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दरू %सकाइसँग सुर-.त 0पमा वष5को सु7वात 
हा#ो समुदाय लाई ,-थ र सुरि1त रा3नुको अथ7 यस वष7 हामीले पिहले गरेझै ँभBा िभC तDरकाले Eूल वष7 सुG गनु7 
हो। र अझै पिन, सIूण7 िडिपएसले Eूलको पिहलो िदन लगभग आएझै ँगरी एउटा तहको उPाह र सQावनाको 
भावना अनुभव गन7 सुG गDरसकेको छ। 

हा#ो आशा भनेको सQव भएजित सुरि1त रहेर UVW-उपV-थत िसकाइमा फिक7 नु रहेको छ। र हा#ा योजनाहZ 
सधै ँहा#ा िव\ाथ]हZ, पDरवारहZ, र ^ाफको सुर1ा सुिनि_त गन7का लािग हा#ा ,ा` साझेदारहZबाट bाc 
ताजा माग7दश7नमा आधाDरत dनेछन्। हा#ा िव\ाथ]हZका लािग यस चुनौतीपूण7 समयभDर हामीले bदान गन7 सhे 
सवijम िश1ा र सहयोग bदान गन7 काम गदk गदा7, हामी हा#ो समुदायको संलmता र सुझबुझको सराहना गद7छौ।ँ 
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को%भड :;त<=या तह 
हा#ो िसकाइ पDरnoहZ कोलोराडोका तीनवटा कोिभत तहहZसँग िमलेको िनि_त गन7 िडिपएस हा#ा -थानीय र 
राpका ,ा` िवशेषqहZ तथा नेतृsकता7हZसँग निजकमा रहेर काम गDररहेको छ: घरमा बuुहोस्, घरमै 
सुरि1त, र हा#ा िछमेकीहZलाई सुरि1त राखौ।ँ हामी जुन नामको राpको तहमा छौ,ँ जुन कोिभडका 
पDरV-थितहZ पDरवत7न dँदै गदा7 हामी wही अनुसार पDरवत7न dने सQावना छ। तपाईँले वत7मान तह हेन7का लािग 
यहाँ जान सhुdxछ। 

bwेक तहमा dँदा EूलहZ कसरी खोyने भCे माग7दश7न कोलोराडो िश1ा िवभागले गछ7 , तर -थानीय पDरV-थितहZ 
तथा आवoकताहZमा आधाDरत रहेर िडिपएसले धेरै िनण7यहZ गन7 जGरी dxछ। wसैले अङ्{पङ्VWमा र पित7र 
िविभC िडV |̂}हZ तथा काउ~ीहZमा िसकाइका पDरnoहZ िभC देVखन स�छन्। िसकाइ पDरnoहZ 
डेनभरका -थानीय पDरV-थितहZ bित संवेदनशील भएको सुिनि_त गन7 हामी डेनभर ,ा` तथा -थानीय ,ा` 
िवशेषqहZसँग साझेदारी गद7छौ।ँ 

को%भड तह @डAपएस %सकाइ पCरDEय 

 
घरमा ब'नुहोस ्

दरू 0सकाइ मा3, 5न6द78ट 0सकाइ आव<यकता भएका कारण BयिDत-उपि'थत 0सकाइ 
आव<यक पनI JवKयाथLहMको सी0मत सOPयाको अपवाद स6हत। 

 
घरमै सुरTUत 
डेनभर हाल भएको 
तह/पZर[<य यह\ हो। 

दरू 0सकाइ मा3 वा BयिDत-उपि'थत र दरू 0सकाइको 0म]ण कोलोराडो 0शUा Jवभाग 
(0सaडइ) ले cdयेक 'कूल aडि'eDटलाई आgनो समुदायका 5न6द78ट आव<यकताहMमा 
आधाZरत रहेर यो 5नण7य गनI अनुम5त cदान गरेको छ।  सjपूण7 aडJपएस 'कूलहM 
अग'ट २४ का 6दन दरू 0सकाइ बाट सुm हुनेछन ्र अDटोबर १६ सjम चqनेछन ्जुन धरैे 
'कूलहMका लाsग प6हलो 3ैमा0सकको अtdय प5न हो। हामी JवKयाथLहMको सानो समहूलाई 
5छटोमा सuेटेjबर ८ 0भ3मा BयिDत-उपि'थत 0सकाइमा wफता7 qयाउनका लाsग एउटा 
योजनामा काम गZररहेका छy, र हामी वढ\ Jववरण 5छटै साझा गनIछy। 

 
हा|ा 5छमेक}हMलाई 

सुरTUत राखy 

यस चरणका लाsग माग7दश7न अझै 5नमा7णको �मम ैछ, तर हामीले भाइरसको cसारण 
सी0मत पान7का लाsग सामािजक पथृक}करण र 'वा'�य/सुरUा माग7दश7नहMको पालना गरेर 
धेरैजसो JवKयाथLहM पूण7काल\न BयिDत-उपि'थत 0सकाइमा फwक7 tछन ्भtने अपेUा गरेका 
छy। 
BयिDत-उपि'थत 0सकाइमा �0मक Mपमा फwक7 नका लाsग योजना 5नमा7ण गन7 हामी 
'वा'�य त�याOकहMको अनुगमनको काम जार\ रा�ेछy। 

सुर-.त र संवेदनशील %सकाइ AवकLपह0 
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,ा` पDरV-थितहZ र माग7दश7नहZले िदएमा सQव dxजेल UVW-उपV-थत िसकाइलाई धेरै bाथिमकता िदने 
पDरवारहZका लािग, िडिपएससँग हामीले पDरवत7न गन7 सhे तीनवटा िसकाइ पDरnoहZ छन् जुन तीनवटा 
कोिभड तहहZसँग तथा कोलोराडो िश1ा िवभागका माग7दश7नहZसँग िमyछन्। पूण7 सेमे^रका लािग घरबाटै िसh 
चाहने िव\ाथ]हZका लािग हा#ा EूलहZले १००% भचु7अल काय7�म पिन bदान गDररहेका छन्।  

दरू  

• 'वा'�य पZरि'थ5तहMले हामीलाई धेरैजसो घरमै ब'न आव<यक गरेमा र सjपूण7 BयिDत-उपि'थत 
0सकाइ अनलाइनमा पZरवत7न हुनेछ।  

• 0शUकहM, सहपाठ�हM र कोस7काय7 dयह\ नै रहनेछ, तर लाइभ 0शUण 5नधा7Zरत 0भaडयो सjमेलनहM 
माफ7 त cदान गZरनेछ।  

• cdयेक 0शUा तहका लाsग 0सकाइ Bयव'थापन cणाल\ (एलएमएस) माफ7 त 'व-ग5तको 0शUण प5न 
cदान गZरनेछ: के-५ �ेडहMका लाsग सीस र ६-१२ �ेडहMका लाsग 'कूलोलोजी। (चाट7र पZरवारहMले 
आgना 'कूलहMले कुन एलएमएस cणाल\ cयोग गछ7न ्भनी थाहा पाउन आgनो 'कूलहMमा सjपक7  
गनु7 पनIछ।) 

• JवKयाथLहMको आgना 'कूलहMको सामािजक-भावनाdमक र मान0सक 'वा'�य �ोतहMका साथसाथै 
अO�जेी भाषा अ0भ�हण, Jवशेष 0शUा र/वा sगgटेड र �यालेtटेड काय7�महMका लाsग सेवाहMमा 
पहँुच जार\ रहेनेछ।  

• cdयेक 0सकाइ पZर[<यमा BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप), ५०४ योजना, वा उtनत 0सकाइ 
योजना (एएलJप) सेवाहM कसर\ cदान गन7 सwकtछ wक सwकँदैन र कसर\ cदान गन7 सwकtछ भtने 
कुरा 5नधा7रण गन7 'कूल-पZरवार टोल\हMले सँगै काम गनIछन।्  

%मMNत 
(दरू %सकाइ र PयिRत-उपिUथत %सकाइको %मNण) 

• aडJपएसले घरमै सुरTUत तह र हा|ा 5छमेक}हM सुरTUत राखy दवैु तहमा 0मs]त पZर[<य cयोग गनI 
अपेUा गरेको छ। यस �बtदमुा, 0मडल र हाइ 'कूल �ेड तहहMका लाsग, हामीले 0मs]त पZर[<य 
मा3 cयोग गनI अपेUा गरेका छy।  

• JवKयाथLहMले सामािजक पथृक}करण अtतग7त अनुम5त cाuत JवKयाथLहM र वय'कहMको सOPयामा 
आधाZरत रहेर, केह\ समय घरमै 0सDनेछन ्(दरू 0सकाइ) र केह\ समय 'कूलमा (BयिDत-उपि'थत) 
0सDनेछन।्  

• JवKयाथLहMलाई टोल\हMमा वा JवKयाथLहM र 0शUकहMको सानो समूहमा असाइन गZरनेछ जुन धरैे 
हuता वा अझ बढ\का लाsग सँगै रहनेछन।् यसले टोल\ 0भ3 को0भडको सकाराdमक केस देखा परे 
सjपक7  eे0सङलाई सहज बनाउनेछ र Dवारेtटाइनमा ब'नु पनI JवKयाथLहM तथा 'टाफको सOPया प5न 
सी0मत पानIछ।  
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• cdयेक शैTUक तहका लाsग 'कूल र घरमा cदान गZरने लाइभ 0शUण अ5तZरDत, 0सकाइ Bयव'थापन 
cणाल\ (एलएमएस) cयोग गरेर 'व-ग5तको 0शUण 0मs]त 0सकाइसँगै 5नरtतर जाने घटक हुने 
अपेUा गZरएको छ: के-५ �ेडहMका लाsग सीस र ६-१२ �डेहMका लाsग 'कूलोलोजी। (चाट7र 
पZरवारहMले आgना 'कूलहMले कुन एलएमएस cणाल\ cयोग गछ7न ्भनी थाहा पाउन आgनो 
'कूलहMमा सjपक7  गनु7 पनIछ।) 

• JवKयाथLहMको आgना 'कूलहMको सामािजक-भावनाdमक र मान0सक 'वा'�य �ोतहMका साथसाथै 
अO�ेजी भाषा अ0भ�हण, Jवशेष 0शUा र/वा sगgटेड र �यालेtटेड काय7�महMका लाsग सेवाहMमा 
पहँुच जार\ रहेनेछ। 

• cdयेक 0सकाइ पZर[<यमा BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप), ५०४ योजना, वा उtनत 0सकाइ 
योजना (एएलJप) सेवाहM कसर\ cदान गन7 सwकtछ wक सwकँदैन र कसर\ cदान गन7 सwकtछ भtने 
कुरा 5नधा7रण गन7 'कूल-पZरवार टोल\हMले सँगै काम गनIछन।्  

PयिRत-उपिUथत  

• रा�य घरमै सुरTUत वा हा|ा 5छमेक}हMलाई सुरTUत राखy तहमा हँुदा हामीले यो 0सकाइ पZर[<य 
इ0सइ �ेडदे�ख ५औ� �ेडसjमका लाsग मा3 सjभव हुtछ भtने अपेUा गरेका छy।  

• भाइरसको cसारण सी0मत पान7कालाsग सामािजक पथृक}करण र 'वा'�य/सुरUा माग7दश7नहMको 
पालना गद� JवKयाथL पूण7काल\न BयिDत-उपि'थत 0सकाइमा wफता7 हुनेछन।् घरमा 0सकाइ र BयिDत-
उपि'थत 0सकाइ बीचमा पZरवत7न गन7 सिजलो बनाउनका लाsग JवKयाथLहM र 0शUकहMले आgनो 
शैTUक तहका लाsग 0सकाइ Bयव'थापन cणाल\ (एलएमएस) को cयोगलाई 5नरtतरता 6दनेछन।्  

• JवKयाथLहMलाई टोल\हMमा वा JवKयाथLहM र 0शUकहMको सानो समूहमा असाइन गZरनेछ जुन धरैे 
हuता वा अझ बढ\का लाsग सँगै रहनेछन।् यसले टोल\ 0भ3 को0भडको सकाराdमक केस देखा परे 
सjपक7  eे0सङलाई सहज बनाउनेछ र Dवारेtटाइनमा ब'नु पनI JवKयाथLहM तथा 'टाफको सOPया प5न 
सी0मत पानIछ।  

• हा|ा 5छमेक}हMलाई सुरTUत राखy तहमा, 0मडल र हाइ 'कूलका JवKयाथLहMले टोल\को आकारको 
सी0मतता कारण 0मs]त पZर[<य cयोग गन7 जार\ रा� ुपनIछ।  

• JवKयाथLहMको आgना 'कूलहMको सामािजक-भावनाdमक र मान0सक 'वा'�य �ोतहMका साथसाथै 
अO�ेजी भाषा अ0भ�हण, Jवशेष 0शUा र/वा sगgटेड र �यालेtटेड काय7�महMका लाsग सेवाहMमा 
पहँुच जार\ रहेनेछ। 

• cdयेक 0सकाइ पZर[<यमा BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप), ५०४ योजना, वा उtनत 0सकाइ 
योजना (एएलJप) सेवाहM कसर\ cदान गन7 सwकtछ wक सwकँदैन र कसर\ cदान गन7 सwकtछ भtने 
कुरा 5नधा7रण गन7 'कूल-पZरवार टोल\हMले सँगै काम गनIछन।्  

भचु5अल काय5=म  
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• शरदको सेमे'टरका बेला आgना JवKयाथL(हM)लाई कुनै प5न BयिDत-उपि'थत 0सकाइमा सहभागी 
नगराउन 5नि<चत गरेका पZरवारहMका लाsग 'कूलहMले १००% भचु7अल काय7�म cदान गनIछन।् यस 
Jवकqपमा भना7 हुने पZरवारहMका लाsग BयDत-उपि'थत घटक छैन।  

• भचु7अल काय7�ममा भना7 हुने 5नण7य प6हलो 3ैमा0सक (धरैे 'कूलहMका लाsग अग'ट २४ – अDटोबर 
१६) का लाsग बा�यकार\ रहेको छैन। प6हलो सेमे'टर (aडसेjबर २०२० सjम) का लाsग पZरवारहMले 
भचु7अल काय7�म चाहtछन ्wक 'वा'�य पZरि'थ5तहMले 6दए अनुसार सDदो BयिDत-उपि'थत 
काय7�म चाहtछन ्भनी अिtतम भना7 5नण7य गनI समय म�य-सेuटेjबरसjम रहेको छ। 

• धेरैजसो कUाहM लाइभ हुनेछन,् dयसैले JवKयाथLहM हा|ो JवJवधतापूण7 डेनभर समुदायका लाsग 
सां'कृ5तक Mपमा साtद0भ7क कोस7काय7मा आgना 0शUकहM र सहपाठ�हMसँग cdयU Mपमा संल�न 
हुन सDनेछन।् 0भtन समयता0लका भएका JवKयाथLहM र पZरवारहMका लाsग 'व-ग5तको 0शUण प5न 
उपल�ध हुन सDनेछ।   

• आgना 'कूलहMको सामािजक-भावनाdमक तथा मान0सक 'वा'�य �ोतहMका साथसाथै अO�ेजी भाषा 
अ0भ�हण, Jवशेष 0शUा र/वा sगgटेड र �यालेtटेड काय7�महMमा JवKयाथLहMका लाsग सेवाहMमा 
JवKयाथLहMको पहँुच जार\ रहनेछ। 

• भचु7अल काय7�ममा JवKयाथLलाई BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप), ५०४ योजना, वा उtनत 0सकाइ 
योजना (एएलJप) सेवाहM cदान गन7 सwकtछ wक सwकँदैन र कसर\ cदान गन7 सwकtछ भtने 
Jवषयमा 'कूल-पZरवार टोल\हMले सँगै काम गनIछन।् 

 

कोिभड-१९ को अविधमा Eूलमा बानी dन केही समय लाmे कुरा हामीलाई थाहा भए तापिन, हामी िव\ाथ]हZलाई 
िसकाइमा कुनै बाधा नdने गरी तीन पDरnoहZबीच -थाना�रण गन7का लािग bितब� छौ।ँ िव\ाथ]हZ UVW-
उपV-थत, िमि�त, दूर वा भचु7अल काय7�म जुनसुकैमा भए पिन, िडिपएसले उनीहZलाई आवoक शैि1क सहयोग 
उनीहZले bाc गरेको सुिनि_त गन�छ। हामी सबैभBा बढी शैि1क सहयोग आवoक dने िव\ाथ]हZलाई 
पुनस�लm गन�छौ,ँ यसमा ती िव\ाथ]हZ पिन सामेल छन् जसका लािग वस�मा दूर िसकाइमा सहभागी dन 
चुनौतीहZ िथए। पूरा नभएको िसकाइ स�ोधन गन7का लािग सहयोगहZ थप गदk , हामी {ेड-तहको िवषयव�ुको 
िश1णलाई िनर�रता िदनेछौ।ँ हामी पूण7 ब�ा सहयोग र सांEृितक Zपमा संवेदनशील शैि1क अ�ासहZ र 
पा��म माफ7 त कोिभड-१९ स�ट सँग स�V�त मानिसक ,ा` चुनौतीहZ स�ोधन अ{सि�य Zपमा गन�छौ।ँ   
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२०२०-२१ का लाMग दरू %सकाइमा सुधारह0 
हा#ो मे मिहनाको सव�1णमा पDरवारहZ र िश1ा bदायकहZले साझा गरेको पृ�पोषणमा आधाDरत रहेर, हामी दूर 
िसकाइमा थुbै सुधारहZको योजना गDररहेका छौ,ँ चाहे wो भचु7अल काय7�म होस्, सIूण7 िव\ाथ]हZका लािग 
िडV |̂}को पूण7 दूर िश1ण िमि�त िश1णको अंश नै िकन नहोस्।  

 लाइभ दै;नक %श.ण माफ7 त 0शUक-JवKयाथL सjबtधहMको सु[ढ\करण जसका लाsग घर-मा वय'क 

सहयोगको कम आव<यकता हुtछ।  

 �ेड तहहM र 'कूलहMभZर उपिUथ;त, %श.ण र aे@डङको सुसcगत अपे.ाह0मा पZरवारहMलाई सहयोग 

गनI। (चाट7र 'कूलहMमा �aेडङ अ�यासहM 0भtन हुन सDछन।्) 

 सुसcगत %सकाइ PयवUथापन :णालd को cयोग गरेर JवKयाथLहM र पZरवारहMका लाsग घरमा 0सDने 

अनुभवहMलाई सरल\करण गनI -- �ेडहM के-५औ�का लाsग सीस र ६-१२ �ेडहMका लाsग 'कूलोलोजी। 

aडि'eDटभZर एउटै cणाल\ cयोग गना7ले आउँदा पाठहM र असाइनमेtटहM हेन7, कुनकुन 

असाइनमेtटहM पूरा गZरए भtने कुराको अ0भलेख रा�, र 0शUक प8ृठपोषणका लाsग सwकएको काम 

बुझाउन सरल बनाउनेछ। (चाट7र पZरवारहMले आgना 'कूलहMले कुन एलएमएस cणाल\ cयोग गछ7न ्

भनी जाtन आgना 'कूलहMमा सjपक7  गनु7 पनIछ। 

 इtटरनेट र उपकरण पहँुचको ZरDतता भरेर, बहु भाषाहMमा cJवsध सहयोग अवसरहM र 

�युटोZरयलहM cदान गरेर हामी सeपूण5 Aवfयाथgह0 पुगेको सु5नि<चत गनI। 

 0सकाइ पZर[<यहMको पZरवत7नमा सहजँग पZरवत7न हुने BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप) हM र 

अO�ेजी भाषा Jवकासका लाsग सहयोग Jवक0सत गनI।  
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%सकाइ PयवUथापन :णालd पहँुच र सहयोग 
अनलाइन %सकाइ काय5=मह0ले कोस5काय5, असाइनमेhट र बढd PयविUथत गन5 सहयोग गनु5 पनl 

हामी कोस7काय7, असाइनमे~, पृ�पोषण र बढीका लािग िव\ाथ]हZ र िश1कहZले Eूल वष7भDर bयोग गन� 
िसकाइ Uव-थापन bणाली (एलएमएस) मा सIूण7 आमाबाबु/अिभभावकहZको पdँच होस् भCे कुरा िनि_त गन7 
चाहxछौ।ँ तल िडV |̂}-स�ािलत EूलहZले यस वष7 bयोग गन� दुईवटा bणालीहZबारे बढी जानकारी िदइएको 
छ। चाट7र पDरवारहZले आ�ना EूलहZले कुन एलएमएस bणाली bयोग गछ7 न् भनी थाहा पाउन आ�नो 
EूलहZमा सIक7  गनु7 पन�छ। 

तलका �ोतहM अtय भाषाहM बोqने मा5नसहMका लाsग प5न उपल�ध हुनेछन ्भtने कुरा कृपया नोट गनु7होस।्  

 aेड के-५ – सीस 
अग'ट २० का 6दन aडJपएसको अ0भभावक पोट7लमा सूचीकृत गZरएका इमलेहMमा पZरवारहMले 
एउटा आमt3ण cाuत गनIछन ्जसमा उनीहMलाई सीसमा एकाउtट बनाउन र dयसमा आgनो 
JवKयाथLलाई जो�न भ5ननेछ। य6द तपा�ल ेसीस एकाउtट प6हल ेन ैबनाइसDनु भएको छ भन,े 
तपा�ले प6हलकेो लग इन जानकार\ cयोग गन7 सDनहुुनछे।  

सीस सुm गन7का लाsग बढ\ �ोतहM: 

● सीस अ0भभावक एकाउtट जानकार\  
● सीसका लाsग 0भaडयो 5नदIशन: अO�ेजी | 'uया5नस 
● लगइन माग7दश7न 
● सीस आमाबाबु/अ0भभावक एफएDयु (बारjबार सोsधने c<नहM) 

 
 aेडह0 ६-१२ – Uकूलोलोजी 

'कूलोलोजीमा जोaडने प6हलो कदम parentaccountcreation.dpsk12.org तपा�को अ0भभावक 
पोट7ल एकाउtट 'थापना गनु7 हो। य6द तपा�ले अ5घ नै अ0भभावक पोट7ल एकाउtट 'थाJपत 
गZरसDन ुभएको छ भने, तपा�का JवKयाथLहMलाई 'कूलोलोजी एकाउtट 'वत: जोaडनछे। 
अ0भभावक पोट7लमा लग इन गनु7होस,् 'सबै एपहM हेनु7होस'् मा िDलक गनु7होस ्र आgनो 
अकाउtटमा 'वतः लग इन हुनका लाsग 'कूलोलोजी छनोट गनु7होस।्  

'कूलोलोजी सुm गन7का लाsग बढ\ �ोतहM 

● 'कूलोलोजी अ0भभावक एक-प8ृठे 
● आमाबाबु/अ0भभावक लग इन 0भaडयो 
● एप लगइन माग7दश7क 
● 'कूलोलोजी आमाबाबु/अ0भभावक एफएDयु (बारjबार सोsधने c<नहM)  

UवाUqय तथा सुर.ा :ोटोकलह0 
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,ा` V-थित र माग7दश7नले िव\ाथ]हZ तथा ^ाफलाई Eूलमा UVW-उपV-थत b�ुत dनका लािग अनुमित 
िदएपिछ, सबैले तल िदइएका ,ा` तथा सुर1ा bोटोकलहZ पालना गन� अपे1ा गDरनेछ जसलाई िनC सिहत 
-थानीय र राp ,ा` िवशेषqहZसँगको साझेदारीमा िवकिसत गDरएको िथयो – सामुदाियक ,ा` तथा 
वातावरणको डेनभर िवभाग, ,ा` तथा वातावरणको कोलोराडो िवभाग, ,ा`का लािग मेट| ो डेनभर साझेदारी 
(एमिडिपएच), र गभन7रको काया7लय। हा#ो समुदायमा ,ा` पDरV-थित पDरवत7न dँदै गदा7, यस माग7दश7नमा भएको 
कुनै पिन पDरवत7न बारे हामी तपाईँलाई अ\ाविधक रा�ेछौ।ँ  

 

माUक र अhय सुर.ाrमक उपकरण 
मा'क, अनुहार कवच, uलेिDस�लास बाधा 

 

टोलd समूहdकरण 
३५ वा सानो 

 

शारdCरक पथृकtकरण 
वय'कहMबीच ६ wफट, JवKयाथL/JवKयाथL र वय'कहMबीच कjतीमा ३ wफट 

 

हात धुने र Uया;नटाइिजङ गनl 
आइपुगेप5छ र cdयेक दईु घ²टमा 

 

ताप=म र ल.ण िU=;नङ 
ढोकामा दै5नक 'वा'�य ि'�5नङ एप cयोग गनI 

 

भवन :वेश/;नकास 
eाwफक 5नयt3ण र सOकेतहM 5नमा7ण गनI 

 

भेिhटलेसन 
एच0भए0स तथा वायु Jव5नमय cणाल\ अनुकूलन गनI 

 

सफाई :<=या 
c5त 6दन - रात ३ पटक (Uे3 अनुसार फरक हुन सDने) 

 

परd.ण 
'टाफका लाsग c5त दईु हuता 5नशुqक पर\Uण 0सफाZरस गZरtछ; JवKयाथLहMका लाsग 
पहँुच/JवकqपहMको अtवेषण गद� 

मा;नसह0लाई UवUथ राx े

माUक 

'कूल पZरसरमा हँुदा सबैजनाले मा'क लगाउन आव<यक छ। सjपूण7 BयिDतहMले अनुहारको आवरणका लाsग 

0सaड0स माग7दश7न को पालना गनु7 पनIछ। हा|ा सबैभtदा साना 0सकाMहMका लाsग मा'क लगाउने बारे हाल 



 

 

 

10 

हामी सामुदा5यक 'वा'�य Jवशेष´हMबाट अगाaडको 5नदIशन प�ख7रहेका छy। उनीहM वZरपZरका मा5नसहMको 

'वा'�य र सुरUा कायम राPदै 5न6द78ट 'वा'�यजtय कारणले मा'क लगाउन नसDने JवKयाथLहM र 'टाफका 

लाsग 'कूलहMले छूटहM 6दन सDनेछन।् 

6दनभZर मा'क लगाइ रा�ु चनुौतीपूण7 हुtछ भtने हामीलाई थाहा छ, dयसैले JवKयाथLहM र 'टाफले खाना 

खाने समयमा र 6दनभZरका लाsग 'कूलहMले तय गनI Jव0श8ट बा6हर\ "मा'क ·ेक"हMमा मा'क हटाउन 

सDनेछन।्  

अनुहारका कवचह0 

'कूलहMले अनुहारका कवचहM cाuत गनIछन ्र आव<यकतामा आधाZरत रहेर कसर\ 'टाफ र/वा JवKयाथLका 

लाsग cयोग गनI भtने 5नधा7Zरत गन7 सDनेछन,् ज'तै cारिjभक 0शUा, अO�ेजी भाषा Jवकास वा Jवशेष 

0शUामा 0शUकहM र JवKयाथLहMका लाsग। 

हात धुने 

सjपूण7 JवKयाथLहM र 0शUा cदायकहMलाई  आगमन र कjतीमा cdयेक दईु घ²टामा हातहM धुनका लाsग 

भ5ननेछ। हाते 'या5नटाइजर प5न cयोग गन7 सwकनेछ। बारjबार हात धुने अवसर cदान गन7का लाsग 

'कूलहMसँग हाते 'यानेटाइजर र साबुनको आपू5त7 हुनेछ, तथा कUाकोठाहM र 'कूल सुJवधाहMलाई 5नय0मत 

Mपमा wकटाणुनासन गZरनेछ।  

UवाUqय िU=;नङह0 

JवKयाथLहM र 'टाफ स6हत, भवन cवेश गनI जोसुकैले दै5नक 'वा'�य ि'�नमा संल�न हुन ुपनIछ। भवनमा 

cवेश गनु7 अ5घ सjपूण7 वय'कहM तथा JवKयाथLहMको ताप�म मापन र/वा BयिDत लUण ि'�5नङ गZरनेछ। 

लUणहMको ि'�5नङ घरमै गZरने पूव7-ि'�5नङ वा 'कूलमा 'टाफKवारा गZरने BयिDत-उपि'थत ि'�5नङ हुन 

सDनेछ। १००.४ वा माsथ ताप�म भएका JवKयाथLहM/'टाफलाई 'कूलमा ब'न 6दइनेछैन। �बरामी वा �वरो, 

खोक}, <वासc<वासको tयूनता, घाँट\ द�ुे, पेट द�ुे, थकान, मांसपेशीको पीडा, र/वा टाउको द�ुे ज'ता 

लUणहM अनुभव भए JवKयाथLहM र 'टाफले घरमै ब'न ुपनIछ। 

सरसफाई 

'कूलहMले JवKयाथLहM, 'टाफ तथा पZरवारहMलाई सुरTUत र 'व'थ सरसफाई BयवहारहM(ज'तै खोDदा वा 

हा¸यूँ �दा 6ट'यूले वा कु6हनाले छोuने) काया7tयवन गन7 मKदत गनIछन।् 
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UवाUqय काया5लय :ोटोकलह0 

cdयेक 'कूलमा एउटा 'वा'�य काया7लय हुनुपनIछ जसमा हरेक ४०० JवKयाथLका लाsग एउटा खाट, 'वा'�य 

काया7लयका लाsग मा3 cयोग हुने एउटा बाथMम, तातो र sचसो पानी आउने 0सOक, सिजलै सफा गन7 सwकन े

सतहहM, र 'व'थ JवKयाथLहMबाट �बरामी JवKयाथLलाई पथृक रा�का लाsग अलग Uे3 सामेल छन।् य6द 

'वा'�य काया7लयका लाsग पया7uत Uमता छैन भने, 'कूलहMले JवKयाथLहMलाई पथृक रा�का लाsग 

अ5तZरDत Uे3 5नधा7Zरत गन7 सDनेछन।् 

शारdCरक पथृकtकरण 

जहाँ सjभव हुtछ, JवKयाथLहMले ३ wफटको दरू\ कायम गनु7 पनIछ। वय'कहMले अtय वय'कहMबाट ६ 

wफटको दरू\, र JवKयाथLहMबाट ३ wफटको दरू\ कायम गनु7 पनIछ। ३ wफटको दरू\ कायम गन7 सjभव नहँुदा, 

uलेिDस�लासज'तो भौ5तक बाधा cयोग गन7 सwकनेछ। 

Aवfयाथg टोलd (कोहट5) ह0ः 

टोल\ JवKयाथLहMको एउटा 'थाJपत समूह हो जसले कUामा वा अtय w�याकलापहMमा कैयन ्हuताका लाsग 

सँगै सहभाsगता जनाउँछन।् JवKयाथLहMको शैTUक तहमा आधाZरत रहेर टोल\हMका लाsग माग75नदIशनहM केह\ 

फरक हुtछन:् 

• ए%लमेhटरd 

�ेडहM के-५ का JवKयाथLहM ३५ जना सjमको टोल\मा हुन सDछन ्जबसjम उनीहMले ३ wफटको दरू\ 

कायम गछ7न ्र मा'क माग7दश7नको पालना गछ7न।् 

• %मडल र हाइ Uकूल 

�ेडहM ६-१२ का JवKयाथLहM ३५ जना सjमको टोल\मा हुन सDछन ्जबसjम उनीहMले ३ wफटको दरू\ 

कायम गछ7न ्र मा'क माग7दश7नको पालना गछ7न।् य6द JवKयाथLहMले एउटाभtदा बढ\ टोल\मा 

सहभागी हुन आव<यक भयो भने, 'कूलहMले ससाना धेरै टोल\हM 5नमा7ण गन7 सDछन,् जसले गदा7 

JवKयाथLहMले ३५ जना भtदा बढ\ सहपाठ�हMसँग अtतरw�या गनु7 नपरोस।्  

• खेलकुद, अ;तCरRत <=याकलापह0 र Uकूल अ;घ र प;छको Uयाहार 

खेलकुदका लाsग हामी कोलोराडो हाइ 'कूल w�याकलाप सOगठन (0सएचएसएए)  का माग7दश7नहMको 

पालना गनIछy। अ5तZरDत र सहपा¹य�मीय w�लाकलाप माग75नदIशनहMलाई हाल Jवचाराधीन रहेको 
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अल�गै माग7दश7नमा सjबोधन गZरनेछ। 'कूल अ5घ र प5छ 'याहारको माग75नदIशन प5न Jवचाराधीन 

नै छ। 

खाना 

सjपूण7 खानाहM कUाकोठामै खानु पनIछ। JवKयाथLहMले खाना खानु अ5घ र प5छ हात धुनेछन।् खाना बाँ�न 

पाइनेछैन। खानाहM wक कUाकोठामा वा DयाgटेZरयामा cदान गZरनेछ। य6द DयाgटेZरयामा cदान गZरयो भन,े 

JवKयाथLहMले आgनो टोल\का लाsग 5नधा7Zरत समयमा खाना cाuत गनIछन ्र उनीहMले आgनो कUाकोठामा 

0लएर जानु पनIछ।  

बhद Rयाeपस 

हाइ 'कूल DयाjपसहM बtद रहनेछन,् जसको अथ7 JवKयाथLहM खाना 0लनका लाsग 'थल बा6हर जान 

पाउनेछैनन।्  

Cरसेस/शारdCरक %श.ा (Aपइ) 

सjभव भएसjम, JवKयाथLहMलाई उनीहMकै टोल\सँग कUाकोठामा राखेर, 'कूलले Zरसेस र शार\Zरक 0शUा  

बा6हर गराउनका लाsग योजना गनIछ। JवKयाथLहMले आgना टोल\का सद'यहMसँग खेलमैदान/िजमको साझा 

cयोग गन7 सDनेछन।् JवKयाथLहMले एक अका7बाट ६ wफट वा सोभtदा बढ\को दरू\ कायम गरेमा र बा6हर 

सºचालन गZरएमा मा3 Zरसेस/Jपइमा मा'क �बनै भाग 0लन सDनेछन।्  0भtन टोल\का JवKयाथLहM एकै पटक 

बा6हर हुन सDनेछन ्जबसjम उनीहM 0भtन Uे3हM (ज'तै, मैदान र खेलमैदान) मा रहनेछन।् य6द Zरसेस/Jपइ 

0भ3 सºचालन गनु7 पनI भयो भने, JवKयाथLहMले मा'क लगाउनु पनIछ। 

गायन र वायु वाfययh}ह0 

गायन र वायु वाKययt3हMको अनुम5त छैन र 'कूलहMले सOगीत तथा अtय कोस7हMमा अनुकूलनहM गनु7 पनI 

हुtछ।  

सुर.ाका लाMग Rवारेhटाइन बUन े 
एउटा टोलdमा सकाराrमक को%भड-१९ परd.ण 

य6द कुनै टोल\मा पुि8ट भएको सकाराdमक को0भड-१९ केस भए, Dवारेtटाइन तथा अtय cw�याहMका लाsग 
aडJपएसले 'वा'�य Jवभागका वत7मान 0सफाZरसहMको पालना गनIछ। 
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पCरवारह0ले घरमा के गन5 सRछन ् 

 5नय0मत Mपमा तपा¼को पुन: cयो�य कपडाको मा'क घरमा धुनुहोस।् 

 'थानीय 'वा'�य माग7दश7न को पालना गनI।  

 घरेलु सरसफाई माग7दश7न को पालना गनI। 

 

Uकूलका क.ाकोठाह0 सुर-.त र सफा राx े

सफाई गनl 
5नयt3क 'टाफले 'कूलका र बसहMका बारjबार छोइने सतहहM सjभव भएसjम, कjतीमा दै5नक र हरेक 
cयोग प5छ सफा गनIछन।् एकभtदा बढ\ टोल\हMले cयोग गनI कUाकोठाहM cdयेक cयोग प5छ सफा 
गZरनेछ। मखमल\ खेलौनाहM र सफा गन7 नसwकन ेकUाकोठाका साम�ीहM हटाइनेछ। बा6हर\ खेलमैदानका 
उपकरणहM wकटाणुनासन गZरनेछैन, dयसैले JवKयाथLहM तथा 'टाफले खेलमैदानको उपकरण cयोग गरेप5छ 
बारjबार हात धुने कुरा सु5नि<चत गनु7 पनIछ। 

क.ाकोठाह0 

कUाकोठाको बसाइ Bयव'थापन सjभव भएसjम JवKयाथLहMबीच अsधकतम दरू\ सु5नि<चत हुने गर\ गZरनेछ। 
JवKयाथLहM एकै प�6ट फwक7 ने गर\ डे'कहM Bयव'थापन गZरनेछ र सामु6हक डे'कहMलाई हटाइनेछ।  

हलवेह0 
हलवेहMलाई 'प8ट Mपमा एकतफ½ भनी sचिtहत गZरनेछ, र 'कूलहMले टोल\हM हलवेहMमा न0म0सऊन ्भtनका 
लाsग कUा सुm/अtय हुने समय Bयव'थापन गनIछन।्  

आगमन र :Uथान 
JवKयाथLहM �बहान 'कूल आउने समय र 6दउसो c'थान गनI समय अलग अलग गZरनेछ। यसल े'कूलहMलाई 
आगमन लUण ि'�5नङ जाचँहM गन7, शार\Zरक दरू\ कायम गन7, 'कूल पZरसरमा सबैले मा'क वा अनुहारको कवच 
लगाएको सु5नि<चत गन7, र सjपक7  काया7लय हँुदै कोह\ प5न आगtतुक वा पZरवार 0भ3 नपसकेो सुनि<चत गन7, 
पया7uत समय र 'थान सु5नि<चत गनIछ।  

पुUतकालयह0 
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पु'तकालयहM बtद गZरनेछन,् यKयJप लाइ·ेZरयनहMले JवKयाथLहMका लाsग पु'तकहM qयाउन सDनेछन ्र/वा 

JवKयाथLहMल ेआgनै कUाकोठामा पु'तकहM cाuत गन7 सDनेछन।् cयोग गरेप5छ पु'तकहMको wकटाणुनासन (पु¸ने) 

गन7 आव<यक हुनेछ।  

.े} �मणह0 र बास बUने 

हालका लाsग य'ता ¿मणहM गन7 पाइनेछैन। 

सामaीह0 

सjपूण7 कागज, पेिtसल, माक7 र, �ोमबुकहM एकल cयोगका हुनु पनIछ र साझा गन7 पाइनेछैन। सjभव हँुदा, 

0शUकहMले कUाकोठा पु'तकहM एकल JवKयाथLहMलाई असाइन गनIछन।् य6द साझा cयोग गZरने भए, cयोग प5छ 

पु'तकहMको wकटाणुनासन (पु¸ने) गनु7 पनIछ।  

लकरह0 

लकरहM cयोग गZरनेछैन, dयसलैे JवKयाथLहMले आgना साम�ीहM कUाकोठामा qयाउनु पनIछ। सी0मत 

पZरि'थ5तमा, 'कूलहMले आइइJप र/वा ५०४ योजनाको अशं 'वMप लकर cयोग गन7 आव<यक हुने JवKयाथLहMका 

लाsग छूट cदान गन7 सDनेछन।्  

भेिhटलेसन र पcखा 

को0भड-१९ भाइरसको cसारण रोकथाम गन7का लाsग आव<यक सावधानीहMका कारण, ओसारपसार गन7 सwकने 

पOखाहM, Áयाका वातानुकूलन एकाइहM, ओसारपसार गन7 सwकने sच'यान एकाइहM र/वा कोठामा हावा gयाँDने 

'वाjप कुलरहM cयोग गन7 पाइनेछैन।  हा|ा 'वा'�य साझदेारहMले य'ता wक0समका उपकरणहMल ेभाइरस cसारण 

हुने जो�खम वKृsध गन7 सDtछन ्भtने सqलाह 6दtछन।् परjपरागत sच'यान औजारहM उपल�ध नहँुदा, aडि'eDट 

सुJवधाहMमा हामीसँग सjभव भएसjमको उdकृ8ठ वायुसºचार, वायु wफqटZरङ तथा ताप 5नयt3ण UमताहM रहेको 

सु5नि<चत गन7 हामील ेकेयर अsध5नमय फtडबाट ५ 0म0लयन डलर लगानी गरेका छy। 

 
बस यातायातलाई सुर-.त र UवUथ राx े
२०२०-२१ Uकूल वष5का लाMग यातायात सेवाह0मा पCरवत5न 

हामीले 'कूल वष7 दरू 0सकाइ माफ7 त सुm गरेता प5न, हामीले यस शरदको अtdय5तर BयिDत-उपि'थत 

0सकाइमा फwक7 नका लाsग तपा�लाई योजना गन7 मKदत गन7का लाsग बस सेवाहMका बारेमा अKयावsधक 

जानकार\ cदान गन7 चाहेका छy। 'वा'�य तथा सामािजक पथृक}करण यातायात माग7दश7न,  अtतग7त, हा|ा 
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बसहM Uमताको ३३% मा मा3 सºचालन हुन सDनेछन।् दभुा7�यवश, यसको अथ7 धेरै JवKयाथLहM – धरैे जसो 

0मडल र हाइ 'कूलका सामाtय 0शUा JवKयाथLहM स6हत – ले 'कूल आउनका लाsग पहÂलो बस चÃन यो�य 

हँुदैनन।् यो�य हाइ 'कूल JवKयाथLहM अझै प5न aडJपएस-आर6टडी बस पास cयोग गन7 सUम छन।्  

aडJपएसले यातायात हा|ा सबैभtदा साना तथा उÄच-आव<यकता भएका 0सकाMहMका साथसाथै कानुनी Mपमा 

यातायातका हकदार JवKयाथLहMका लाsग cाथ0मक}करण गनIछ, ज'तै Jवशेष 0शUामा भएकाहM जसका लाsग 

उनीहMको BयिDतकृत 0शUा योजना (आइइJप) मा यातायात प6हचान गZरएको छ वा गहृJवह\नता अनुभव 

गनIहM बस यातायात cाuत गन7 जार\ रा�े 'कूलहMको पूण7 सूची यहाँ छ। आgनो JवKयाथLको यातायात 

यो�यता कसर\ जाँच गनI भtने Jवषयमा माग7दश7नका लाsग कृपया यहाँ िDलक गनु7होस।् 

माUक 

या3ाको अवsधभZर बसका चालक र JवKयाथLहMले मा'क लगाउन आव<यक छ। 

UवाUqय िU=;नङ 

पZरवारहMले बसमा चÃनु अ5घ 'वा'�य ि'�5नङ सºचालन गनु7 पनIछ। 

बसाइ 

बसहMले एउटा 0सटमा एक जना बÄचाको दरले c5त बस अsधकतम २४ जना JवKयाथLहM बसाqनेछन।् 

दाजुभाइ/6दद\ब6हनीहM वा एउटै घरपZरवारका सद'यहMलाई भने एउटै 0सट साझा गन7 अनुम5त 6दइनेछ। 

+पासह0 

aडJपएस बस cयोग गदा7 JवKयाथLहMले +पास cयोग गनु7 पनIछ। यसले कुनै JवKयाथL वा चालकको को0भड-१९ 

को पर\Uण सकाराdमक आएमा सjपक7  eे0सङ गन7 हामीलाई मKदत गनIछ। +पासहM २०२०-२१ 'कूल वष7को 

सुmमा Jवतरणका लाsग तपा�को JवKयाथLको 'कूलमा पुÆयाइनेछ। 

सामािजक-भावाrमक र मान%सक UवाUqय  
महामार\को cभाव साथसाथै देशैभZर दे�खएको जा5तय र आsथ7क eमाको बÃदो तहका कारण हा|ा 

JवKयाथLहMलाई मान0सक 'वा'�य सेवाहMको बढ\ आव<यकता हुन सDछ भtने हामीलाई थाहा छ। 

JवKयाथLहMलाई सामना गन7 र सफल हुनका लाsग मKदत गन7 हामी सjपूण7 पा¹य�म Uे3हMमा शैTUक 
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0सकाइ 0भ3ै सामािजक-भावनाdमक 0सकाइ 0मसाउन, तथा हा|ा JवKयाथLहM, पZरवारहM र 'टाफको 

मान0सक 'वा'�य र कुशलतामा सहयोग गन7का लाsग c5तबKध रहेका छy। 

 
सामािजक-भावनाrमक सहयोग 
यस 'कूल वष7मा, 'कूलहMमा हामी सामािजक भावनाdमक 'वा'�य वZरपZर ि'�5नङ तथा ता0लमहMमा वKृsध 

गनIछy, जसमा 5नjन सामेल छन:्  

• JवKयाथLहMका लाsग सामािजक भावनाdमक ि'�5नङ 

• ५औ�, ६औ�, ९औ� �ेडमा पढाइ हुने आdमहdया रोकथाम पा¹य�म 

• JवKयाथL तथा वय'कहM दवैुका लाsग मान0सक 'वा'�यमा लाºचना (ि'टगमा) कम गन7का लाsग 

अ�सw�य 0शUा 

● यस बेला JवKयाथLहMको ज6टल आव<यकताहM कसर\ खो�ने र सjबोधन गनI Jवषयमा हा|ा 

0शUकहM र अtय 'कूल-आधाZरत 'टाफलाई ता0लम: 

○ eमा-सूचीत अ�यासहM, Bयवहार, सामािजक भावनाdमक 0सकाइ, अनुशासन तथा को0भड-

5न6द78ट 'वा'�य ता0लममा ता0लमको एक}करण  

○ दरू 0सकाइ वातावरणमा कसर\ cभावकार\ Mपमा सामािजक भावनाdमक तथा मान0सक 

'वा'�य सहयोग cदान गनI 

● हा|ा चाट7र 'कूलहMले सु[ढ सामािजक-भावनाdमक काय7�महM cदान गनIछन,् यKयJप उनीहMका 

उपागमहM 0भtन दे�खन सDछन।् चाट7र पZरवारहMले आgनो चाट7र 'कूलमा सjपक7  गनु7 पनIछ। 

 
मान%सक UवाUqय सेवाह0 र सहयोगह0 
हामी तपा�लाई आgनो JवKयाथLको मान0सक 'वा'�यका लाsग हा|ो समुदाय-आधाZरत �ोत cाuत गन7 

cोdसा6हत गद7छy, जसमा 5नjन सामेल छन:् 

● 'कूल मनोवै´ा5नक, सामािजक काय7कता7 र परामश7दाताहM स6हत क'ता wक0समका मान0सक 

'वा'�य सेवाहM उपल�ध छन ्भनी पÇा लगाउन आgनो 'कूलको सहयोग टोल\सँग सjपक7  रा�ुहोस।्  
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● मान0सक 'वा'�य सहयोगहM हा|ो 'कूल आधाZरत 'वा'�य केtÈहM माफ7 त उपल�ध छन ्

● डेनभरको मान0सक 'वा'�य केtÈ, जेJवस पZरवार सेवा, माZरया Éो'टे परामश7 तथा डेनभर एडभोकेसी 

केtÈ स6ह समुदाय आधाZरत मान0सक 'वा'�य cदायकहM रहेका छन ्जसले ८० भtदा बढ\ 'कूल 

भवनहMमा JवKयाथLहMका लाsग सेवा cदान गद7छन।् कृपया बढ\ जानकार\का लाsग आgनो 'कूलको 

मान0सक 'वा'�य टोल\सँग सjपक7  गनु7होस।् 

● सामाsचक-भावनाdमक र मान0सक 'वा'�यमा सहयोग गन7 अ5तZरDत पZरवार �ोतहM का लाsग हा|ो 

वेबसाइट हेनु7होस।्  
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अrयावEयक सेवाह0  
खाfय सेवाह0  
JवKयाथLहMलाई घरमा वा 'कूलमा जहाँ भए प5न, 0सDन र Jवक0सत हुन 6दइरहनका लाsग भरपदÊ, 

पोषणयुDत खानाहMको पहँुच सु5नि<चत गन7 यस शरदमा aडJपएसले 0लने-र-ने खानाहM cदान गनI काम 

जार\ रा�ेछ।  

 
 

Uकूल-आधाCरत UवाUqय सहयोगह0 

को%भड सeबोधन 

केसहM 5नि'करहँदा 'कूलहM, 'टाफ, र हा|ा पZरवारहMलाई aडि'eDट भZर सहयोग cदान गनI एउटा को0भड 

सjबोधन टोल\ aडJपएससँग रहेको छ। हरेक 'कूलहMले दईु जना को0भड संयोजकहM 5नयDुत गनIछन ्जसले 

aडि'eDट को0भड सjबोधन टोल\सँग काम गनIछन।्  

Uकूल-आधाCरत UवाUqय केh�ह0 

आव<यक खोपहM स6हत पZरवारहMलाई कुनै शुqक नलगाइकन JवKयाथLका 'वा'�य आव<यकताहMलाई 

सहयोग गनI सjपूण7 १८ डेनभर 'वा'�य 'कूल-आधाZरत 'वा'�य केtÈहM खुला रहनेछन।् हा|ा केtÈहM 

को0भड-१९ सँग सjबिtधत मा0मलाहMमा सहयोग गन7 प5न सUम हुनेछन,् ज'तै �बरामी JवKयाथLहMको 

मूqयाOकन गन7 र JवKयाथLहMलाई अtय डेनभर 'वा'�य सुJवधाहMसँग जो�न। 
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अ;तCरRत �ोतह0 र सहयोगह0 
को0भड-१९ सँग सjबिtधत मेaडकल c<नहMका लाsग, कृपया आgनो मेaडकल 'वा'�य cदायकसँग सjपक7  

गनु7होस।्  

पCरवार तथा समुदाय हेLपलाइन 
७२०-४२३-३०५४  

face@dpsk12.org  

 

फेस (एफए%सइ) केh�ह0 

खाना, भाडा सहयोग, रोजगार �ोतहM, 'वा'�य 'याहार, आधारभूत आव<यकता, JवKयुत (शिDत) सहयोग, र 

बढ\का लाsग हा|ा केtÈहM म�ये एउटामा सjपक7  गनु7होस।् 

● जोन एच. ए0मज ए0लमेtटर\, ७२०-४२४-२९६१ वा Ambar_Suero@dpsk12.org 

● जोनसन ए0लमेtटर\, ७२०-४२४-२९७० वा Lindsey_Hazel@dpsk12.org 

 

:AवMध सहयोग 

कृपया सुmमा आgनो बÄचाको JवKयालयमा सjपक7  गनु7होस ्। 

तपा¼सँग सहयोगसjबtधी अ5तZरDत आव<यकताहM छन ्भन,े कृपया 720.423.3163 मा फोन गनु7होस ्

(�बहान 6:45 दे�ख बेलुका 4:45 को बीचमा उपल�ध) । 

 

  
ताजा अपडेटह0, घोषणाह0 र �ोतह0का लाMग, कृपया www.dpsk12.org 

हेनु5होस।्   
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घरमा बUनुहोस ्माग5दश5न 

 ए%लमेhटरd %मडल  हाइ 

 
 
%सकाइ योजना 

%सकाइ पCरDEय दरू 

;नदlशन  0भaडयो: लाइभ र 'व-ग5तको 

एलएमएस* सीस* 'कूलोलोजी* 'कूलोलोजी* 

UवाUqय Uतर 
तथा :ोटोकलह0 

टोलdको आकार लागू हँुदैन 

माUक साव7ज5नक 'थानका लाsग गभन7रका आदेशहMको पालना गनु7होस ्

शारdCरक दरूd साव7ज5नक 'थानमा हँुदा 0सaड0सका माग7दश7नहM पालना गनु7होस ्

वयUक बैठकह0 भचु7अल 

सरसफाई घरमा र साव7ज5नक 'थानमा हँुदा 0सaड0सका माग7दश7नहM पालना गनु7होस ्

यातायात :दान गCरँदैन 

खाKय सेवाहM 0लने र जाने खाना र Jवतरण 'थलहM 

शारdCरक UवाUqय सेवाह0 'कूल-आधाZरत 'वा'�य िDल5नकहM खुला 

मान%सक UवाUqय सेवाह0 
'कूलका सामािजक काय7कता7 र मनोवै´ा5नकहM; समुदायका मान0सक 

'वा'�य cदायकहMबाट उपल�ध 

*cयोग गZरएका एलएमएस cणाल\हMबारे चाट7र पZरवारहMले आgनो 'कूलमा सjपक7  रा�ु पनIछ। 
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घरमै सुर-.त माग5दश5न 

 ए%लमेhटरd %मडल  हाइ 

 
 
%सकाइ योजना 

%सकाइ पCरDEय 
दरू 0सकाइ – वा – 

१००% BयिDत-पि'थत 
दरू 0सकाइ – वा – 0मs]त (BयिDत-उपि'थत/दरू) 

%श.ण  
0भaडयो माफ7 त लाइभ तथा 'व-ग5तको; 

'वा'�य ि'थ5तले 6दएमा BयिDत-उपि'थत 0शUण 

एलएमएस* सीस* 'कूलोलोजी* 'कूलोलोजी* 

UवाUqय 
Uतरह0 र 
:ोटोकलह0 

टोलd आकार 

३५ जनासjम 
JवKयाथLहM/टोल\ 
४ जनासjम 

0शUकहM/टोल\ 

३५ जनासjम JवKयाथLहM/टोल\ 
३ जनासjम 0शUकहM/टोल\ 

माUक 'कूल पZरसर र बस यातायातमा आव<यक 

शारdCरक दरूd 
JवKयाथLहMका लाsग ३ wफटो सामिजक पथृक}करण, वय'कहMका लाsग ६ 

wफटको सामािजक पथृक}करण 

वयUक बैठकह0 भचु7अल 

सरसफाई 
सjपूण7 JवKयाथLहM र 0शUा cदायकहMलाई आगमनमा र कjतीमा cdयेक दईु 

घ²टामा हात धुनका लाsग (वा हात े'या5नटाइजर cयोग गन7)  भ5ननेछ। 

कUाकोठाहM तथा 'कूल सुJवधाहM 5नय0मत Mपमा wकटाणुनासन गZरनेछ। 

यातायात 

सबैभtदा साना तथा 
उÄचतम-आव<यकता 
भएका साथसाथै 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा 
BयिDतकृत 0शUा 

योजना (आइइJप) मा 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा 
BयिDतकृत 0शUा 

योजना (आइइJप) मा 
यातायात भएका 
यातायातका लाsग 

कानुनी अsधकार रा�े 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा BयिDतकृत 
0शUा योजना (आइइJप) 
मा यातायात भएका 

यातायातका लाsग कानुनी 
अsधकार रा�े 
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यातायात भएका 
यातायातका लाsग 

कानुनी अsधकार रा�े 
JवKयाथLहMका लाsग 

उपल�ध छ। 
बस सेवा cाuत गन7 
'कूलहMको सूची 

JवKयाथLहMका लाsग 
उपल�ध छ। 

JवKयाथLहMका लाsग 
उपल�ध छ। 

यो�य JवKयाथLहMका 

लाsग aडJपएस-आर6टaड 

बस पासहM 

खाfय सेवाह0 
'वा'�य माग7दश7नहM पालना गद� 0लन-ेर-जाने खाना र Jवतरण 'थलहM 

र/वा 'कूलहMमा cदान गZरन े

शारdCरक UवाUqय सेवाह0 'कूल-आधाZरत 'वा'�य िDल5नकहM खुला छन ्

मान%सक UवाUqय सेवाह0 
'कूलका सामािजक काय7कता7 र मनोवै´ा5नकहM; समुदायका मान0सक 

'वा'�य cदायकहMबाट उपल�ध 

*cयोग गZरएका एलएमएस cणाल\हMबारे चाट7र पZरवारहMले आgनो 'कूलमा सjपक7  रा�ु पनIछ। 

 

हा�ा ;छमेकtह0लाई सुर-.त राख� माग5दश5न 

 ए%लमेhटरd %मडल  हाइ 

 
 
%सकाइ योजना 

%सकाइ पCरDEय BयिDत-उपि'थत 0मs]त (BयिDत-उपि'थत/दरू) वा BयिDत-उपि'थत 

%श.ण  'वा'�य पZरि'थ5तले 6दँदा कUाकोठा आधाZरत 

एलएमएस* सीस* 'कूलोलोजी* 'कूलोलोजी* 

UवाUqय 
Uतरह0 र 
:ोटोकलह0 

टोलd आकार 

सामाtय कUाको 
आकार सjभव हुन 

सDछ। 
0शUक/JवKयाथL 

अनुपात अझै Jवक0सत 
गZरँदै छ 

अझै Jवक0सत हँुदै, टोल\ आकारमा अ5तZरDत 
माग7दश7न Jवचाराधीन 
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माUक 'कूल पZरसर र बस यातायातमा आव<यक 

शारdCरक दरूd 
JवKयाथLहMका लाsग ३ wफट सामािजक पथृक}करण, वय'कहMका लाsग ६ 

wफटको सामािजक पथृक}करण 

वयUक बैठकह0 भचु7अल 

सरसफाई घरमा र साव7ज5नक 'थानमा हँुदा 0सaड0सका माग7दश7नहM पालना गनु7होस ्

यातायात 

सबैभtदा साना तथा 
उÄचतम-आव<यकता 
भएका साथसाथै 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा 
BयिDतकृत 0शUा 

योजना (आइइJप) मा 
यातायात भएका 
यातायातका लाsग 

कानुनी अsधकार रा�े 
JवKयाथLहMका लाsग 

उपल�ध छ। 
बस सेवा cाuत गन7 
'कूलहMको सूची 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा 
BयिDतकृत 0शUा 

योजना (आइइJप)मा 
यातायात भएका 
यातायातका लाsग 

कानुनी अsधकार रा�े 
JवKयाथLहMका लाsग 

उपल�ध छ। 

गहृJवह\नता अनुभव 
गZररहेका वा आgना 

Jवशेष 0शUा BयिDतकृत 
0शUा योजना 

(आइइJप)मा यातायात 
भएका यातायातका लाsग 
कानुनी अsधकार रा�े 
JवKयाथLहMका लाsग 

उपल�ध छ। 

यो�य JवKयाथLहMका 

लाsग aडJपएस-आर6टaड 

बस पासहM 

खाfय सेवाह0 

'वा'�य 
माग7दश7नहMको पालना 
गद� खानाहM 'कूलमा 

cदान गZरन े

'वा'�य माग7दश7नहM पालना गद� 0लन-ेर-जाने 
खाना र Jवतरण 'थलहM र/वा 'कूलहMमा cदान 

गZरन े

शारdCरक UवाUqय सेवाह0 'कूल-आधाZरत 'वा'�य िDल5नकहM खुला छन ्

मान%सक UवाUqय सेवाह0 
'कूलका सामािजक काय7कता7 र मनोवै´ा5नकहM; समुदायका मान0सक 

'वा'�य cदायकहMबाट उपल�ध 

*cयोग गZरएका एलएमएस cणाल\हMबारे चाट7र पZरवारहMले आgनो 'कूलमा सjपक7  रा�ु पनIछ। 


