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िप्रय हे�डेन चाट�र िव�ान प�रवार प�रवार, िव�ाथ�, र �ाफ, 

हाम्रो जुलाई २ वेिबनारमा हामीले साझा गरेको सव��णले डेटाको समी�ाले यो �� गऱ् यो िक एचसीएसएस 
प�रवारले आफ्ना ब�ाह�लाई घरमै रा�े छनौट गद�छ िकनिक िव�भ�र महामारीको मा�मबाट गुिज्ररहेको 
छ। �सकारण, धेरै छलफल पिछ, हामी आज यो िनण�यसिहत लेख्दैछौ ंिक प�रवारह�सँग २०२०-२०१२ �ूल 
वष� पूण� �पमा टाढाको �पमा वा सोमबार, से�े�र १ on मा एक हाइिब्रड �ूल मोडेलको साथ सु� गन� 
िवक� छ। 

हाम्रो ल� सँधै पूण�-समयको आधारमा िव�ाथ�ह�लाई �ूलमा फका�उने िथयो, बेका प्रयोगका साथ हामी यो 
कुरामा सहमत छौ ं िक धेरै ब�ाह�को लािग सबै भ�ा राम्रो शैि�क अवसर एक िश�कको अगािड �नु 
हो। य�िप हाम्रो पिहलो प्राथिमकता िव�ाथ� र कम�चारीको सुर�ा र हाम्रा प�रवारह�को िव�ारबाट 
�न्छ। पुन: खोल्ने योजना, तल उ���खत, लिचलो छ र आउँदो ह�ाह�मा हाम्रो समुदायमा फैिलएको 
COVID-19 को �रको आधारमा अपडेट �नेछ। COVID-१ cases मािमलाह�मा समुदायमा थप कडा 
�ा� र सुर�ा िदशािनद�शह� आव�क पदा� घटनामा, हामी सबै िव�ाथ�ह�को लािग पूण� आभासी 
मोडलमा ��च गन� तयार �नेछौ ं। 

हाम्रो पुन: खोल्ने योजना पूरा िववरण छ संल�। सारांश िन� छ। 

एउटा मोडेल छनौट गद� 

हामी अिभभावकलाई हाइिब्रड मोडल र पूण� आभासी मोडेलको बीचमा छनौट गन� भिनरहेका छौ।ं हामी हाम्रो 
आमाबुवालाई क��मा एउटा िच� अविधको लािग छनौट गरेको मोडेलमा प्रितब� �न आग्रह गद�छौ ं। 

हाइिब्रड मोडल 

यो मोडेल दुबै अनुहार दे�ख-अन-लाइन िनद�शन रोजगार। िव�ाथ�, प�रवार र �ाफलाई सामािजक दूरीका 
िदशािनद�शह�को पालना गन� आग्रह ग�रनेछ (थप जानकारीको लािग तल हेनु�होस् )। 

HCSS ले फाउंडेशनको �पमा हाम्रो िनयिमत तािलका प्रयोग गद�छ र िव�ाथ�ह�लाई सोमबार / मंगलबार 
वा िबहीबार / शुक्रबार दुई-दुई पटक आमने सामने िसकाइन्छ। िव�ाथ�ह� अनुहार सामु�े िसकाईको बखत 
अनुहार िनद�शन प्रा� गद�छन् र ती िदन �ूलमा शारी�रक �पमा नभएको बेला अनलाइन िश�ामा भाग 
िलन्छन् । बुधवार सबै िव�ाथ�ह�को लािग अनलाइन िश�ा �नेछ। 

क�ा कोठाह� िव�ाथ�ह�को समान समूहमा िवभाजन ग�रने छन् जुन क��मा feet िफट टाढा छ र अगािड 
अनुहार छ। 

पूण� भचु�अल िश�ा मोड el 

एचसीएसएसले िव�ाथ� र प�रवारका लािग पूण� भचु�अल िश�ा मोडेल पिन प्रदान गद�छ जुन �ूल वष� सु� 
भए पिछ ���गत िनद�शनमा भाग िलन चाहँदैनन्। 



क�ाकोठा घ�ा र अिफस समय एक दैिनक, तािलकाब� तािलकामा तोिकएको �न्छ। �ानभास लिन�ग 
�ानेजमे� िस�म माफ� त प्रदान ग�रएको पा�क्रम र िसधा िश�कह�को अनुहार, दैिनक क�ाकोठा 
अनुदेशको साथ पigned◌्��ब� ग�रएको छ। 

िवशेष िश�ा र ELL िव�ाथ�ह� 

हाम्रो िवशेष िश�ा र अ Language◌्गे्रजी भाषा लन�स� िडपाट�मे� प�रवारह�सँग सहकाय� गन� जारी रहनेछ 
र साव�जिनक �ा� िदशािनद�शह�को साथ प students◌्��ब�तामा िव�ाथ�ह�को लािग उपयु� 
शैि�क काय�क्रम प्रदान गन�छ। िव�ाथ�ह�को अि�तीय आव�कतालाई स�ोधन गन�, हाम्रो e ducators 
प�रवारह� सँगसँगै प्र�ेक िव�ाथ�को लािग सेवाह� दुबै र अप्र�� �पमा दुग�म र ���गत िश�ण 
वातावरणमा प्रदान गन� सिकन्छ भनेर सहयोग गन� पिहचान गन� जारी रहनेछ। 

�ूल सु� �ने समय 

हामी सबै िव�ाथ�ह�लाई िबहान :00: ०० बजेदे�ख सु� गन� क�ामा भाग िलनको लािग आव�क 
छ ितनीह� शैि�क नमूनाको छनौट गरे। 

�ा� र सुर�ा प्रोटोकोलह� 

यस वष� िन��ेह �ूलको पिहलो िदन फरक दे�खने छ। तल केही �ा� र सुर�ा प्रोटोकलह� छन् 
एचिभएसएस इभ रयोन सुरि�त रहन सुिनि�त गन� िलनेछ: 

● िप्र-�ीिनंग - प�रवारह� आफ्ना �ूलको प्र�ेक िदनको सु� �नुभ�ा पिहले COVID-१ signs को 
ल�ण र ल�णह�को लािग आफ्ना ब�ाह�को अनुगमन र मू�ा for◌्कन गन� िज�ेवार �न्छन् , 
र �ूलमा कुनै ल�ण वा परी�णको प�रणाम तु�� �रपोट� गनु�पद�छ।        

● एफ ऐस कभ�रंगह� - संघीय र रा� िदशािनद�शह�को अनु�प, सबै �ूल कम�चारीह�, 
िव�ाथ�ह�, र आग�ुकह�ले अनुहारको मा� लगाउनु पछ�  जसले भवनमा बखत सबै समयमा 
मुख र नाक ढा�छ ।        

● आगमन र खारेज - आउँदो ह�ाह�मा यसमा थप अपडेटह� पठाइनेछ । गन� सामािजक 
distancing िनद�शन गन�, हाइिब्रड मोडेल उपयोग गन�ह�का लािग िच� र कंिपत ड� प-ओफ पालन 
आशा। वषा� वषा� योजनाह� पिन िवतरण ग�रने छ।        

● हलवे - हलवेह� �� �पमा feet िफट सामािजक दूरी र ब�-िदशा�क प्रवाहको लािग अनुमित िदन 
िचनो लगाइनेछ । साइनेज feet िफट को दूरी मा िच��त गन� को लागी पो� गरीनेछ, कुन िदशा को 
यात्रा गन�, िब�ाथ�ह�लाई उनीह�का हात धुने सम्झाउन, र राम्रोसँग आफ्नो अनुहार कभ�र। रा�।        

● िबहानको खाजा र खाजा - �ाफेटे�रयामा खाना िदइने छैन । िव�ाथ�ह�ले खाना िलन र ितनीह�लाई 
आफ्नो क�ाकोठामा खानको लािग �ाउन सक्छन्। िव�ाथ�ह�लाई खाजाको लाइनमा सामािजक 
�पमा दूरी ग�रनेछ।        

● जल - जल फोहराह� सेवा बािहर �नेछ गन� COVID-19 को प्रसार mitigate। िव�ाथ�ह� आफैले 
उनीह�को नामको पानीको बोतलह� बो� प्रो�ािहत गरे।        

● यातायात - बसमा सबैले अनुहार मा� लगाउन आव�क �नेछ। िव�ाथ�ह� प्रित ब�च प्रित एक भ�ा 
बढी िव�ाथ�ह�मा िवराजमान �नेछन्, प्र�ेक प row◌्��को लािग वैक��क प�ह�, जसले �ु 
डे�ह�लाई लगभग feet िफट शारी�रक दूरी कायम रा� अनुमित िदन्छ । एउटै 
घरानाका ब�ाह� सँगै ब� सक्छन् र िनकटतामा । िव�ोजह� स�ालनको क्रममा सबै समयमा 



खुला रा�खनेछ , जबस� यो DESE िदशािनद�शह� अनुसार प्रित अ�िधक मौसमको कारण स�व 
छैन ।        

Tri �ेत्र भ्रमण र स�ेलनह� - अक� सूचना नभएस� अनुमित िदइने छैन।        

हामी तपाईंको साझेदारी, िनर�र धैय�ता र समझ को कदर गद�छौ ं िकनिक हामी यो अभूतपूव� चुनौतीको 
मा�मबाट काम गन� स�ो प्रयास गछ� र अक� गे्र t टी शैि�क वष�को प्रती�ामा छौ ं। 

मलाई जानकारी िदनुहोस् यिद तपाईंसँग कुनै प्र� वा सरोकार छ भने 
ttopcuoglu@hampdencharter.org। 

  

आदरपूव�क, 

  

Tarkan Topcuoglu 

अधी�क, �ा�डेन चाट�र �ूल अफ साइ� 
 

काय�कारी सारांश 
  
जुलाईको सु�मा, है�डेन चाट�र �ूल अफ साइ�ले से�े�रमा �ूलमा फक� नेको लािग समग्र नाडी 
िनधा�रण गन� िव�ृत योजनाको �पमा आमाबुवा, िव�ाथ� र �ाफका लािग सव��ण गरेको िथयो। सव��ण 
प�रणामह�को समी�ा पिछ, प�रवारह�ले �� गरे िक ितनीह� थोरै नै उनीह�ले छनौट चाहन्छन् जसले 
उनीह�को ब�ालाई घरमा रा�े अवसरको प्रितिनिध� गद�छ जबिक महामारीले हाम्रो समुदायमा प्रभाव 
पाछ� । नितजा ��प, हामीले प्राथिमकताका �पमा �ड ए� र �ाफ सुर�ाको साथ सबै 
सरोकारवालाह�को इनपुट समावेश गन� एक पुन: खोल्ने योजना िवकिसत गरेका छौ ं। 
  
�ा�डेन चाट�र �ूल अफ साइ�ले जुलाई २ मा �ूल पुन: खोल्ने योजनाह�को बारेमा वेिबनार आयोिजत 
गऱ् यो र सबै प�रवारह�, िव�ाथ�ह� र �ाफलाई अनलाइन सव��ण पुऱ् यायो। उनीह�लाई से�े�रमा 
चूलमा फक� र आउँदो सान्�नाको �र , साथै भचु�अल िश�ा िवक�ह�मा �िच सोिधएको िथयो। यो सव��ण 
हाम्रो �ूलको पुन: खोल्ने योजना प्रिक्रयाको अिभ� िह�ा िथयो िकनिक हामीले प्र�ेक िनद�शना�क 
मोडेलको लािग सुर�ा प्रोटोकोलह� सिक्रय �पमा िवकास गरेका छौ।ं सव��ण COVID-१ stake को बारेमा 
सरोकारवालाह�को �ि�कोण र िव�ासह� बु�े क्रममा मह�पूण� िथयो , जसले हामीलाई आमाबुवा र 
िव�ाथ�ह�को आव�कता र अपे�ाह�सँग अझ राम्रोसँग िमलान गन� म�त पुऱ् याउँछ। 
  
हाम्रो ल� सध� िव�ाथ�ह�लाई पूण�कािलन आधारमा �ूलमा फका�उनु हो, िकनिक हामी यस कुरामा सहमत 
छौ ं िक धेरै ब�ाह�को लािग सबै भ�ा राम्रो शैि�क अवसर एक िश�कको अगािड �नु हो। य�िप हामी 
जानाजानी िव�ाथ� र कम�चारीको सुर�ा र �ा� िव�ार गन� क्रममा किहले पिन खतरामा पान� छैनौ।ं यो पुनः 



खोल्ने योजना लिचलो छ र आउने ह�ाह�मा हाम्रो समुदायमा फैिलए कोरोनाभाइरसको �रको 
आधारमा रणनीितक सहयोगी अपडेट �नेछ । शरद inतुमा हाम्रो समुदायमा यो कसरी फैिलनेछ भनेर 
अनुमान गन� गाह्रो छ। 
  
िन�िल�खत �ा�डेन चाट�र �ूल अफ साइ� (HCSS) पुनः खोल्ने योजनाको सारांश छ । 
  
HCSS सँग दुई मु� िवक�ह�को मा�मबाट �ूलमा भाग िलन लिचलोपन �नेछ। हाम्रो पर�रागत 
�ूलह�ले एक हाइिब्रड लिन�ग मोडल प्रदान गद�छ जहाँ दुबै अनुहार र िसnch◌्ख्रोनाइज ग�रएको अनलाइन 
िनद�शन प्रदान ग�रन्छ। �ूलमा भाग िलन नस�े िव�ाथ�ह�ले एचसीएसएस भचु�अल �ूलमा भाग िलन्छन् 
जहाँ िव�ाथ�ह� अनलाइन �ूलमा िव�ाथ�ह�सँग क�ामा उप�स्थत �नेछन्। िक त 
िवक�ले िव�ाथ�ह�लाई उ� गुण�रीय िश�ा प्रा� गन� र रा� मापद� िस� अवसर प्रदान गद�छ। हामी 
िब�ाथ�ह� िबहान :00: starting० बजेदे�ख उनीह�ले रोजेको शैि�क मोडेललाई �ान िदएर क�ामा भाग 
िलन आव�क छ । यी दुई मोडेलह� बीच छनौट गन�को लािग अिभभावकह� अग�मा सव��ण 
ग�रनेछ। हामी क��मा हाम्रा आमाबुवालाई सोध्छौ ंएक िमटर अविध प्रितब�ताको लािग उनीह�ले छनौट 
गरेको िमठो बादलसँग। 
  
  
  

िश�ा मोडेल 

हाइिब्रड िश�ा 

वत�मान COVID-१ circumstances प�र�स्थितमा आधा�रत, हामी सबै �ूलह�को लािग एक 
हाइिब्रड लिन�ग मोडलको साथ �ूल वष� सु� गन� योजना बनाइरहेका छौ ं जुन स्थानीय र रा� 
जन�ा� माग�दश�नको पालना गद�छ र स�वतः अिधकतम हदस� सामािजक आिथ�क 
दूरीको लािग अनुमित िदन्छ ।                                                                                    

हामीले दुई िदन रोटेशन हाइिब्रड काय�क्रमह� तय गऱ् यौ ंजुन सबै �ूल समुदायका सद�ह�को 
�ा� र सुर�ालाई स�ुलनमा राख्छ, िव�ाथ�ह�को लािग उ�म शैि�क अनुभव प्रदान गद�छ, र 
प�रवारह�को आव�कता पूरा गन� एन.डी.                                                                                    

हाम्रो हाइिब्रड मोडलले िमिश्रत िसकाई िश�ा प्रदान गन�छ जहाँ दुबै अनुहार-अनुहार र भचु�अल 
िनद�शन प्रदान ग�रएको छ। िमिश्रत लिन�ग मोडलको मा�मबाट िव�ाथ�ह�ले िस� जारी रा� 
स�ेछन, ितनीह� पनी शारी�रक शारी�रक �पमा �ूलमा भाग नरहेको िदन स� 
पिन। यू �ानभास, एक िश�ा �वस्थापन प्रणाली, िश�कह�ले एकसाथ आमनेसामने िनद�शन 
प्रदान गन�छ, साथै घरबाट अनलाइन िसिकरहेका िव�ाथ�ह�लाई िनद�शन प्रदान गन� बेला। जब 



िव�ाथ�ह� तोिकएको िदनमा �ूलमा फक� न्छन्, ितनीह� आफ्ना सहपाठीह�सँग 
ट� ैकमा �नेछन् । िव�ाथ�ह� �ीकाय� उप�स्थित प्रदश�न गन� सक्छन् जुन ितनीह� क�ामा छन् वा 
अनलाइन िश�ामा संल� छन्। 

एचसीएसएसले फाउंडेशनको �पमा िनयिमत तािलका प्रयोग गन�छ र िव�ाथ�ह�लाई सोमबार / म 
Tuesday◌्गलबार वा िबिहवार / शुक्रबार दुई-दुई पटक आमने सामने 
िसकाइन्छ । िव�ाथ�ह� अनुहार सामु�े िसकाईको बखत अनुहार िनद�शन प्रा� गद�छन् र ती िदन 
�ूलमा शारी�रक �पमा नभएको बेला अनलाइन िश�ामा भाग िलन्छन्। बुधवार सबै 
िव�ाथ�ह�को लािग अनलाइन िश�ा �नेछ। 
  
  
  

२० P२-२१ �ूल वष�को लािग SAM PLE SCHEDULE 

सोमबार TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY शुक्रवार 

समूह A समूह A 
सबै िव�ाथ�ह�को 

लािग अनलाइन 

समूह बी समूह बी 

कमजोर िव�ाथ�ह� कमजोर िव�ाथ�ह� 

  
  

नमूना बेल शै�ुल 

  सु� गनु�होस् अ� 

आगमन + बे्रकफा� :40: .० :00:०० 

�क I :00:०० :20: २० 

�क II :20: २० १०::40० 

�क III + खाजा १०::40० १२:२० 

�क IV १२:२० १:40::40० 

खारेज १:40::40० १:00:०० 



  

 
 

पूण� आभासी सीखने मोडेल 

एचसीएसएसले िव�ाथ�ह� र प�रवारह�को लािग पूण� वचु�अल िश�ा मोडेल प्र�ाव गद�छ जुन �ूल 
वष� सु� �ँदा ���गत िनद�शनमा भाग िलन चाहँदैनन् र कोिवड १ to को कारणले भिव�को 
क�ाकोठा वा �ूल ब� भएमा सबै िव�ाथ�ह�को लािग। हाम्रो आक्रामक hensive पूण� भचु�अल 
िश�ा मोडेल िव�ाथ�ह�को लािग एक िवक� हो जुन उनीह�को �ूलका साथीह� र �ूल 
समुदायसँग स�क� मा रहन चाहान्छन् तर ितनीह�को िश�ा घरमै अनलाइन पूरा 
गद�छन्। िश�कह�ले अनलाइन िनद�शन प्रदान गद�छ जुन उनीह�को दैिनक एफए-से-फेस-�म 
क�ाकोठाको िनद�शन अनुसरण गद�छ। क�ाकोठा घ�ा र अिफस समय एक दैिनक, तािलकाब� 
तािलकामा तोिकएको �न्छ। पा�क्रम �ानभास लिन�ग प्रब�न प्रणाली माफ� त प्रदान ग�रएको छ र 
िश�कह�को आमने -सामने, ��ेसनमा दैिनक क�ाकोठाको साथ िसधा प .◌्��ब� ग�रएको छ। 

िव�ाथ�ह�ले िश�ा �ाकह�को एक भागको बखत प्र�� िनद�शन प्रा� गन�छन् र �सपिछ साना 
समूह िश�ा, छलफल, र एिसन्क्रोनस िनद�शन माफ� त �� रहनेछन्। सबै िव�ाथ�ह�ले आफ्ना 
िश�कह�ले िनधा�रण गरेको काम पूरा गन� र बुझाउने आशा ग�रन्छ । िव�ाथ� आचार संिहता र सबै 
टे�ोलोजी अपे�ाह� प्रभावमा छन्। प्र�ेक िबहान, िव�ाथ�ह� उप�स्थत �न र तोिकएको 
काय�तािलका िभत्र प्र�ेक िदन िनद�शनमा संल� �ने आशा ग�रन्छ। सबै िव�ाथ�ह�ले तोिकएको 
समयमा लॉगइन गरेर र क�ामा उप�स्थत भएर दैिनक उप�स्थित िदशािनद�शह�को पालना 
गन� अपे�ा ग�रन्छ । िब�ाथ�ह�ले �ानभास िश�ा प्रब�न प्रणाली माफ� त उनीह�को पा�क्रम र 
काय�भारह� प�ँच गन�छन्। अिभभावक बैठकह� र / वा स�ेलनह� लगभग oc cur लाई 
तािलकाब� ग�रनेछ । 
  
उ� आव�कता िव�ाथ�ह� 

हाम्रो SPED / ELL िवभागले साव�जिनक �ा� िदशािनद�शह�को साथ प students◌्��ब�तामा 
िव�ाथ�ह�को लािग उपयु� शैि�क काय�क्रम प्रदान गन�छ। प�रवारह�सँगको सहयोग सध� िश�ा 
प्रिक्रयाको एक आव�क िह�ा �नेछ र यस समयमा जारी रहनेछ। एक गन� ddress िव�ाथ�ह�को 
अि�तीय आव�कता, हाम्रो टोली सहयोग �रमोट र ��� िस�े वातावरणमा प्र�� र अप्र�� दुवै 
प्रदान गन� सिकन्छ िक प्र�ेक िव�ाथ� लािग सेवाह� पिहचान गन� प�रवार संग काम जारी 
�नेछ। सेवा योजनाह� िश�ाको वातावरणको प�र�स्थितको लािग आव�क पन� �पमा िडजे� �न 
सक्छ ।  



HCSS ले एक अश�ता भएको र िवशेष िश�ाको आव�कता भएको वा भाषा अवरोध भएको र ELL 
सेवाह� चािहएको आश students◌्का गन� िव�ाथ�ह�को पिहचान, प�ा लगाउन र मू�ाate◌्कन 
गन� जारी राख्दछ। यो ame समय मा, हामी िदमागमा �नेछौ ंिक िव�ाथ�ह� रेफरल प्रिक्रया शु� गदा� 
उनीह�को िविश� िश�ण वातावरणबाट िवस्थािपत भएका छन्। केिह मू�ा procedures◌्कन 
प्रिक्रयाह� टाढाको िसकाई अवस्थाह�मा पूरा गन� सिकन्छ। केिह मू�ा students ◌्कनको 
लािग िव�ाथ�ह�को साथ िव�ाथ� कन्�ाटी सीटी आव�क �न्छ वा �ूल सेिटं�मा 
िव�ाथ�ह�को अवलोकन। HCSS ले िव�ाथ� र कम�चारीको सुर�ाका लािग CDC र DESE 
िदशािनद�शह�को पालना गदा� टाढा र ���गत �पमा मू�ा evalu◌्कन गन�छ। 

हामी यो सुिनि�त गन� जारी गद�छौ ं िक अश� िव�ाथ�ह�ले िन: शु� उिचत साव�जिनक िश�ा 
(FAPE) प्रा� गछ� न्। उनीह� नयाँ �ा� र सुर�ा सावधानीह� समािहत गन� काम ग�ररहेका छन् 
जुन अश� िव�ाथ�ह�लाई एफएपीई प्रदान गन� क्रममा लागू गनु�पद�छ। आवास र 
संशोधन िव�ाथ�को सीखने वातावरणको िबना नै प्रदान गरीन्छ । सामा� र िवशेष िश�ा 
िश�कह�ले िव�ाथ�को बासस्थान र / वा संशोधनह�को उपयु�ता र सफलता िनधा�रणमा 
सहयोग गन� जारी रा�ेछन्। आईईपी टीम (सामा� िश�ा िश�कह�, िविश� आईएल िश�ा, 
स���त सेवा प्रदायकह�, र प�रवारह�) वैक��क समाधानह� पिहचान गन� सहयोगी �पमा 
काम गद�छ यिद यसले िव�ास गद�छ िक आवास र / वा प�रमाज�न उपयु� वा एक िवशेष 
सेिटंगमा सफल छैन । 

हाम्रो टोलीसँग आिथ�क िहसाबले वा उ� आव�कता भएका िव�ाथ�ह�को लािग िश�ण 
वातावरणमा प्रयोगको लािग सह- असिक्रय डेटा संग्रह र सेवा लग प्रिक्रयाह� �नेछन् । डाटा 
स Collect◌्कलन गन� र सेवाह�को प्रावधानको अनुगमनले िश�क र प�रवारह�लाई प्रदान 
ग�रएको िनद�शको प्रभावशीलता अनुकुलता, ल� / उ�े�ह�मा िव�ाथ�को प्रदश�न, र अनुदेशमा 
आव�क समायोजन गन� टोलीह�लाई सहयोग पुऱ् याउँछ। ब�ाले वािष�क ल�ह� प्रा� गन� 
िदशामा ग�ररहेको प्रगितको बारेमा आविधक �रपोट�ह� जारी रा�खनेछ। 

सुर�ा, �ा�, र सामािजक भावना�क समथ�न 

िव�ाथ� र कम�चारीह�मा COVID-19 �ोबल महामारीको प्रभाव प्र�� र अप्र�� �ने अपे�ा 
ग�रन्छ। 

HCSS ले सामािजक भावना�क िवकासको लािग काय�क्रम र श्रोतह�को सुधार र िव�ार 
गद�छ, ईिशंग पाट�नरिशपको साथसाथै नयाँ वग�, �ेटफम� र वातावरणमा प्रभावी स्थाना�रण , 
चाहे ���गत होस् वा अनलाइन। 

िनद�शा�क कम�चारी सामािजक भावना�क िसकाई मा मानिसक िवकास को लािग ort ort 
मा पेशेवर िवकास को एक शंृ्रखला को पुन: खोल्न शािमल �नेछ । 



हाम्रो स�ाहकार काय�क्रम सामािजक भावना�क िश�ा र स�� िनमा�ण मा िनद�शन प्रदान 
गद�छ। साथै, परामश� कम�चारीले मानिसक �ा� समथ�न र संसाधनह� प्रदान गद�छ, समूह वा 
���गत परामश� र परामश� सिहत f वा िव�ाथ� र प�रवारह�, आव�कता अनुसार। 

ह��ेप                            

सबै िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को शैि�क, �वहार, र क�ाण आव�कताह�को लािग लिचलो र 
उ�रदायी समथ�न आव�क पन�छ। HCSS ले चिलरहेको ह��ेप सेवाह�लाई सहयोग पुऱ् याउन 
मह�पूण� संसाधनह�को प्रितब�ता गरेको छ। क�ा कोठा िश�कह� र सहयोगी 
कम�चारीह�ले ���गत र अनलाइन िश�ाको लािग एक समथ�न प्रणालीको योजना बनाउन र 
काया��यन गन� p �ावसाियक िवकास प्रा� गन�छन् । शैि�क समथ�न पूरा समूह र सानो समूह 
िनद�शन र ���गत िव�ाथ� ह��ेप माफ� त आव�क मापद�को �ान र समी�ा प्रदान 
गद�छ। एस चूलह�ले संसाधन र उपकरणह� �व�स्थत डेटा स collection◌्कलन, चिलरहेको 
प्रगित िनगरानी, र समयमै ह��ेपका लािग लाभ उठाउनेछ। �ूलका स�ाहकारह� लगायत 
सहयोगी कम�चारी र संसाधन िश�कह�ले िव�ाथ� आव�कताह� स�ोधन गन� �ूल भर लिचलो 
�पमा काम गन�छन्। 

                                                        

                                          
सु� िमित 
�ूल वष� २०२०-२०१२ का लािग �ाले�र सु� िमित सोमबार, से�े�र १ 14 हो। एचसीएसएस �ाफ 
अग� २१ दे�ख शु� �ने �ावसाियक िवकासको शंृ्रखलामा भाग िलनेछ। 
  
�ूलमा फक� दै 
जसरी िव�ाथ� र �ाफ िगरावटमा आमने-सामने िनद�शनको लािग फक� न्छन्, उनीह�को पर�रागत 
वातावरण बृ�� भएको सुर�ा र �ा� प्रोटोकलह�को कारण फरक दे�खन सक्छ । यो नयाँ सामा� सबैको 
लािग समायोजन आव�क �न्छ, तर अ�तः यी प�रवत�नह� h ealth र सुर�ा प्र�ेक �ा�समा शीष� 
प्राथिमकताह�को �पमा रा�ेछ । हामीले अिभभावक, िव�ाथ� र �ाफबाट इनपुट प्रा� गऱ् यौ ं र DESE 
िदशािनद�शह�लाई प�ाउँदछौ ंसुर�ा र �ा�को साथ अगािड पुन: खोल्ने योजना िसज�ना गन�। 
  
िप्र-�ीिनंग 

Each हरेक िबहान ल�णह�को लािग जाँच गनु� आमाबाबु / हेरचाहकता�को िज�ेवारी हो र 
COVID-१ for ल�णह�को लािग प्राथिमक �ीिनंग मेकािनजमको �पमा काम गद�छ।       

● िव�ाथ�ह� आमाबाबु वा अिभभावकको साथ घरमा ल�णह�को अभाव सुिनि�त गन�का 
लािग �-�ीिनंग ग�रने छ। िश�कह� र कम�चारीह�ले िव�ाथ�ह�लाई 



िदनभ�र घोर िच�ाको मू�ा ate ◌्कन गन�छन् , साथै िव�ाथ�ह�लाई उनीह� क�ो 
महसुस गद�  छन् र सामा� क�ाण देखाउँछन् भनेर सोध्नु पछ� ।       

Families हामी प�रवारह�लाई उनीह�को प्राथिमक भाषामा यस ल�ण ल�णह�को 
संचालनमा सहयोग पुऱ् याउन जानकारी प्रदान गद�छौ ं र प�रवारह�ले आफ्ना 
ब�ाह�लाई �ूल पठाउँदैनन् यिद उनीह�ले COVID-१ symptoms 
ल�णह� देखाउँछन् भने । कामबाट घर छाड्नुहोस् र यिद तपाईलें अनुभव ग�ररहनु भएको 
छ भने तपाईकंो �ा� प्रदायकसँग परामश� िलनुहोस्। िन� म�े कुनै:       

○ �रो (१००..4 ° फरेनहाइट वा उ�), िचसो, वा ह�ाउने िचलह�       
Ough खोकी (अ� �ात कारणले होइन, ज�ै पुरानो खोकी)       
Breat सास फेन� गाह्रो वा सास फेन�       
Taste �ाद वा ग�को नयाँ घाटा       
○ दुखेको घाँटी       
○ टाउको दु�े जब अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा       
Cle मांसपेशी दु�े वा शरीर दु�े       
Ause मतली, बा�ा, वा पखाला       
Ati थकान, जब अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा       
○ नाकको भीड वा बहेको नाक (अ� �ात कारणह�ले गदा� होईन, ज�ै एलज�ह�) जब 

अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा �न्छन्       
  
हात धुने / सेिनटाइिजंग र सफाई: 
हामी सबैले लगनशीलताका साथ िविश� ��ताका अ�ासह� गरेर COVID-१ of को प्रसार कम 
गन� योगदान गद�छ। यस उ�े�का लािग, सबै िव�ाथ� र �ाफले ट� ा�िमसनको जो�खम कम गन� 
तलका रणनीितह� अनुसरण गनु�पछ� : 
  

● धो हात बार�ार - साबुन प्रयोग र water-- क�ीमा 20 सेके� को लािग, िवशेष य�ो 
doorknobs, Handrails र सामा�तः प्रयोग उपकरण, उ�-�श� सतहह� संग स�क� मा 
आउने पिछ पिहले र आफ्नो मा� छोएर, र प्रयोग गदा� पिछ शौचालय       

● एक र�ी आधा�रत हात को प्रयोग हात धुने स�ा� छैन भने कम से कम 60% र�ी संग 
anitizer। सबै भवनह�मा �ा� सेिनटाइजर प्रदान ग�रनेछ।       

Slee कफी / आ�ीनमा ि�ज, प्राथिमकता कुिहनोमा। एक िटशू प्रयोग गदा�, यसलाई ठीक 
छोड्नुहोस् र तु��ै हातह� सफा गनु�होस् / सफा गनु�होस्।       

● अनुहार छोड्नुहोस् , िवशेष गरी आँखा, नाक, र मुख िकनभने यो भाइरसको लािग प्रवेश िबन्दु 
हो।       

● िदनभर हात धुनु / सेिनटाइज गन� आव�क �नेछ।       
● अित�र� हात सेिनटाइजर प्र�ेक क�ा कोठामा उपल� �नेछ।       



हामी मु� स्थानह�मा �ा� सेिनटाइजर �ेशनह�को एन ओ�र बढाउनेछौ ं र सबै उ� टच 
�ेत्रह�मा िदनभर कठोर सफाई गन�छौ ं। 
  
अनुहार कभ�रंगह� 

● हामी एक-अका�लाई मा� लगाएर सुरि�त गद�छौ।ं       
D रोग िनय�ण तथा रोकथाम के� (सीडीसी) का िनद�शन अनुसार, जन�ा� िवभाग (DPH), 

र प्राथिमक तथा मा�िमक िश�ा िवभाग (DESE), सबै �ूल कम�चारीह�, िव�ाथ�ह�, र 
आग�ुकह�ले फेस मा� लगाउनु पछ�  जुन भवनमा �ँदा सबै समयमा मुख र नाक कभर 
गद�छ।       

Properly जब राम्रोसँग लगाईन्छ, मा� लगाउँदा ��� बीचमा थो�ो ट� ा�िमशन घटाएर 
कोरोनाभाइरसको फैलाव कम गद�छ।       

● मा� बे्रक िदनभ�र देखा पन�छ जब िव�ाथ�ह� छ िफटको दूरीमा र आदश� बािहर वा क��मा 
िव�ोज खो�ा �न स�छन्।       

  
सामािजक िज�ा ancing 
आगमन र खारेज 
  

● �ूलह�ले COVID-१ of को भीड र प्रसारण कम गन�का लािग आगमन र खारेज प्रिक्रयाह� 
स्थापना गद�छ, साथै वाकरह�को लािग ड� प-अप र िपक-अप पोइ�्स समावेश गद�छ।       

● िव�ाथ�ह�ले सामािजक दूरी अ�ास गन�छन् र एकल लाइनमा एक अक�बाट feet िफट टाढा 
िहड्नेछन्। T हे �ूलमा प्रवेश गरेको बखत तु�� क�ा कोठामा �रपोट�  गनु� आव�क �न्छ 
र हलवे वा अ� �ेत्रमा भेला �न अनुमित िदइने छैन।       

Ism बखा�� प्रिक्रयाह�मा स transition◌्क्रिमत िनद�शनह� र पथह� सामेल �नेछन् जसले 
�ु डे�ह�को समूहह�को िमश्रणलाई सीिमत गद�छ । �ूल मैदान र बािहर िन�ँदा 
िव�ाथ� र अिभभावकह�लाई ट� ािफक प्रवाह ढाँचा याद िदलाउन संकेत प्रदान ग�रनेछ।       

● थप �पमा, �ूल-आधा�रत टोलीह�ले एक वषा� day िदन योजना स्थापना गद�छ। सबै 
आगमन र खारेज योजनाह� जहाँ संभव भए सामािजक िड स्�ा�� forको लािग अनुमित 
िदनेछ । िव�ाथ�ह� बखा��गी भर �ाफ �ारा पय�वे�ण ग�रनेछ। िव�ाथ�ह�लाई जिहले 
पिन बखा��को समयमा उनीह�को अनुहार कभ�रनु आव�क �न्छ।       

Ism बखा�� प्रिक्रयाह�मा �ूलको प्रवेश�ार र बािहर िन�ेर सामेल �नेछ। कार लाईन दुबै 
आगमन र बखा��को लािग पिन टुिक्रने छ।       

  
क�ा कोठा संरचना 
  

● डे�ह� एक अक�दे�ख 6 िफट टाढा �नेछ र समान िदशाको सामना गन�छ।       



● अ�यन समूहह� र िव�ाथ� सment◌्ल�ता गितिविधह� जुन feet िफट िनयमको पालना 
नगन� स�ालन ग�रने छैन।         

● िव�ाथ�ह� स�व भएस� सकेस� समान समूहमा तािलकाब� �नेछन्।       
● प्र�ेक क�ाकोठा प्र�ेक िव�ाथ�को बीचमा अिधकतम अ��र� र अ��र�को लािग िडजाइन 

ग�रन्छ। अित�र� ठाउँ प्रदान गन� क�ा कोठा फिन�चर पुन: संगिठत �नेछ । प्रशासकह�ले 
�ूल सु� �नु अिघ क�ा कोठा िडजाइनह� पूवा�वलोकन र अनुमोदन गन�छन्, र 
समायोजनको �पमा �ूलको वष�भ�र।       

● ह�ा�र यी �ेत्रह�मा प्रिक्रयाह� सूचीब� छन् भनेर सुिनि�त गन� प्रयोग ग�रनेछ । �ूलमा 
आधा�रत कम�चारीह�ले यी �ेत्रह�को लािग यी प्रिक्रयाह� िसकाउनेछन् र 
काया��यन गन�छन् ।       

  
  
  
  
हलवे: 
  

● हलवेह� feet िफट दूरी र ब�-िदशा�क बहावलाई अनुमित िदन िवभािजत ग�रनेछ।       
Students अंकह� प्र�ेक feet िफट रा�खनेछ िव�ाथ�ह�लाई सामािजक दूरी उपायह�को 

याद िदलाउन।       
● िच� वेयर अनुहार coverings, धुन �रमाइ�र िव�ालय र काया�लय प्रमुख �ेत्रमा रा�खएको 

ग�रनेछ, र सामािजक distancing अ�ास र कुन बाटो ितनीह�ले देखाउन अल छन् गन� 
lowed यात्रा।       

● �ाफले यी िदशाह�लाई सु�ढ गद�छ, शारी�रक दूरीको पालना, र मा��ंग।       
● HCSS ले आपतकालीन िनकासी प्रोटोकोलको परी�ण गन�छ र सावधानीपूव�क सबै 

सरोकारवालालाई कुनै पिन प्रासंिगक प�रवत�न संचार गद�छ।       
● HCSS एक Homeroom तािलका प्रयोग गन�छ हलवे भीड कम। कम�चारी �ॉक बीचमा 

संक्रमण �नेछ।       
● िव�ाथ�ले सामािजक दूरीको िनयम हटाइएनन् स� लाकरह� प्रयोग गन� छैनन्।       
● िव�ाथ�ह� सबै हलवेको दायाँ-प�ी मात्र िहड्ने छन्। हामी 

पखा�लमा िस�ेजको उपयोग स�क� लाई सीिमत गन� अपर आंदोलनलाई प्रो�ािहत गन�का 
साथै स�व भएस�-िफट दूरी प्रो�ािहत गन� �ोर साइनेज पिन प्रयोग गन�छौ ं।       

Student हामी िव�ाथ� आ�ोलनको प्रवाहलाई सहयोग गन� एक िदशा हलवे (जहाँ उपल� छ) 
स्थापना गन�छौ।ं       

● �ाफ सद�ह�ले हलवेमा िनगरानी राख्छन् र स�व भएस� हलवेमा कुनै म�ली नभएको 
िव�ाथ�ह�को प्रवाहको प्रवाह सुिनि�त गन� वग� प�रवत�नह� सुरि�त गद�छ ।       



Practical शारी�रक अवरोधह� स्थापना �नेछ जहाँ �ावहा�रक, ज�ै ि�ज गाड�ह�, र 
शारी�रक िच�ह� प्रदान गद�छ कम से कम feet िफटको सामािजक दूरीलाई सुिनि�त 
गन� बाथ�म र �ाफेट�रया बािहर क��मा feet िफट ।       
  

िबहानको खाजा / खाजा: 
  

● िबहान िव�ाथ�ह�ले �ाक-ए�-गो �ाइल बे्रकफा�मा खाना प्रा� गन�छन् र उनीह�लाई 
उनीह�को क�ाकोठामा खान आग्रह ग�रनेछ।       

● िव�ाथ�ह�लाई खाजा लाइनमा टाढा रा�खने छ। िदउँसो खाजामा पूव�-पा ckaged 
आईटमह� समावेश �नेछ जुन लाइनमा कुद�  समय कम गन� िछटो उठाउन सिकन्छ। ल� 
आगमन र खा�रज staggered �नेछ।       

● िब�ाथ�ह�ले आफ्ना खाजा खानेछैनन् एक िनिद�� �ेत्रमा दैिनक (क�ा कोठा / �ेत्र बािहर / 
�ाफेटे�रया)।       

● िव�ाथ�ह�लाई यो याद िदलाइनेछ िक भूतपूव� �ा�ेसनले खाना खानु�नेस� अनुहार 
छो�ुपद�छ र तु��ै अनुहार कभर पूरा गरेपिछ फे�र रा�खनेछ। कुनै पिन खाली समय / 
अवकाश खाए पिछ सु� अनुहार कभ�रंग िफता� राख्नु पछ� ।       

● िव�ाथ�ह� पानीको बोतलह� लेबल गन� उमेरका छन् । कुनै पानी फोहोर सेवा मा 
�नेछ। �ूलको िदनमा िव�ाथ� र �ाफका लािग �ूलमा खाना िवतरणको अनुमित छैन।       

  
यातायात: 

Age बसमा रहेका सबै �ाफ र िव�ाथ�ह�ले उमेरलाई �ान निदई, जुनसुकै ठाउँमा मा� 
लगाउनु पछ�  ।       

● िव�ाथ�ह�लाई प्र�ेक प row◌्��को लािग वैक��क प�ह� प्रित ब�च प्रित एक भ�ा बढी 
िव�ाथ�ह� रा�खनेछ, जसले िव�ाथ�ह�लाई लगभग feet िफट शारी�रक दूरी कायम रा� 
अनुमित िदन्छ।       

● नै घरेलू दे�ख ब�ाह� सँगै ब� र �न सक्छ निजक िनकटता मा (ज�ै, दुई को प्रित पीठ 
tudents)।       

Operation हामी स�ालनको क्रममा िव�ोजह� जिहले पिन खुला राख्दछौ,ं बाहेक DESE 
िदशािनद�शनह� अनुसार अ�िधक मौसम अवस्थाको कारण स�व छैन।       

● िव�ाथ�ह�लाई एकल बस र िवशेष िसटमा तोिकनेछ । तलको तािलकाले मािथ उ���खत 
क��गरेसन अ�ग�त �ूल बसह�को संशोिधत अिधकतम �मताको अनुमान गद�छ (एउटै 
घरानाबाट ब� ब�ाह�को साथ बस मोिनटरह� वा प�र��ह� समावेश गद�न)।       

  
  
कोिभड -19 िबरामीह� 



एचसीएसएसले संिद�, वा पुि� ग�रएको, सीओभी आईडी -१ cases केसह� स�ाल्नको लािग 
सीडीसी र रा� िदशािनद�शह�को पालना गन�छ र ल�णा�क ���को लािग अल�ै कोठा 
स्थापना गद�छ। िव�ाथ�ह� सुरि�त �पमा DESE िनद�शन अनुसार िडस्चाज� �नेछन्। 
  
आग�ुकह� 
  
स�ािवत COVID-19 जो�खम स�व भएमा सीिमत गरेर �स्थ र सुरि�त वातावरण िनमा�ण गन� 
आव�क छ। अक� सूचना नभएस� कुनै बा� आग�ुकह�लाई �ूल िज�ा सुिवधाह�मा प्रवेश 
गन� अनुमित छैन। 
  
स�ेलनह� 
  
�ा�समा कम�चारी र िव�ाथ�ह�को सुर�ाका लािग पेप रैली, स�ेलन र अ� ठूला जमघटह� 
अक� सूचना नभएस� अनुमित िदइने छैन। 
  
�ेत्र भ्रमण र जनसभा 
  
गन� �ा� र हाम्रो िव�ाथ� र कम�चारी, �ेत्र यात्राको र आम जमघट सुर�ा गन� प्रितब� रहन छैन थप 
सूचना स� अनुमित ग�रनेछ। िफ� िट� पह� सामािजक दूरीलाई बढावा िदन र उिचत सुर�ा 
िदशािनद�शह�को पालना गन� अक� सूचना नभएस� तािलका बनाउँदैन । अित�र� गितिविधह� 
पिन जब स�ा� �न्छ भचु�अल �ेटफम�ह�मा सीिमत �नेछ। 
  
  
�ा� र सुर�ा आव�कताह�को प्रमाणीकरण 
पूव� र पि�मको �ा�डेन चाट�र �ूलले DESE �ारा जारी अ��म �ा� र सुर�ा आव�कताह� 
पूरा गन� टी टोपी प्रमािणत गद�छ । 
  
 


