ਸੰ ਪਰਕ? ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੀ
ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤS ਬਾਅਦ ਸੰ ਪਰਕ? (ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ
ਪੱ ਕਾ ਗਰੁਪ (††)) ਨੂੰ 10 ਿਦਨ? ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ
ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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• ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕ?

ਦਾ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਕੇਸ) ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,

4

ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ ਜ?
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪIੋਵਾਈਡਰ ਨ] ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ? ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 24
ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ ਿਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।

ਿਚਰਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨ।

ਜੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਤS ਪਿਹਲ? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ,
ਤ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।

(†) ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰR9 ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਿਬਨਾ 24-ਘੰ ਟੇ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 15 ਿਮੰ ਟ ਤA ਵੱ ਧ ਸਮT ਲਈ ਕੇਸ (ਸ਼ਖ਼ਸ) ਤA 6 ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨV ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ9 ਨਹX ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱ ਚਾ ਪੱ ਕਾ ਗਰੁਪ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ9 ਦੂਜੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਲੋ ਕ9 ਨV ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਥਾਵ9 'ਤੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਸਮ9 ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ।

(††) ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਵੇਖ।ੋ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦA ਸੀਿਟੰ ਗ ਚਾਰਟ9 ਦੀ ਵਰਤA ਕੀਤੀ ਜ9ਦੀ ਹੈ, ਿਚਹਰਾ
ਢਕਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰR9 ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ9ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ9 ਸਟਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਢੁਕਵT ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਸੰ ਪਰਕ ਟFੇਿਸੰ ਗ
ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹਰ ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਦਾ ਮ[ਬਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ9 ਨਹX। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹX ਆਏ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜRਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ-ਨ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਮਹ2ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਕਦ7 ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜA ਸ਼ੱ ਕੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਤA ਕੀ ਕਰੋ।
•

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ2 ਸਟਾਫ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ2 ਨੂੰ ਪDਦਰਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇ-ਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਿਪਆਂ ਜ2 ਸਰਪDਸਤ2 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਸੋਲੇ-ਨ ਕਮਰੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤ7 ਤ7 ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

•

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ FERPA/HIPPA ਿਦ-ਾ-ਿਨਰਦੇ-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਲੋ ਕ2 ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਹ ਮNਬਰ ਜ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜਹਨ2 ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ CDPH ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹQ ਆਉਣਗੇ,
•

ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ;
ਅਤੇ

•

ਹੋਰ ਲੱਛਣ2 ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

•

SARS-CoV-2 ਲਈ ਉਹਨ2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਨRਗੇਿਟਵ ਹੈ ਜ2 ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਨT ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ
ਿਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਿਚਰਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਲਰਜੀਆਂ ਜ2 ਦਮਾ) ਜ2 ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪDੋਵਾਈਡਰ ਨT ਬਦਲਵW ਨ2 ਵਾਲੇ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਟDੈਪਟੋਕੋਕਲ ਫੈਿਰਨਿਜਿਟਸ, ਕੌ ਕਸਸੈਕੀ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ2 ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।

●

CDPH ਸੇਧ 8/3/2020 - ਜਦ7 ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ, ਜ2 ਸਟਾਫ ਮNਬਰ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ2 K-12 ਸਕੂਲ2 ਲਈ CDPH ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ
ਕਦਮ2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ:

●

ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ-ਵਰੇ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਿਚਤ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਲੋ ੜQਦੇ ਸਮW ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ
ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

●

ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ2 ਦਫਤਰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਿਜਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਤਕ ਇਨ̀2 ਖੇਤਰ2 ਦੀ
ਵਰਤ7 ਨਾ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ-ਕ ਕਰਨ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਸੰ ਭਵ ਨਹQ ਤ2
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ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾ ਸਮ2 ਹੋ ਸਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

●

COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਰ ਖੇਤਰ2 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ2, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ -ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵ2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

●

ਲੇ ਬਰ ਕਾਨੂੰਨ2 ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਅਦਾਇਗੀ-ੁਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵW ਿਕ ਸਕੂਲ2 ਲਈ
ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਾਮਲ ਕਰੋ। COVID-19 ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪDੋਗਰਾਮ2 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ- N-62-20 ਤਿਹਤ, ਜਦ7 ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਫੈਿਮਲੀ ਫਸਟ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ
ਿਰਸਪ2ਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਭ2 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ -ਾਮਲ ਹਨ।

●

ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ2 ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵ2 ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾaਦੇ ਹੋਏ
ਜਦ7 ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗ-ਦਰ-ਨ ਪDਦਾਨ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ2 ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱ ਠT ਹੋਣ ਤ7
ਰੋਕਣਾ ਵੀ -ਾਮਲ ਹੈ।

●

ਜਦ8 ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਸਮੂਹ ਜ9 ਿਬਮਾਰੀ
ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
14-01-21

ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਿਨਯਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਰੱ ਖੋ।

ਜਦ7 ਸਕੂਲ ਜ2 ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (LHD) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ2 LHD ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਆਮ ਕਲਾਸ ਜ2 ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮNਬਰ, ਬੱ ਸ ਦੀ
ਸੁਆਰੀ ਜ2 ਸਕੂਲ ਤ7 ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ) ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ।
CDPH 14-ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਜA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨA 3 ਜA ਵੱ ਧ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜA ਸੰ ਭਵ ਕੇਸA ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵਜP ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਘਰA ਤP ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕੇਸA
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹH ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ2 ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤ7
ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕ2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ7 ਅਲਾਵਾ, ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਮ ਕਲਾਸ ਜ2 ਅਿਧਆਪਕ, ਬੱ ਸ ਦੀ ਸੁਆਰੀ ਜ2 ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਦੂਜੇ ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ) ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਸੈਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆਂ 14-01-21 ਤ7 ਬਾਹਰ ਆਮ
ਸੰ ਪਰਕ2 ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14-01-21.
ਿਜਵW ਿਕ bਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨ2 ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ2 ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ
ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪੜਤਾਲ2 ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ2 ਨਹQ। ਜੇ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਸਕੂਲ2 ਨੂੰ
ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

1.

ਸਕੂਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੂਹ/ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪDਸਤ2 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ

ਸੁਝਾਵ2 (ਅੰ ਿਤਕਾ 3 ਿਵੱ ਚ ਨਮੂਨT ਸਬੰ ਧੀ ਨdਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ #2 ਵੇਖੋ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪDੇਰਣਾ।

2.

CSP ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ7, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜ2 ਵੱ ਧ ਮNਬਰ2 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਦਆਂ ਸਮੂਹ/ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਬਾਰੇ LHD ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸ2 ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ2 ਿਵੱ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸ ਜ2 ਲੱਛਣ2 ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ
ਮNਬਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ ਹਾਲੀਆ ਪDਗ
ੋ ਰਾਮ2 ਜ2 ਇਕੱ ਠ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜ2 ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।

3.

ਅਸਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਲਾਸ2 ਜ2 ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ2 ਿਵੱ ਚ7 ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸ2

ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤ2 COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ2 ਦੀ ਜ2ਚ ਲਈ ਇਹਨ2 ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
LHD ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।

4.

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜ2 ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ2 ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਸ2ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ LHD ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਕਰਨਾ।
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5.

ਉਹਨ2 ਕਲਾਸਰੂਮ2 ਜ2 ਹੋਰਨ2 ਥਾਵ2 ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪDਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਕੇਸ ਜ2 ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ2 ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮNਬਰ2 ਨT ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮ2 ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ।

6.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨdਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ2 ਬਾਰੇ LHD ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ2 ਬਾਰੇ

ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ2 ਜ2 ਕਲਾਸਰੂਮ2 ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨdਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

7.

ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨT ਜ2 ਿਫਰ ਖੋਲ`ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦ7 ਬਾਰੇ LHD ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।

8.

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਜ2 ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ SARS-CoV2 ਦੂਰ-ਦੂਰ ਫੈਲਣ ਅਤੇ/ਜ2 ਫੈਲਦੇ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ 14-ਿਦਨ2 ਲਈ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ

ਹੈ, ਤ2 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਅੰ ਿਤਕਾ 2 ਿਵੱ ਚ ਨਮੂਨT ਸਬੰ ਧੀ ਨdਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ #3 ਵੇਖੋ) ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।ੇ

9.
10.

ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆੱ ਨਲਾਈਨ/ਦੂਰ7 ਪੜ`ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਫਰ ਖੋਲ`ਣ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪDਬੰਧ ਕਰਨਾ।
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ਸਕੂਲ ਸੈਿਟੰ ਗ ਦੇ
14-01-21

ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ2 ਦੀ ਤਦਾਦ ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ2 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੈਮਪਸ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ ਹੈ। LHO ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ:

●
●

14-ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ 25% ਜ2 ਵੱ ਧ ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ2 ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ।
14-ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 5% ਤ7 ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਲਾਗ ਦੇ
ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ।

●

LHO ਲੋ ੜQਦੇ ਹੋਰਨ2 ਕਾਰਣ2 ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਪੜਤਾਲ ਜ2
ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਤ7 ਪDਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ: 14 ਿਦਨ ਜ2 LHO ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਈ ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿਵਚਲੇ ਮਾਿਹਰ2 ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ2 (TA ਟੀਮ2)

ਲਈ ਸਟੇਟ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲਸ, ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ2 ਸਕੂਲ2 ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸDੋਤ2 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹQ ਲਾ ਸਕਦੇ। TA ਟੀਮ2 ਉਹਨ2 ਸਕੂਲ2 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਸਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰ ਦ ਹਨ।
ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੈ, ਤ2 ਇਹ ਿਫਰ ਕਦ7 ਖੁੱ ਲ` ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਤ7 ਖੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੇਠ2 ਿਦੱ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ:

●
●
●

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਪੜਤਾਲ

LHD ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

LEA ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟDਕਟ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ 14-ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਅਤੇ LHD ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ
ਿਡਸਿਟDਕਟ ਿਵਚਲੇ 25% ਜ2 ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹਨ।
ਜੇ LEA ਬੰ ਦ ਹੈ, ਤA ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਕਦP ਖੋਿਲQਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

LHD ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ LEAs ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਤ7 ਖੋਿਲ`ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਲਾਸਰੂਮ
ਕੌ ਨਿਫਗਰੇ2ਨ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੌਨਿਫਗਰੇ>ਨ
●

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ -ਾਮਲ
ਹੈ।

●

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਇਕੋ ਿਦ-ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

●

ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਉਦ7 ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ7 ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨT ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਵੇਅ ਅਤੇ ਸ9ਝੇ
ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ
ਪੀਰੀਅਡ

ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕCਪਸ ਆਵਾਜਾਈ
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਾਲਵੇਅ ਿਵਚ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਾਈਨ2 ਵੀ -ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ ਪੀਰੀਅਡ2 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

●
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕNਪਸ ਅਤੇ ਹਾਲਵੇਅ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰ ਕੇਤ2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ ਪੀਰੀਅਡ2 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨT ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਵੇਅ ਜ2 ਸ2ਝੇ ਖੇਤਰ2 ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹQ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਰੀਸੈGਸ
1/14/2021

ਰੀਸੈEਸ
●

ਐਲੀਮ^ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ; ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕ; ਲੈ ਣਗੇ।

●

ਿਬਹਤਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਪWਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪWੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮA ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ।

ਨਾ2ਤਾ/ਲੰਚ

ਭੋਜਨ
●

ਂ ਗੋ ਬWੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਸਮA ਲੈ ਣ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ
ਕੈਫੇਟਏਰੀਆ ਸੈਕ ਗਰੈਬ ਐਡ
ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ।

●

ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੈਫੇਟਏਰੀਆ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪWਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੈ_ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੀਲਡ ਯਾਤਰਾਵ9

ਫੀਲਡ ਯਾਤਰਾਵ*
●

ਕੋਈ ਆਫ-ਕ^ਪਸ ਫੀਲਡ ਯਾਤਰਾਵ; ਨਹH ਹੋਣਗੀਆਂ।
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ਖੇਡ9

ਖੇਡ*
●

ਅਥਲੈ ਿਟਕ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ Sacramento ਕਾBਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਇੰ ਟਰਸਕੌ ਲਾਸਿਟਕ ਫੈਡਰੇEਨ (CIF) ਦੇ ਿਦEਾ ਿਨਰਦੇE; ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰੈਲੀਆਂ,
ਅਸQਬਲੀਆਂ,
ਕਲੱਬ ਅਤੇ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਸਕੂਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
●

ਰੈਲੀਆਂ, ਅਸ^ਬਲੀਆਂ, ਕਲੱਬ; ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਉਦI ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦI ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਠਕ%ਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤੀ ਮਾਡਲ
ਅਪਡੇਟ 10/1/2020

ਪਾਠਕ9ਮ, ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਿਵ>ੇ> ਿਸੱ ਿਖਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ

MHS ਿਵਖੇ Inclusion

ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ

ਪRੀਸਕੂਲ
MHS ਿਵਖੇ ਸQਟਰ ਕੋ-ਓਪ

ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ

ਪRੀਸਕੂਲ
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ਐਲੀਮ0ਟਰੀ ਸਕੂਲ
ਕQਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ
●

●

ਿਡਸਟQਸ ਲਰਿਨੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤ- .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਕ2ਪਸ ਿਵਚ

ਪਿਰਵਾਰ ਆਨ-ਕ2ਪਸ ਮਾਡਲ ਤ- ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡਸਟ2ਸ

ਕਲਾਸ ਿਵਚ .ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, TK-6, ਸਵੇਰੇ ਜ; ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸਮੂਹ

●

ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਸਮੂਹ ਸਮA ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤ- .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਆਨ

ਸਮੂਹ ਸਮA ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ2ਬਰ;

ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ .ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
●

●

ਨਾਲ ਮੁੱ ਢਲੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪKਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 2.5

ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ.ਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ 'ਤੇ ਮੁਢਲੇ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ .ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਦਨ ਤ- ਬਾਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਿਵਧਾਵ; ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸੈ.ਨ; ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਟਾਣੂਨਾ.ਕ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

●

ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ.ਾ
ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ

ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪKਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ 2.5 ਘੰ ਟੇ .ਾਮਲ

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਵੇਰ ਜ; ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ

30 ਿਮੰ ਟ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਦਨ ਤ- ਬਾਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਪਿਹਲੀ-ਤੀਜੀ ਗQੇਡ

80 ਿਮੰ ਟ

ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ

ਚੌਥੀ-ਛੇਵT ਗQੇਡ

90 ਿਮੰ ਟ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ

30 ਿਮੰ ਟ

ਪਿਹਲੀ-ਤੀਜੀ ਗQੇਡ

80 ਿਮੰ ਟ

ਚੌਥੀ-ਛੇਵT ਗQੇਡ

90 ਿਮੰ ਟ
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Wilson C. Riles ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ - ਸੋਿਧਆ 10/26/2020
ਕQਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ
●

●

ਿਡਸਟQਸ ਲਰਿਨੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤ- ਲੈ ਕੇ .ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ

ਪਿਰਵਾਰ ਆਨ-ਕ2ਪਸ ਮਾਡਲ ਤ- ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡਸਟ2ਸ

ਤੱ ਕ ਕ2ਪਸ ਿਵਚ ਕਲਾਸ ਿਵਚ .ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ A/B ਿਦਨ ਦੇ.ਿਡਊਲਤੇ ਪKਤੀ ਿਦਨ ਿਤੰ ਨ

●

ਪੰ ਜਾਹ ਿਮੰ ਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ; .ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤ- .ੁਕਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਤਕ ਿਤੰ ਨ
ਪੰ ਜਾਹ ਿਮੰ ਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ; ਿਵੱ ਚ .ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤI ਕੁੱ ਲ 240 ਿਮੰ ਟ; ਲਈ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੱਬੇ ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ।

ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ0ਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
●
●
●

ਸNਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ A/B -ਿਡਊਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਿਵਚ7 ਇਕ ਟਰੈਕ ਿਵੱ ਚ -ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਨੀਲਾ ਜ2 ਗੋਲਡ।
ਰੋਟੇਿਟੰ ਗ -ਿਡਊਲ 'ਤੇ, ਇਕ ਸਮੂਹ ਕNਪਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਲਾਸ ਿਵਚ -ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ7 ਿਕ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਘਰ2 ਤ7 ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲN ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇ-ਨ ਕਾਰਜਕDਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਿਦਨ ਪDਤੀ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕNਪਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ:

ਹਫਤਾ 1 ਅਤੇ ਹਫਤਾ 2

ਹਫਤਾ 3 ਅਤੇ ਹਫਤਾ 4
ਨੀਲਾ B ਿਦਨ2 ਲਈ ਸਾਿਖਅਤ ਕNਪਸ ਿਵਚ ਅਤੇ A ਿਦਨ2 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਵੱ ਚ

ਨੀਲਾ A ਿਦਨH ਲਈ ਕEਪਸ ਿਵਚ ਸਾਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ B ਿਦਨH ਲਈ

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ।

ਗੋਲਡ B ਿਦਨH ਲਈ ਕEਪਸ ਿਵਚ ਸਾਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ A ਿਦਨH ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ
ਹੈ।

ਗੋਲਡ A ਿਦਨ2 ਲਈ ਸਾਿਖਅਤ ਕN ਪਸ ਿਵਚ ਅਤੇ B ਿਦਨ2 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਵੱ ਚ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਹਫਤਾ 4 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਣ ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਅਤੇ ਹਫਤੇ 2 ਦੇ ਕਾਰਜਕDਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ
ਜ2ਦੇ ਹਨ

●

ਪਿਰਵਾਰ ਆਨ-ਕWਪਸ ਮਾਡਲ ਤP ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡਸਟWਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜP ਲਾਈਵ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ>ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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McClellan ਹਾਈ ਸਕੂਲ:

ਕQਪਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ

ਿਡਸਟQਸ ਲਰਿਨੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ 5 ਿਦਨ

ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
E ਵੇਲੇ 75 ਤG ਘੱ ਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ
●

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਿਵਚ 5 ਿਦਨ ਕ2ਪਸ ਿਵਚ

●

ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ 46 ਿਮੰ ਟ ਲੰਬੇ

●

ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱ ਕ ਸਮA

ਪਿਰਵਾਰ ਆਨ-ਕ2ਪਸ ਮਾਡਲ ਤ- ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਡਸਟ2ਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜ- ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੁਆਰਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪKਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕ2ਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ½ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ
ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
E ਵੇਲੇ 75 ਜJ ਇਸ ਤG ਵੱ ਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ
ਸੋਮਵਾਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਡਸਟ2ਸ ਲਰਿਨੰਗ
ਇਕ ਸਮA ਕ2ਪਸ ਿਵਚ ½ ਿਵਿਦਆਰਥੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੂਹ;
(ਗਰੁੱ ਪ A ਜ; ਸਮੂਹ B) ਿਵੱ ਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰ ਗਲਵਾਰ/ਵੀਰ ਸਮੂਹ A ਕ2ਪਸ ਿਵਚ, ਸਮੂਹ B ਘਰ ਤਵਾਰ

ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ; ਿਵਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ
(ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ)

●

ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ 46 ਿਮੰ ਟ ਲੰਬੇ

ਬੁੱ●ਧਵਾਰ/.ੁੱ
ਕਰਵਾ
ਸਮੂਦੀ
ਹB
ਿਵਚ,
A ਘਰ ਤਦੁਪਿਹਰ
ਦੇ ਖਾਣੇ
ਵੰ ਡਕ2ਪ
ਹੋਸਜਾਵੇ
ਗੀ,ਸਮੂ
ਇੱ ਕਹ ਸਮA
ਰ
ਆਨਲਾਈਨ
ਕਲਾਸ; ਿਵਚ
ਭਾਗ ਦੇਲਵੇਗਾ
ਕ2ਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ
½ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਦੁਪਿਹਰ
(ਸਮਕਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ)
ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ

●

ਜੇ ਗKੇਿਡੰ ਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ 75
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ- ਪਾਰ ਜ;ਦਾ ਹੈ, ਤ; ਅਸT ਗਰੇਿਡੰ ਗ
ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮA ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਪKਬੰਧ
ਕਰ;ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੇਠ; ਿਦੱ ਤੀ ਗKੇਿਡੰ ਗ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ
ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਪਿਲਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਜਾਵ;ਗੇ।
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CJUSD ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਮੁੜ ਖੋਲਣ
? ਦੇ ਿਵਕਲਪ 2020/2021

ਐਲੀਮ%ਟਰੀ
ਗ9ੇਡ

ਿਵਕਲਪ

ਸਮੂਹ

ਸੋਮਵਾਰ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

>ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਲੈ ਵਲ

AM
ਸਮੂਹ
2.5
ਘੰ ਟੇ
ਹਾਈਿਬ+ਡ
ਮਾਡਲ

ਐਲੀਮMਟਰੀ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ
AM
ਸਮੂਹ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਦਖਲ/ਿਵEੇE ਿਵਿਦਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ/ਅੰ ਗWੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਆਰਥੀ)

PM
ਸਮੂਹ
2.5
ਘੰ ਟੇ

PM
ਸਮੂਹ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਦਖਲ/ਿਵEੇE ਿਵਿਦਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ/ਅੰ ਗWੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਆਰਥੀ)

ਿਡਸਟ2ਸ
ਲਰਿਨੰਗ

ਿਡਸਟDਸ

ਮਾਡਲ

ਲਰਿਨੰਗ

(ਆਨਲਾਈ

PM

AM ਜ4

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਦਖਲ/ਿਵEੇE ਿਵਿਦਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ/ਅੰ ਗWੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਆਰਥੀ)

ਨ ਲਾਈਵ
ਸਟ+ੀਿਮੰ ਗ)
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CJUSD ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਮੁੜ ਖੋਲਣ
? ਦੇ ਿਵਕਲਪ 2020/2021

ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ
ਗFੇਡ ਲੈ ਵਲ

ਿਵਕਲਪ

ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ

ਸੋਮਵਾਰ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

/ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਪੀਰੀਅਡ 1,

ਪੀਰੀਅਡ 4,

ਪੀਰੀਅਡ 1, 2,

ਪੀਰੀਅਡ 4,

ਪੀਰੀਅਡ 1, 2,

2, 3

5, 6

3

5, 6

3

AM ਗਰੁੱ ਪ 3x
ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ

ਹਾਈਿਬFਡ ਮਾਡਲ
ਸਾਿਖਆਤ

7ਵX-8ਵX

ਅਤੇ
ਿਡਸਟ[ਸ
ਲਰਿਨੰਗ
(ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ
ਸਟFੀਿਮੰ ਗ)

50 ਿਮੰ ਟ ਦੇ
ਪੀਰੀਅਡ

ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਦਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ

ਪੀਰੀਅਡ 4,

ਪੀਰੀਅਡ 1,

ਪੀਰੀਅਡ 4, 5,

ਪੀਰੀਅਡ 1,

ਪੀਰੀਅਡ 4, 5,

5, 6

2, 3

6

2, 3

6

ਸਮ9 90 ਿਮੰ ਟ

PM ਸਮੂਹ
ਿਡਸਟ[ਸ
ਲਰਿਨੰਗ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਿਵ.ੇ. ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ ਭਾਵ, ERMHS, ਸਪੀਚ, OT, PT)
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ਸ(ਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਗFੇਡ ਲੈ ਵਲ

ਿਵਕਲਪ

ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

ਸਮੂਹ

ਸਾਿਖਆਤ

(50%)

/ਆਨਲਾਈਨ

A

B

A

B

A

½ ਆਨਲਾਈਨ

½
ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਸਕੂਲ

½ ਸਕੂਲ

½ ਸਕੂਲ

ਿਵਚ

ਿਵਚ

ਿਵਚ

½ ਸਕੂਲ

½ ਸਕੂਲ

ਿਵਚ

ਿਵਚ

ਸਧਾਰਣ A/B
/ਿਡਊਲ
(3 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ

ਨੀਲਾ

ਰੋਟੇ/ਨ)

ਸਮੂਹ

B

A

B

A

B

½ ਆਨਲਾਈਨ

½
ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਆਨਲਾਈਨ

½ ਸਕੂਲ

½ ਸਕੂਲ

½ ਸਕੂਲ

ਿਵਚ

ਿਵਚ

ਿਵਚ

½ ਸਕੂਲ

(50%)

½ ਸਕੂਲ

ਿਵਚ

ਿਡਸਟ[ਸ

/ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਗੋਲਡ

ਹਾਈਿਬFਡ ਮਾਡਲ

CHS
9ਵX-12ਵX

ਸੋਮਵਾਰ

ਿਵਚ

ਨੀਲਾ ਜ9 ਗੋਲਡ ਸਮੂਹ

ਲਰਿਨੰਗ ਮਾਡਲ

(ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ
ਸਟFੀਿਮੰ ਗ)
ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਿਵ.ੇ. ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ ਭਾਵ, EMHS, ਸਪੀਚ, OT, PT)

CJUSD ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਮੁੜ ਖੋਲਣ
? ਦੇ ਿਵਕਲਪ 2020/2021

McClellan ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Inclusion ਪ2ੀਸਕੂਲ
ਗFੇਡ ਲੈ ਵਲ

MHS

ਿਵਕਲਪ

ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ

ਹਾਈਿਬFਡ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਮਾਡਲ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸੋਮਵਾਰ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

/ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਸਾਿਖਆਤ
ਪੂਰਾ ਿਨਯਮਤ ਿਦਨ

9ਵX-12ਵX
ਿਡਸਟ[ਸ ਲਰਿਨੰਗ

ਿਡਸਟ[ਸ

ਮਾਡਲ (ਆਨਲਾਈਨ

ਲਰਿਨੰਗ

ਲਾਈਵ ਸਟFੀਿਮੰ ਗ)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਿਵEੇE ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ ਭਾਵ, ERMHS, ਸਪੀਚ, OT, PT)
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ਪFੀ-ਸਕੂਲ

ਪFਸਤਾਿਵਤ
ਸਾਿਖਆਤ
ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 4 ਿਦਨ

AM
Inclusion
ਪFੀਸਕੂਲ

ਸਵੇਰੇ 08:15 ਵਜੇ – ਸਵੇਰੇ 10:15

SDC
ਪFੀਸਕੂਲ

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ 10:20 ਵਜੇ – ਸਵੇਰੇ

PM
Inclusion
ਪFੀਸਕੂਲ

ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ – ਦੁਪਿਹਰ

pm ਵਜੇ ਤੱ ਕ

ਸਵੇਰ 11:50 pm ਵਜੇ ਤੱ ਕ

02:30 pm ਵਜੇ ਤੱ ਕ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਿਵ.ੇ. ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੁੱ ਲ-ਆਉਟ ਭਾਵ, ERMHS, ਸਪੀਚ, OT, PT)

CJUSD ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਮੁੜ ਖੋਲਣ
? ਦੇ ਿਵਕਲਪ 2020/2021

ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਕੂਲ
ਗFੇਡ ਲੈ ਵਲ

ਬਾਲਗ ਸਕੂਲ

ਿਵਕਲਪ

ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ

ਸਾਿਖਆਤ

ਹਾਈਿਬFਡ ਮਾਡਲ
ਸਾਿਖਆਤ/
ਆਨਲਾਈਨ

ਿਵਕਲਪ 2
ਆਨਲਾਈਨ

ਸੋਮਵਾਰ

ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ

DL
ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਲਾਈਵ ਸਟFੀਿਮੰ ਗ

30

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

/ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸਾਿਖਆਤ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ; ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਕ^ਪਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹH ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਿਖਆਤ ਸੇਵਾਵ; ਉਹਨ; ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇEਕE ਨਹH ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਨU; ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜ; ਕੁਆਰਇਨਟਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ਪਾਠਕKਮ, ਿਨਰਦੇ>, ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਕਲਾਸA, ਮੀਿਟੰ ਗA, ਜA ਸੈYਨA ਦਾ ਕੋਈ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਨਹH।

ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ2 ਜ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਿਰਕਾਰਡ ਨਹQ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟੈਲੀਥੈਰੇਪੀ ਸੈ-ਨ2 ਜ2 ਸਪੀਚ, OT, PT, ਜ2 IEP ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਿਸਰਫ ਸੈ-ਨ/ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ2 ਦੀ ਪਿਹਲ2 ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ
ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਤ7 ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਿਜ਼ਲQਾ ਪ>ਵਾਿਨਤ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ

ਿਜ਼ਲ`ਾ ਪDਵਾਿਨਤ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਗੂਗਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪੇਰNਟ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ

(ਿਟਊਟੋਿਰਅਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ) ਐਲੀਮNਟਰੀ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ ਗDੇਡ K-2 3-5 6

ਐਲੀਮWਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Yਿਡਊਲ

ਐਲੀਮNਟਰੀ -ਿਡਊਲ
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਐਲੀਮNਟਰੀ ਵਾਪਸੀ

Wilson C. Riles ਰੋਜ਼ਾਨਾ Yਿਡਊਲ

Wilson C. Riles -ਿਡਊਲ

ਸWਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ Yਿਡਊਲ

ਸNਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ -ਿਡਊਲ

McClellan ਹਾਈ ਸਕੂਲ Yਿਡਊਲ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ

ਟੈਕਨ]ਲੋ ਜੀ

McClellan ਹਾਈ ਸਕੂਲ -ਿਡਊਲ

ਿਵਆਪਕ ਸਕDੀਨਰ2, ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਮੁਲ2ਕਣ2 ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ।

●

ਕਰੋਮ ਬੁੱ ਕ ਉਨ̀2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪDਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ̀2 ਨੂੰ ਉਨ̀2 ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

●

ਕਲਾਸਰੂਮ2 ਿਵਚ ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਸਟੇ-ਨ ਹਨ।

●

ਇੰ ਟਰਨRਟ ਹਾਟਸਪਾਟਸ ਉਨ̀2 ਪਿਰਵਾਰ2 ਨੂੰ ਪDਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ̀2 ਦੀ ਉਨ̀2 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

31

ਗRੇਡ

●

ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗDੇਡ ਿਕਤਾਬ2 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤ2 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ
ਗDੇਡ2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏ।

ਐਲੀਮWਟਰੀ - ਪਿਰਵਰਤਨ-ੀਲ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ-ਗDੇਡ 6 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜ਼ਲ`ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਮਆਰ2 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪDਗਤੀ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਗDੇਡ ਪDਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ:

3-ਸਮਝ ਿਲਆ

2-ਅੰ -ਕ ਸਮਝ

1-ਸੀਮਤ ਸਮਝ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਿਧਆਪਕ2 ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗDੇਡ2 ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ
ਹੋਣਗੇ।

ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ - ਰਵਾਇਤੀ ਲੈ ਟਰ ਗDੇਡ ਿਸਸਟਮ - A-F
ਸWਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ - ਰਵਾਇਤੀ ਲੈ ਟਰ ਗDੇਡ ਿਸਸਟਮ - A-F
McClellan ਹਾਈ ਸਕੂਲ - ਅਿਧਆਪਕ ਗDੇਡ A, B, C, ਜ2 ਕDਿੈ ਡਟ/ਕੋਈ ਕDੈਿਡਟ ਨQ ਹਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਗDੇਿਡੰ ਗ ਸਕੇਲ:

A = 90-100%+
B = 80-89%
C = 70-79%
F ਜ2 ਕDੈਿਡਟ/ਕੋਈ ਕDੈਿਡਟ ਨਹQ = 0-69% - ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ2ਦੀ ਸੀ ਿਕ

ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਹਨਤ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ2 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕDੈਿਡਟ ਪDਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ2 ਨਹQ।

ਿਵ>ੇ> ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਵ2ੇ2 ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਟਾਫ

●

COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਵ-ੇ- ਿਸੱ ਿਖਆ IEPs ਲਈ ਿਦ-ਾ
ਿਨਰਦੇ-

●

AB 77 ਅਨੁਸਾਰ,ਿਜ਼ਲ`ਾ ਪਿਹਲ2 ਿਲਖਤੀ ਨdਿਟਸ (PWN) ਪDਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ2 ਸਾਧਨ2 ਦਾ ਵੇਰਵਾ -ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪDੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜNਸੀ ਹਾਲਤ2 ਿਵੱ ਚ ਪDਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਜ2 ਸੇਵਾਵ2, ਜ2 ਦੋਵ,W ਜ2 ਤ2 ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ2 10 ਤ7 ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਿਦਨ2 ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

●

ਐਲੀਮNਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਵ-ੇ- ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਆਪਕ ਕWਿਦDਤ IEP ਟੀਿਚਆਂ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ2 ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ2 ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵਾਵ2 ਨੂੰ ਪੁੱ ਲ ਆਉਟ/ਪੁਇਨ ਅਤੇ/ਜ2 ਆਨਲਾਈਨ ਪDਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵ-ੇ- ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਆਪਕ ਕWਿਦDਤ IEP ਟੀਿਚਆਂ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ2 ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ2 ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

●

ਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

●

ਜਦ7 ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ2 IEP ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

●

IEP ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਜਦ7 ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

●

IEP ਦੇ ਿਦ-ਾ-ਿਨਰਦੇ-2 ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤ2 ਜੋ ਯੁਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਣ।
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●

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ERMHS ਕਾaਸਿਲੰਗ, ਿਵਵਹਾਰ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵ2, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ2, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੁ-ਕਲ, ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵ2, ਅਤੇ ਦਰ-ਨ ਸੇਵਾ ਦੋਵW ਕNਪਸ2 ਿਵੱ ਚ
ਅਤੇ ਟੈਲੀਥੈਰੇਪੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤ7 ਨਾਲ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ̀2 ਿਦਨ2 'ਤੇ ਜਦ7 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਨਹQ ਹੁੰ ਦੇ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪDਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪDਸਤ2 ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ-ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਇਲਿਟੰ ਗ, ਫੀਡ ਿਟਊਬ ਕਾਰਜ2, ਆਿਦ, ਅਤੇ/ਜ2
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ2 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹQ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰ ਗKੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ
ਿਸਖਲਾਈ

ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਏਕੀਿਕDਤ ਅਤੇ ਮਨdਨੀਤ ELD ਿਵ-ੇ- ਸੇਵਾਵ2 ਪDਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ। ELD ਇੰ ਸਟDਕਟਰ ਿਡਸਿਟDਕਟ ਦੁਆਰਾ
ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕDਮ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਿਦਆਂ ਮਨdਨੀਤ ELD ਹਦਾਇਤ2 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾaਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਭਾ-ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਮਆਰ2 ਨੂੰ ਏਕੀਿਕDਤ ਅਤੇ ਮਨdਨੀਤ ਪਾਠ2 ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵ2 ਨੂੰ ਤਿਹ ਕਰਨ ਸਮW ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:

●

ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਦਨ2 ਿਵੱ ਚ - EL ਟੀਚਰ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਲਾਸ2 ਿਵੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ EL ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਐਲੀਮNਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ, EL
ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ2 ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।

●

ਸਾਰੇ ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਭਾ-ਾ (EL) ਦੇ ਇੰ ਸਟDਕਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮNਟ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਚੁਅਲ ਿਸੱ ਖਣ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਸਰਲੇ ਖ ਇੱਕ ਸੇਵਾਵ*
ਿਸਰਲੇ ਖ ਇੱਕ

ਟਾਈਟਲ I ਅਿਧਆਪਕ ਕWਿਦDਤ ਹੁਨਰ2 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ2 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ (ਟੀਅਰ
2) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ2 ਨਾਲ ਪੁੱ ਲ ਆਉਟ/ਪੁ- ਇਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੈਿਲਟੀ, ਪੈਕੇਟ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ2 ਰਾਹQ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਿਲੰਕ

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ
ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼
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ਯੋਜਨਾ 3
ਂ ਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ: Sacramento ਕਾaਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ/ਜ2 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇ-2 ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰ ਦ ਹਨ।
ਐਟ

●

ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਫਾਰਮੈਟ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ
2ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ8 ਪਿਹਲ9

ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹH ਕਰ ਰਹੇ?
ਜਦI ਤੁਸH ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤ; ਘਰ ਰਹੋ
ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤI ਪਿਹਲ; ਆਪਣੇ ਮੰ ਮੀ, ਡੈਡੀ ਜ; ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਸH ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ;ਦੇ ਹੋ ਤ; ਆਪਣੇ

ਸਾਹ ਛੁੱ ਟਣੇ ਜ2 ਸਾਹ ਦੀ

ਖੰ ਘ

ਸਮੱ ਿਸਆ

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾ-

ਸੁਆਦ ਜ2 ਗੰ ਧ ਦਾ
ਗੁਆਚਣਾ

ਠਾਰ

ਮਾਸਪੇ-ੀ ਦਾ
ਦਰਦ

ਹੋਰ ਲੱਛਣ( ਿਵੱ ਚ ,ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੁਖਾਰ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਜ; ਉਲਟੀਆਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ,
ਥੱ ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਿਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ

ਸਟਾਫ
●

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਲੰਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ-ਨ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਿਦਆਂ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ2 ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੀ ਜ2ਚ ਕਰਨਗੇ: ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਲੱਛਣ ਜ2ਚਕਰਤਾ
-ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕWਦਰ. ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪDਦਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ2 ਉਹ ਘਰ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ̀2 ਦੇ ਸਾਈਟ ਪD-ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵW ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੀਏ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕWਦਰ

●

ਸਟਾਫ ਕNਪਸ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਸਾਈਟ ਪD-ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨ̀2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਜਨ̀2 ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਚੌਦ2 ਿਦਨ2 ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਿਨਦਾਨ ਹੈ।

●

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵW ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੀਏ - ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਕWਦਰ

●

ਮਾਪੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਨ̀2 ਦਾ ਬੱ ਚਾ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ
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ਕਰਦਾ ਹੈ

●

CJUSD Sacramento ਕਾaਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ ਤ2 ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦ7 ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਿਨGਜੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ
ਉਪਕਰਨ
(PPE)

14-01-21

ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (CDPH) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2021

●

K-12 ਗ>ੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰA ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਨਹH ਿਦੱ ਤੀ ਜAਦੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ
ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

●

ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲA ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਪਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹH ਆਉਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨA ਨੂੰ CDPH ਸੇਧA ਤਿਹਤ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤP ਛੋਟ ਨਹH ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲP ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣ ਤP ਮਨQਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

○

ਭੋਜਨ, ਸਨRਕਸ ਖਾਣ, ਝਪਕੀ ਲੈ ਣ ਸਮW ਜ2 ਜਦ7 ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪNਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਜ2 ਫ਼ੇਸ
ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਫਰ ਤ7 ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ
ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ2 'ਤੇ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨ2 ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਿਲਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

○

ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਖੇਡ2 ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵW ਉਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ2, ਦੋਹ2 ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਵਜ7 ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕੱ ਤ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇ।

○

ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਣ2 ਕਰਕੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹQ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਤ2 ਤ7 ਕੁਝ ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤ7 ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ2
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਹਾਲਤ ਜ2 ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਿਜਹਨ2 ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਪਾਉਣ ਜ2 ਸੰ ਭਾਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ2 ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ ਜ2 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ bਚਾ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱ ਲ ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜ2 ਗੱ ਲ
ਕਰਨ/ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮਾਸਕ ਜ2 ਕਲੀਅਰ ਪੈਨਲ
ਵਾਲਾ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

○

ਸਕੂਲ2 ਨੂੰ ਉਹਨ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨTਮ2 ਦਾ ਸੈgਟ (ਪDੋਟੋਕਾੱਲ) ਜ਼ਰੂਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਭੁੱ ਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾaਦੇ ਹਨ।।

○

ਸਕੂਲ2 ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹQ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਕੈਮਪਸ ਤ7 ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਨੂੰ ਬਦਲਵW ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹQ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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○

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨT ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CDPH ਸੇਧ2 ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜQਦੇ ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ।

○

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਜ2 ਅਿਧਆਪਕ2 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਲਜਾਉਣ ਅਤੇ/ਜ2 ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ2ਦੀ LEA
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਡੀ 'ਤੇ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

●

CDPH ਸੇਧ2 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ Cal/OSHA
ਿਮਆਰ2 ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹQ ਪNਦੀ।

•

ਉਹ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਨTਮ ਨਾਲ ਹੋਰਨ2 ਲੋ ਕ2 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆaਦਾ ਹੈ, ਲਈ CDPH ਕਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ7 ਵੱ ਧ ਅਸਰਦਾਰ,
ਵਰਤ7 ਤ7 ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ 3-ਤਿਹ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਸੀਮਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ ਪੜ`ਾਉਣ ਜ2 ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਣ2 (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ2 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜ2 ਮਦਦ ਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ7 ਨਹQ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰਨ2 ਤ7 ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ,
ਤ2 ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥ2 (CDPH ਸੇਧ2 ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ7 ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਕਾਮੇ ਜ2 ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ2 ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ̀2 ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ7
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

●

ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰ- ਨਹQ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਿਸਵਾਏ ਉਨ̀2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ2 ਿਜਵW
ਿਕ ਥੁੱ ਕ ਜ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ2 ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ̀2 ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨT ਪDਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

○

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਨT ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ- ਨਹQ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ।

ਕਾਮੇ ਜ2 ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ2 ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ̀2 ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ7 ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ2 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨT ਦੀ ਵਰਤ7 ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜ2 ਹੱ ਥ2 ਦੀ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ7 ਲਈ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨ2 ਵਰਕਰ2 ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਲੱਛਣ2 ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਜ2ਚ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਜ2 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹੀਆਂ ਚੀਜ਼2 ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। CDPH 8/3/2020

●

ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਫਰੰ ਟ ਲਾਬੀ ਿਵਖੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਕੀਟਾਣੂਨਾ2ਕਤਾ
14-01-21

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ>ਕਤਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ - - 1/14/2021
ਹੇਠ2 ਿਦੱ ਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਜ2 ਿਡਟਰਜNਟ ਨਾਲ “ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ”
ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰ ਟ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਨਹQ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਹ2 'ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ
ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ2 ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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“ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ” ਿਵਚਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰ ਟ ਸਤਹ2 ਉਤਲੇ ਰੋਗਾਣੂ (ਵਰਤ7 ਲਈ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੇਠ2 ਵੇਖੋ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਸ
(ਸ਼ਖ਼ਸ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਉਹ ਥਾਵ2 ਿਜੱ ਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨT ਆਪਣੇ ਸਮW ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ2 ਜੇ
ਐਡਿਮਿਨਸਟDੇਟਰ ਹੈ, ਤ2 ਐਡਿਮਿਨਸਟDੇਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜ2ਦੇ
ਿਤੱ ਖੇ ਰਸਾਇਣ2 ਕਰਕੇ ਥਾਵ2 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹQ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹQ ਲੱਗਦਾ।

●

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸ2 ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ2 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਬੱ ਸ2 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਬੱ ਸ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ`2
ਧੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡDਾਈਵਰ2 ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ
ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ2 ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਈਪਸ ਅਤੇ ਵਰਤ7 ਤ7 ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨT
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ2 ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹQ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ2 ਿਵੱ ਚ -ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ2 ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹQ ਹੈ: ਿਸੰ ਕ ਦੇ ਹNਡਲ। ਸ2ਝੇ ਮੇਜ਼, ਡੈਸਕ
ਜ2 ਕੁਰਸੀਆਂ।

ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਤ2 ਡੈਸਕ2 ਅਤੇ ਮੇਜ਼2 ਨੂੰ ਸ2ਝੇ ਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ
ਗਰੁਪ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਸਕ ਜ2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ7 ਵਰਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ2 ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹQ ਕਰਨਾ
ਪNਦਾ।

●

ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਹNਡਲ।

●

ਸ2ਝੀ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ।

●

ਜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਦਾਨ/ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵ2 ਵਰਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ2 ਉਹਨ2 ਦੀ ਸ2ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਨTਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪNਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਇਹਨ2 ਥਾਵ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਨ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜ2 ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਜਦ7
ਹੱ ਥ2 ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਸਾਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ2 ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹQ ਪNਦੀ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ2 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ (“ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
COVID-19 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ” ਵੇਖੋ), ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ –ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ “N” ਬਾਰੇ COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ2ਦੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਹਦਾਇਤ2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

●

ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ2, ਦਫਤਰ2 ਅਤੇ ਅਥਲੈ ਿਟਕ ਖੇਤਰ2 ਿਵਚ ਸੈਨੀਟੇਜੀਇੰ ਗ ਸਟੇ-ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਹੱ ਥ ਧੋਣ/ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ2 ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕDਮ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨT ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●
●

ਦਫਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤ7 ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦ7 ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼2 ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤ7 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

●

ਸ2ਝੇ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵW ਿਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਰਤ7 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ2 ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾ-ਕ ਏਜੰ ਟ2 ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਮਲੇ ਗੀ।
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ਸਫਾਈ
ਅਿਭਆਸ

ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ
●

ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਗੇ।

●

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਪWਿਕਿਰਆਵ;
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮੇਤ:
○
○
○
○
○

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ
ਖੰ ਘ ਜ; ਿਛੱ ਕ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣਾ
ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨਣਾ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱ ਖ; ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਗੇ ਜ; ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

●

ਂ ਰ ਕਲਾਸਰੂਮ; ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ; ਿਵੱ ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਫਾਈ ਪWਿਕਿਰਆਵ; ਬਾਰੇ ਿਰਮਾਈਡ

●

ਹੱ ਥ ਧੋਣ/ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ; ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕWਮ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਪੈਨਿਸਲ, ਪੇਪਰ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਕWੇਯਨ, ਆਿਦ)
ਦੀ ਵਰਤI ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ;ਝੇ ਕਰਨ ਤI ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

●

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ;ਝਾ ਨਹH ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ; ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨQ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ9 ਸਟਾਫ ਦੇ
COVID-19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਜਦA ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣ ਪFਦਰ/ਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਜਦA
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਲੱਛਣ
ਪFਦਰ/ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ

14-01-21

●

CJUSD ਉਹਨ2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵQ
ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰ ਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Sacramento ਕਾaਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜA
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹA ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾRਟੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ 12/16/2020

●

Sacramento ਕਾPਟੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਰਗਦਰ>ਨ

CDPH 1/21/2021
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ9 ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ:

ਕਾਰਵਾਈ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ

1

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ, ਸੁਆਦ ਜ? ਮਿਹਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ
ਹੋਣੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ), ਲੱਛਣ ਦੀ

ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹQ ਹੈ।

ਜੇ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ, ਤ? #4 ਵੇਖ)ੋ ।

ਸਕIੀਿਨੰਗ: COVID-19 ਦੇ CDC ਲੱਛਣ

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।

ਅਨੁਸਾਰ।
2

• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ? ਘਰ ਭੇਜਣਾ।
• ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ (ਜੇ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਤ? #3 ਵੇਖ,ੋ

ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤਾ (†)

• ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ? ਘਰ ਭੇਜਣਾ।
• CDPH ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼?
ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤS 10
ਿਦਨ? ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤS 5-7 ਿਦਨ? ਦੀ

ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਹQ ਹੋਇਆ, ਤ? ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹQ ਪXਦੀ।

ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ (ਪਰ ਜੇ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ, ਤ?
10 ਿਦਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਘਟਾਈ ਨਹQ
ਜਾਏਗੀ)।

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।
3

ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ COVID-19 ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਗ।

• ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (LHD) ਨੂੰ

• ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਕ

ਦੱ ਸਣਾ।

ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ।

• ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤS 10 ਿਦਨ? ਲਈ ਜ? ਜੇ
ਲੱਛਣ ਨਹQ ਹਨ, ਤ? ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ 10 ਿਦਨ? ਲਈ ਨਹQ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

39

• ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕ?

ਦਾ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਕੇਸ) ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,

• ਤ? ਲਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ LHD ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਏ ਗਏ
ਸੰ ਪਰਕ? ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤS ਬਾਅਦ ਸੰ ਪਰਕ? (ਸੰ ਭਵ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਪੱ ਕਾ ਗਰੁਪ (††)) ਨੂੰ 10 ਿਦਨ? ਲਈ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹQ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

4

ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨNਗੇਿਟਵ ਹੈ ਜ?
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪIੋਵਾਈਡਰ ਨ] ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ ਿਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ
ਿਚਰਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨ।

• ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ? ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 24
ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਸਕੂਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱ ਲOਾ ਰਹੇ।

ਜੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਤS ਪਿਹਲ? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਤ?
ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨVਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।

(†) ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰR9 ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਿਬਨਾ 24-ਘੰ ਟੇ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 15 ਿਮੰ ਟ ਤA ਵੱ ਧ ਸਮT ਲਈ ਕੇਸ (ਸ਼ਖ਼ਸ) ਤA 6 ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨV ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ9 ਨਹX ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱ ਚਾ ਪੱ ਕਾ ਗਰੁਪ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ9 ਦੂਜੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਲੋ ਕ9 ਨV ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਥਾਵ9 'ਤੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਸਮ9 ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ।

(††) ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਵੇਖ।ੋ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦA ਸੀਿਟੰ ਗ ਚਾਰਟ9 ਦੀ ਵਰਤA ਕੀਤੀ ਜ9ਦੀ ਹੈ, ਿਚਹਰਾ
ਢਕਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰR9 ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ9ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ9 ਸਟਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਢੁਕਵT ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਸੰ ਪਰਕ ਟFੇਿਸੰ ਗ
ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹਰ ਪੱ ਕੇ ਗਰੁਪ ਦਾ ਮ[ਬਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ9 ਨਹX। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ,
ਜੋ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹX ਆਏ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕੇ ਪੜRਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

●

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ'ਨ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਮਹHਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਕਦ? ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜ< ਸ਼ੱ ਕੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਤ< ਕੀ ਕਰੋ।
●

ਕੋਈ ਵੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ2 ਸਟਾਫ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ2 ਨੂੰ ਪDਦਰਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇ-ਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਿਪਆਂ ਜ2 ਸਰਪDਸਤ2 ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਸੋਲੇ-ਨ ਕਮਰੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤ7 ਤ7 ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
●

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ FERPA/HIPPA ਿਦ-ਾ-ਿਨਰਦੇ-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਲੋ ਕ2 ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

●

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਹ ਮNਬਰ ਜ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜਹਨ2 ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਾੱਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ CDPH ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹQ ਆਉਣਗੇ,

○

ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ

○

ਹੋਰ ਲੱਛਣ2 ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

○

SARS-CoV-2 ਲਈ ਉਹਨ2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਨRਗੇਿਟਵ ਹੈ ਜ2 ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਨT ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਏ ਹਨ ਿਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਿਚਰਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਲਰਜੀਆਂ ਜ2 ਦਮਾ) ਜ2
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪDੋਵਾਈਡਰ ਨT ਬਦਲਵW ਨ2 ਵਾਲੇ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਟDੈਪਟੋਕੋਕਲ ਫੈਿਰਨਿਜਿਟਸ,

40

ਕੌ ਕਸਸੈਕੀ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ2 ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।

●

CDPH ਸੇਧ 8/3/2020 - ਜਦ7 ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ, ਜ2 ਸਟਾਫ ਮNਬਰ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ2 K-12 ਸਕੂਲ2 ਲਈ CDPH ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ,
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਦਮ2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ:
●
ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ-ਵਰੇ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਿਚਤ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਲੋ ੜQਦੇ ਸਮW ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ
ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
●

ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ2 ਦਫਤਰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਿਜਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਤਕ ਇਨ̀2 ਖੇਤਰ2 ਦੀ ਵਰਤ7
ਨਾ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ-ਕ ਕਰਨ ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਸੰ ਭਵ ਨਹQ ਤ2 ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ
ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾ ਸਮ2 ਹੋ ਸਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

●

COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਰ ਖੇਤਰ2 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

●

ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ2, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ -ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵ2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

●

ਲੇ ਬਰ ਕਾਨੂੰਨ2 ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਅਦਾਇਗੀ-ੁਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵW ਿਕ ਸਕੂਲ2
ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਾਮਲ ਕਰੋ। COVID-19 ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪDੋਗਰਾਮ2 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ- N-62-20
ਤਿਹਤ, ਜਦ7 ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਫੈਿਮਲੀ ਫਸਟ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਿਰਸਪ2ਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਭ2 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ -ਾਮਲ
ਹਨ।

●

ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ2 ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵ2 ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਿਦਵਾaਦੇ ਹੋਏ ਜਦ7 ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗ-ਦਰ-ਨ ਪDਦਾਨ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ2 ਸਟਾਫ ਨੂੰ
ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱ ਠT ਹੋਣ ਤ7 ਰੋਕਣਾ ਵੀ -ਾਮਲ ਹੈ।

●

ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਿਨਯਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਰੱ ਖੋ।

ਕਲਾਸਰੂਮ
ਕੌ ਨਿਫਗਰੇ2ਨ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੌਨਿਫਗਰੇ>ਨ
●

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ -ਾਮਲ
ਹੈ।

●

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਇਕੋ ਿਦ-ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

●

ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਉਦ7 ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ7 ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨT ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●

ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਹਾਲਵੇਅ ਅਤੇ ਸ9ਝੇ
ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ
ਪੀਰੀਅਡ

ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕCਪਸ ਆਵਾਜਾਈ
●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਾਲਵੇਅ ਿਵਚ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਾਈਨ2 ਵੀ -ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ ਪੀਰੀਅਡ2 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕNਪਸ ਅਤੇ ਹਾਲਵੇਅ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰ ਕੇਤ2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

●

ਹਾਲਵੇਅ ਜ2 ਸ2ਝੇ ਖੇਤਰ2 ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹQ ਹੋਵੇਗੀ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਿਸੰ ਗ ਪੀਰੀਅਡ2 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨT ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਵਜ਼ਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਤਕ ਸੀਮਤ

ਿਵਜ਼ਟਰ

ਆਿਗਆ ਹੈ
●

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ = ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪDੋਬੇ-ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਫਾਇਰ/EMS, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, CPS
ਅਿਧਕਾਰੀ।

●

ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਕਰੂਟਰ - ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦ-ਾ ਿਨਰਦੇ-2 ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ2 ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮW ਤ7 ਪਿਹਲ2 ਜ2 ਬਾਅਦ
ਿਵੱ ਚ ਆਿਗਆ ਹੈ।

●

EL ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਲਪ ਿਟਊਿਰੰ ਗ - ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ2 ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ
ਿਵੱ ਚ ਆਿਗਆ ਹੈ।

●

IEP, 504, SST, ਜ2 ਹੋਰ ਲੋ ੜQਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਮਾਪੇ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਮੈਕਿਸਮ, ਜੈਬਰਿਜਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ2 ਸਹੂਲਤ2 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠTਕੇਦਾਰ।

●

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ
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ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਹੈ
●

ਵਲੰਟੀਅਰ - ਆਿਗਆ ਨਹQ ਹੈ

●

ਮਿਹਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ - ਆਿਗਆ ਨਹQ ਹੈ

●

ਮਾਿਪਆਂ ਜ2 ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਅਿਧਆਪਕ2 ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ - ਆਿਗਆ ਨਹQ ਹੈ

●

ਸੰ ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਕੂਲ ਟੂਰ - ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹQ ਹੈ ਜਦ7 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

●

ਗੈਰ-CJUSD ਸਟਾਫ ਿਟਊਟਰਜ਼ - ਆਿਗਆ ਨਹQ ਹੈ।

●

ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਕਰੇਤਾ/ਪDਤੀਿਨਧ - ਆਿਗਆ ਨਹQ ਹੈ।

ਕਲਾਸ9, ਮੀਿਟੰ ਗ9,

ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ2 ਜ2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਿਰਕਾਰਡ ਨਹQ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜ9 ਸੈ2ਨ9 ਦਾ ਕੋਈ

ਟੈਲੀਥੈਰੇਪੀ ਸੈ-ਨ2 ਜ2 ਸਪੀਚ, OT, PT, ਜ2 IEP ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਿਸਰਫ ਸੈ-ਨ/ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ2 ਦੀ ਪਿਹਲ2 ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ

ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਨਹW।

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਤ7 ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪRੀਸਕੂਲ

ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਖਲਾਈ ਫਾਰਮੈਟ

ਪਿਰਵਰਤਨ2ੀਲ

ਅਿਧਆਪਕ2 ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ 60 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਿਨਰਦੇ- ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਐਲੀਮQਟਰੀ

ਐਲੀਮ^ਟਰੀ ਸਾਈਟ Eਿਡਊਲ

ਸਕੂਲ

ਿਹਦਾਇਤੀ ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ - ਪੜQਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਗਿਣਤ

ਿਹਦਾਇਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਕਸ - ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
180 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ Yਾਮਲ ਹੈ: ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਿਨਰਦੇY ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ
ਿਕਿਰਆਵA
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਿਮੰ ਟ, ਇਕ ਜ2 ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਕ2 ਿਵਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆtਨਲਾਈਨ
ਹਦਾਇਤ2/ਇੰ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵ-ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ2 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮW ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ/ਭਾਵਾਤਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀ -ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰ ਮ - ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ - 120 ਿਮੰ ਟ

●
●

ਪੜ`ਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਗਿਣਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅਿਧਆਪਕ ਪੈਕੇਟ-ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਾਈਨਮNਟ/ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪDਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਚ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

●
●

ਮੁਲ2ਕਣ

1:1 ਅਤੇ/ਜ2 ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪDਤੀ ਿਦਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਫਤਰ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

●

ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ2 ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ2 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ-- ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
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ਗ+ੇਡ 1 - 3

230 ਿਮੰ ਟA ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤA ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਸਾਈਨਮWਟ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪ>ਤੀ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਿਨਰਦੇY ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਕਿਰਆਵA
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਿਮੰ ਟ, ਇਕ ਜ2 ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਕ2 ਿਵਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆtਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤ2/ਇੰ ਟਰੈਕਸ਼ਨ
ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵ-ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ2 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮW ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ/ਭਾਵਾਤਮਕ
ਗਤੀਿਵਧੀ -ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰ ਮ - ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ

● ਪੜQਨਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ - 60 ਿਮੰ ਟ
ਗ>ੇਡ 1, 2: ਬੁਿਨਆਦੀ ਪੜ`ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ; ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਝ/ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਗ>ੇਡ 3: ਪੜ`ਨ, ਹਦਾਇਤ ਿਲਖਣ, ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਆਦਤ

●

ਗਿਣਤ- 60 ਿਮੰ ਟ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਣਤ ਕਾਰਜ2 ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਕੁੱ ਲ - 50 ਿਮੰ ਟ

●
●

ਮੁਲAਕਣ - ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ

ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ2 ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ2 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ-- ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।

●

1:1 ਅਤੇ/ਜ2 ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪDਤੀ ਿਦਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਫਤਰ ਦੇ
60 ਿਮੰ ਟ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

●

ਅਕਾਦਿਮਕ ਪDਗਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈ-ਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮW ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੈ-ਨ2 ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30 ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਦਖਲ ਦਾ ਸਮ2 (RTI, ਰੋਟੇ-ਨ, ਟੀਅਰ II)। 9/11/2020

ਗ>ੇਡ 4 - 6

240 ਿਮੰ ਟA ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤA ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪ>ਤੀ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

●

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਿਨਰਦੇY ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਕਿਰਆਵA

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਿਮੰ ਟ, ਇਕ ਜ2 ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਕ2 ਿਵਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆtਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤ2/ਇੰ ਟਰੈਕਸ਼ਨ
ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵ-ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ2 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮW ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ/ਭਾਵਾਤਮਕ
ਗਤੀਿਵਧੀ -ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰ ਮ - ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ

● ਪੜQਨਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ - 60 ਿਮੰ ਟ
ਗ>ੇਡ 1, 2: ਬੁਿਨਆਦੀ ਪੜ`ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ; ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਝ/ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਗ>ੇਡ 3: ਪੜ`ਨ, ਹਦਾਇਤ ਿਲਖਣ, ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਆਦਤ
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●

ਗਿਣਤ- 60 ਿਮੰ ਟ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਣਤ ਕਾਰਜ2 ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ।

●

ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਕੁੱ ਲ - 60 ਿਮੰ ਟ

●
●

ਮੁਲAਕਣ - ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ

ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ2 ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ2 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ-- ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।

●

1:1 ਅਤੇ/ਜ2 ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪDਤੀ ਿਦਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਫਤਰ ਦੇ
60 ਿਮੰ ਟ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

●

ਅਕਾਦਿਮਕ ਪDਗਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈ-ਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮW ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੈ-ਨ2 ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30 ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਦਖਲ ਦਾ ਸਮ2 (RTI, ਰੋਟੇ-ਨ, ਟੀਅਰ II)। 9/11/2020

ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ = 240 ਿਮੰ ਟ, ਦੋਨ] ਲਾਈਵ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤA, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮA ਵੀ Yਾਮਲ ਹਨ।
ਅਿਧਆਪਕ-ਹਰ ਿਦਨ ਕਾਨਟDੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮ2 ਸਬਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਗਰੇਿਡੰ ਗ, IEP/504/SST ਮੀਿਟੰ ਗ2, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ2ਕਣ2, bਤਰ
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ2, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜ2 ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪD-ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
9/11/2020
ਗ>ੇਿਡੰ ਗ- ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗDੇਡ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ2 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤ2 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗDੇਡ2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏ।
ਪਿਰਵਰਤਨ-ੀਲ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ-ਗDੇਡ 6 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਲ`ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਮਆਰ2 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪDਗਤੀ ਵੱ ਲ
ਇੱ ਕ ਗDੇਡ ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ:
3-ਸਮਝ ਿਲਆ
2-ਅੰ -ਕ ਸਮਝ 1-ਸੀਮਤ ਸਮਝ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਿਧਆਪਕ2 ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗDੇਡ2 ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਿਹਦਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਪਾਠਕDਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ -ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਿਡਸਿਟDਕਟ ਵੱ ਲ7 ਮਨਜ਼ੂਰ-ੁਦਾ ਵਰਚੁਅਲ
ਲਰਿਨੰਗ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਐਲੀਮNਟਰੀ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ ਗDੇਡ K-23-56
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Wilson C. Riles
ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ

ਹਰ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 240 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ/ਅਸਾਈਨਮWਟ ਿਵੱ ਚ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
ਸਕੂਲ A/B ਬਲਾਕ -ਿਡਊਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। A- ਿਦਨ ਿਵਚ 1-3 ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ B-ਿਦਨ ਿਵਚ 4-6 ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ A-ਿਦਨ
ਅਤੇ B-ਿਦਨ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਿਨਰਦੇ-2 ਦੇ ਹਰ ਿਦਨ 30 ਿਮੰ ਟ ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਮW ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕDਮ
ਪDਕਾ-ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ7 ਉਸ ਿਦਨ (A ਜ2 B-ਿਦਨ) ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ 30 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ 50 ਿਮੰ ਟ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਮW ਪDਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ = 240 ਿਮੰ ਟ।

●

1:1 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ/ਿਟਊਟਿਰੰ ਗ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਿਮੰ ਟ2 ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਫਤਰ ਘੰ ਟਾ -ਿਡਊਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

ਅਿਧਆਪਕ-ਅਿਧਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਛੇ-ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮW ਲਈ ਪDਤੀਬੱ ਧਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ A/B ਬਲਾਕ -ਿਡਊਲ ਮੀਿਟੰ ਗ = 2.5 ਘੰ ਟੇ ਪDਤੀ ਿਦਨ। ਹਰ
ਿਦਨ ਕਾਨਟDੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮ2 ਸਬਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਗਰੇਿਡੰ ਗ, IEP/504/SST ਮੀਿਟੰ ਗ2, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ2ਕਣ2, bਤਰ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ2, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜ2 ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪD-ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ>ੇਿਡੰ ਗ- ਰਵਾਇਤੀ ਲੈ ਟਰ ਗDੇਡ ਿਸਸਟਮ - A-F - ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗDੇਡ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ2 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤ2 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗDੇਡ2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏ।
ਿਹਦਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਪਾਠਕDਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ -ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਿਡਸਿਟDਕਟ ਵੱ ਲ7 ਮਨਜ਼ੂਰ-ੁਦਾ ਵਰਚੁਅਲ
ਲਰਿਨੰਗ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ

ਸWਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਹਰ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 240 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ/ਅਸਾਈਨਮWਟ ਿਵੱ ਚ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 45 ਿਮੰ ਟ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਪDਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਮW ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਰਜਕDਮ ਪDਕਾ-ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ7 ਉਸ ਿਦਨ (A ਜ2 B-ਿਦਨ) ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ 45 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ 35 ਿਮੰ ਟ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮW ਪDਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ 320 ਿਮੰ ਟ ਹੈ।

●

1:1 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ/ਿਟਊਟਿਰੰ ਗ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਿਮੰ ਟ2 ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਫਤਰ ਘੰ ਟਾ -ਿਡਊਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

ਅਿਧਆਪਕ-ਅਿਧਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱ ਠ-ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮW ਲਈ ਪDਤੀਬੱ ਧਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ A/B ਬਲਾਕ -ਿਡਊਲ ਮੀਿਟੰ ਗ = 3.25 ਘੰ ਟੇ ਪDਤੀ ਿਦਨ। ਹਰ ਿਦਨ
ਕਾਨਟDੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮ2 ਸਬਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਗਰੇਿਡੰ ਗ, IEP/504/SST ਮੀਿਟੰ ਗ2, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ2ਕਣ2, bਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ2,
ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜ2 ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪD-ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
GRADING-Center High School - ਰਵਾਇਤੀ ਲੈ ਟਰ ਗDੇਡ ਿਸਸਟਮ - A-F- ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗDੇਡ ਿਕਤਾਬ2 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ
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ਤ2 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗDੇਡ2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏ।

ਿਹਦਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਪਾਠਕDਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ -ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਿਡਸਿਟDਕਟ ਵੱ ਲ7 ਮਨਜ਼ੂਰ-ੁਦਾ
ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ

McClellan ਹਾਈ
ਸਕੂਲ:

ਹਰ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤP Yੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 180 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ/ਅਸਾਈਨਮWਟ ਿਵੱ ਚ Yਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
ਹਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ 30 ਿਮੰ ਟ2 ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2। ਇਸ ਕਲਾਸ ਸਮW ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ2 -ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਮW ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਕDਮ ਪDਕਾ-ਤ ਕਰੇਗਾ।

●

1:1 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ/ਿਟਊਟਿਰੰ ਗ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਿਮੰ ਟ2 ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਿਧਆਪਕ ਦਫਤਰ -ਿਡਊਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜQਦਾ ਨਹQ ਹੈ।

ਅਿਧਆਪਕ-ਅਿਧਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮW ਲਈ ਪDਤੀਬੱ ਧਤਾ = 3.75 ਘੰ ਟੇ ਪDਤੀ ਿਦਨ। ਹਰ ਿਦਨ ਕਾਨਟDੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮ2 ਸਬਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਗਰੇਿਡੰ ਗ,
IEP/504/SST ਮੀਿਟੰ ਗ2, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਜ2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ2ਕਣ2, bਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ2, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜ2 ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪD-ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ2 ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ>ੇਿਡੰ ਗ-ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗDੇਡ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ2 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤ2 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗDੇਡ2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏ।
ਅਿਧਆਪਕ ਗDੇਡ A, B, C, ਜ2 ਕDੈਿਡਟ/ਕDੈਿਡਟ ਨਹQ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਗDੇਿਡੰ ਗ ਸਕੇਲ: A = 90-100%+
B = 80-89%
C = 70-79%
F ਜ2 ਕDੈਿਡਟ/ਕੋਈ ਕDਿੈ ਡਟ ਨਹQ = 0-69% - ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ2ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਮਹਨਤ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ2 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕDੈਿਡਟ ਪDਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ2 ਨਹQ।

ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਧਐਨ ਪDੋਗਰਾਮ ਿਬਨ2 ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪRੋਗਰਾਮ
ਿਸਰਲੇ ਖ 1

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਉਦ7 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ7 ਸੇਵਾਵ2 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ:
● ਟਾਈਟਲ I ਅਿਧਆਪਕ ਕWਿਦDਤ ਹੁਨਰ2 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ2 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ (ਟੀਅਰ 2)
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ2 ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

●

ਟਾਈਟਲ I ਅਿਧਆਪਕ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ7 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮNਟ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰ ਗRੇਜ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ

●

ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਏਕੀਿਕDਤ ਅਤੇ ਮਨdਨੀਤ ELD ਿਵ-ੇ- ਸੇਵਾਵ2 ਪDਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ।

ਸੇਵਾਵ9

●

ELD ਇੰ ਸਟDਕਟਰ ਿਡਸਿਟDਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕDਮ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਿਦਆਂ ਮਨdਨੀਤ ELD ਹਦਾਇਤ2 ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾaਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਭਾ-ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਮਆਰ2 ਨੂੰ ਏਕੀਿਕDਤ ਅਤੇ ਮਨdਨੀਤ ਪਾਠ2 ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਵਰਤ7 ਉਦ7 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ7 ਸੇਵਾਵ2 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ:

●

EL ਇੰ ਸਟDਕਟਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਮਡਲ/ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਲਾਸ2 ਿਵੱ ਚ EL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰੇਗਾ। ਐਲੀਮNਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ, EL ਅਿਧਆਪਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗDੇਡ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ2 ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।

●

ਅੰ ਗDੇਜ਼ੀ ਭਾ-ਾ (EL) ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰ ਸਟDਕਟਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮNਟ2 ਦੇਣ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ
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ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਨਗੇ।

ਿਵ2ੇ2
ਿਸੱ ਿਖਆ
ਸਟਾਫ

●

COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਿਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਵ-ੇ- ਿਸੱ ਿਖਆ IEPs ਲਈ ਿਦ-ਾ ਿਨਰਦੇ-

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ-ੇ- ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ2 ਟੈਲੀਥੈਰੇਪੀ ਜ2 ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਪDਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਸ ਮੈਨTਜਰ ਉਨ̀2 ਦੇ ਕੇਸਲੋ ਡ2 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ; ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ2 ਅਤੇ ਸੋਧ2 ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਗੂਗਲ ਐਡ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ2 ਿਵੱ ਚ -ਾਮਲ ਹੋਣਾ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮNਟ ਸhਪਣਾ, ਫੋਨ ਕਾਲ2, ਈਮੇਲ2, ਵਰਚੁਅਲ ਜ2 ਹੋਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ2
ਰਾਹQ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ -ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੂਲ-ਆਉਟ ਸੇਵਾਵA ਲਈ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ/ਜ2 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵA ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵ-ੇ- ਿਵਿਦਅਕ ਕਲਾਸ ਜ2 ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹQ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਕੇਸ ਪDਬੰਧਕ2 ਨੂੰ ਉਨ̀2 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲੌ ਗ2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਿਵ-ੇ- ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਿਧਆਪਕ IEP ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨ-ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ2 ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ2 ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਿਲੰਕ

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ
ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼
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