
જોપ્લીન શાળાઓ

મૂળ: 30 જુલાઈ, 2020

સાતમી પુનરાવર્તન

સેવા યોજના (SRCSP) ની વ્યક્િતગત સૂચના એડ કન્િટન્યુટી પર સુરક્િષત વળતર

નવીનતમ પુનરાવર્તન: 24 જાન્યુઆરી, 2023

• કોિવડ-19 ચેપ • નેિવગેિટંગ લર્િનંગ 

એન્વાયર્નમેન્ટ્સ

SRCSP નો હેતુ જોપ્લીન સ્કૂલ્સ 

સેફ િરટર્ન ટુ પર્સન ઈન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ કન્ટીન્યુટી ઓફ સર્િવસ પ્લાન (SRCSP) નો હેતુ એ વ્યાખ્યાિયત કરવાનો છે કે કેવી રીતે જોપ્લીન સ્કૂલો 
િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી જાળવવા સતત કામગીરી સુિનશ્િચત કરશે. SRCSP ની દર છ મિહને સમીક્ષા કરવામાં આવશે 
અને જરૂિરયાત મુજબ તેમાં સુધારો કરવામાં આવશે. સમીક્ષા પ્રક્િરયામાં બોર્ડના અંિતમ િનર્ણયની સલાહ આપવા માટે િવદ્યાર્થીઓ, પિરવારો, 
તમામ સ્તરના િજલ્લા સ્ટાફ અને જોપ્લીન િવદ્યાર્થીઓની િવિવધતાનું પ્રિતિનિધત્વ કરતા િહતધારકો સાથે પરામર્શનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

• િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ માર્ગદર્િશકા

o જ્યારે તમે ખાંસી કે છીંક આવો ત્યારે તમારા મોં અને નાકને ટીશ્યુ વડે ઢાંકો , ખાંસી અથવા છીંક આવવી

o કોિવડ-19ના ફેલાવા સામે લડવા માટે હાથની સ્વચ્છતા એ રોિજંદી ચાવીરૂપ ક્િરયા બની રહી છે. ઓછામાં ઓછા 20 
સેકન્ડ માટે તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરવા અથવા ઓછામાં ઓછા 60 ટકા આલ્કોહોલ સાથે હેન્ડ 
સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો એ બીમાર થવાથી બચવા માટેનું એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. • અન્ય લોકો માટે સ્વાસ્થ્ય 
નમ્ર બનો:

• સ્વચ્છતા અને શારીિરક અંતર • સ્ક્િરિનંગ માર્ગદર્િશકા • 

માસ્િકંગ અને સુધારેલ વેન્િટલેશન • મુલાકાતીઓની ઍક્સેસ 

અને શાળા પ્રવૃત્િતઓ

• દરેક કેમ્પસના પ્રવેશદ્વાર પર હેન્ડ સેિનટાઈઝર સ્ટેશન ઉપલબ્ધ હશે.

SRCSP માટેના મુખ્ય ઘટકો

જોપ્લીન સ્કૂલ્સે જુલાઈ 2020 થી સાત વખત SRCSP ની સમીક્ષા કરી છે અને તેમાં સુધારો કર્યો છે. નવીનતમ સંસ્કરણ અમારી વર્તમાન 
પ્રથાને પ્રિતિબંિબત કરે છે કારણ કે િજલ્લાએ કોિવડ-19 નેિવગેટ કર્યું છે.

સ્વચ્છતા
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િવદ્યાર્થીઓ વધુ િવગતો માટે તમારી શાળાની નર્સને જુઓ.

શારીિરક અંતર

• વર્ગખંડ વ્યવસ્થાપન અને બીમારી િનવારણ માટે સારી પ્રેક્િટસ તરીકે, વર્ગખંડમાં બેઠક

• શાળાના સ્ટાફ સભ્યોએ ઘરે સ્વ-સ્ક્રીન કરવું જોઈએ અને જો તેઓ બીમાર હોય તો ઘરે જ રહેવું જોઈએ. • િવદ્યાર્થીઓ 

પ્રવેશતાની સાથે જ બીમારીના િચહ્નો અને લક્ષણો માટે દૃષ્િટની તપાસ કરી શકે છે

સ્ક્િરિનંગ માર્ગદર્િશકા

• બાળકો શાળાએ આવે તે પહેલાં માતા-િપતાએ ઘરમાં બાળકોની તપાસ કરવી જોઈએ. લક્ષણો ધરાવતા િવદ્યાર્થીઓએ ઘરે રહેવું જોઈએ 

અને માતાિપતાએ તેમના આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓની સલાહ લેવી જોઈએ.

સફાઈ

o નવું વહેતું નાક અથવા ભીડ o શ્વાસ લેવામાં તકલીફ 

અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અથવા ગળું

• જો તમે બીમાર હો, તો ઘરે જ રહો.

• સ્વચ્છતાના હેતુઓ માટે માત્ર િજલ્લામાં ખરીદેલ નરમ બેઠકોને મંજૂરી આપવામાં આવશે.

• માતા-િપતા પાસે તેમના માટે શાળામાં ટેિલમેિડિસન પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવાનો િવકલ્પ પણ છે

• કેમ્પસ પર આધાિરત કાફેટેિરયા, ક્લાસરૂમ અથવા "ગ્રેબ એન્ડ ગો" સુિવધાઓમાં નાસ્તો પીરસવામાં આવશે. બપોરના ભોજન કાફેટેિરયામાં 

પીરસવામાં આવશે. મેનેજમેન્ટ અને બીમારી િનવારણ વ્યૂહરચનાઓ માટે િવદ્યાર્થીઓને સમૂહ જૂથમાં બેસવા માટે કહેવામાં આવી શકે છે.

o તાવ અથવા શરદી o 

ઉધરસ o માથાનો દુખાવો

o સ્નાયુઓમાં દુખાવો o 

ઉબકા, ઉલટી અથવા ઝાડા o સ્વાદ અથવા ગંધની 
નવી ખોટ

• િવદ્યાર્થીઓને પાણીની બોટલ સાથે રાખવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. ઉપર િરિફલ કરી શકાય તેવા બોટલ સ્ટેશનો
ફુવારાઓ પસંદગીની પદ્ધિત હશે. • જોપ્લીન સ્કૂલના 

કસ્ટોિડયલ સ્ટાફ િદવસભર ઉચ્ચ ઉપયોગવાળા સ્પર્શ િવસ્તારોને જંતુમુક્ત કરશે. • શાળાના કલાકો પછી, કસ્ટોિડયન િનયિમત ડીપ માટે 

EPA યાદી N નોંધાયેલ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરશે

વ્યિકતગત સૂચનાના લાંબા ગાળાના િવક્ષેપોને કારણે જો જરૂરી હોય તો, જોપ્લીન શાળાઓ યુએસડીએ હેઠળની પરવાનગી મુજબ િવદ્યાર્થીઓની 

પોષક જરૂિરયાતો પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખશે.

વર્ગખંડોમાં અને બસમાં ચાર્ટની જરૂર પડશે.

શાળા અને/અથવા વર્ગખંડ.

• િવદ્યાર્થીઓને હૉલવે અથવા સામાન્ય િવસ્તારોમાં ભેગા થતા અટકાવવા માટે, ઇમારતો સંભવતઃ શરુઆતના સમયની 30 િમિનટ પહેલાં જ 

ખુલશે તેની ખાતરી કરવા માટે કે િવદ્યાર્થીઓની જરૂિરયાત મુજબ વ્યક્િતગત જગ્યાઓ પર દેખરેખ રાખી શકાય. િનયિમત શાળા સમયની 

બહારની ઇમારતોમાં પ્રવેશ માટેની િવશેષ વ્યવસ્થાઓ (જેમ કે ટ્યુટિરંગ અથવા વધારાની/સહ-અભ્યાસ પ્રવૃત્િતઓ) સ્ટાફ સભ્યો 

દ્વારા ગોઠવવામાં આવશે અને તે મુજબ દેખરેખ રાખવામાં આવશે.

• અપડેટ કરેલ સ્ક્રીનીંગ લક્ષણો અને એક્સપોઝર ચેકિલસ્ટ:
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મુલાકાતીઓની પહોંચ અને શાળાની પ્રવૃત્િતઓ

આવું કરવા માટે જરૂરી છે.

સુધારેલ વેન્િટલેશન

• મુલાકાતીઓએ મુખ્ય પ્રવેશદ્વારમાંથી પ્રવેશ કરવો પડશે અને િજલ્લાની ઇમારતોમાં મહેમાનોની તપાસ અને તપાસ માટે જોપ્લીન સ્કૂલના સલામતી પ્રોટોકોલનું 

પાલન કરવું પડશે. • જે વાલીઓ મોટી શાળામાં જવા ઇચ્છે છે તેમને પૂર્વ-નોંધણી િલંક અગાઉથી મોકલવામાં આવશે

o અપડેટેડ િસસ્ટમ્સમાં નવા Trane SC+ એકમોનો સમાવેશ થશે તેમજ તાપમાન, ભેજ, CO2, વગેરે માટે વધારાના ડેટા પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવશે. o આ ડેટા 

એકત્રીકરણનો ઉપયોગ સાધનોને સમાયોિજત કરવા, અયોગ્ય રીતે ચાલી રહેલી પ્રક્િરયાઓને સુધારવા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે કરવામાં 

આવશે.

પરંતુ શાળાની ઇમારતોમાં માસ્ક પહેરવાનું ફરિજયાત રહેશે નહીં.

પિરવહન

િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ માર્ગદર્િશકા

• માતા-િપતા અને જોપ્લીન સ્કૂલની ઇમારતોના મુલાકાતીઓ સ્વેચ્છાએ માસ્ક પહેરી શકે છે, પરંતુ નહીં

• ડ્રાઈવરો સુિનશ્િચત કરશે કે એક પાછળની બારી, એક છતની હેચ અને ડ્રાઈવરની બારી ખુલ્લી રહેશે જેથી હવામાનની પરવાનગી મુજબ બસમાં સતત હવાનો પ્રવાહ 

ચાલુ રહે. • જોપ્લીન સ્કૂલના પિરવહન પર િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ દ્વારા સ્વૈચ્િછક રીતે માસ્ક પહેરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ જોપ્િલન સ્કૂલના પિરવહન પર 

માસ્ક પહેરવાનું ફરિજયાત રહેશે નહીં.

• જોપ્લીન શાળાઓએ દરેક કેમ્પસ માટે ઇન્ડોર એર ક્વોિલટી (IAQ) અભ્યાસ હાથ ધર્યો હતો. તે અભ્યાસમાંથી, કેટલાક વર્ષો દરિમયાન હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે 

બહુ-પગલાંના અિભગમ માટે ભલામણો કરવામાં આવી છે. પ્રક્િરયામાં પ્રથમ પગલું એ ખાતરી કરવાનું છે કે HVAC િસસ્ટમ્સ માટે િબલ્ડીંગ ઓટોમેશન િસસ્ટમ્સ (BAS) 

અપ-ટૂ-ડેટ છે.

• આ પ્રિતબંધો શાળાના િદવસ દરિમયાન લાગુ થશે પરંતુ સાંજની પ્રવૃત્િતઓ માટે કંઈક અંશે અલગ હોઈ શકે છે, જે હાજરી આપવા માટે વૈકલ્િપક છે. • શાળામાં મેળાવડા 

જેવા કે એસેમ્બલી, રેલી, નૃત્યો, પ્રાથિમક રજાઓની પાર્ટીઓ વગેરે.

યોજવામાં આવી શકે છે.

માસ્કીંગ

• જોપ્લીન સ્કૂલની ઈમારતોમાં િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ સ્વૈચ્િછક રીતે માસ્ક પહેરી શકે છે,

o જીલ્લાને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવવામાં, IAQ પર દેખરેખ રાખવામાં, ઉર્જા વપરાશ અને એનાિલિટક્સ માટે ડેટા એકત્િરત કરવામાં અથવા શેડ્યુિલંગ કાર્યક્ષમતાને 

મંજૂરી આપવા માટે જૂના BAS એકમોને અપડેટ કરવામાં આવશે.

• જોપ્લીન શાળાઓ હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે MERV-રેટેડ એર િફલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે

િનયિમત શાળા િદવસ દરિમયાન બનતી ઘટનાઓ.

િજલ્લા વ્યાપી.

• જે મુલાકાતીઓ શાળા દ્વારા આપવામાં આવેલી િલંક સાથે મોટી શાળાની ઇવેન્ટ્સ (એટલે કે વર્ગની પાર્ટીઓ) માટે પ્રી-નોંધણી 
કરાવતા નથી તેઓએ તેમનો ફોટો ID લાવવો આવશ્યક છે અને ઇવેન્ટમાં પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં સ્ક્રીનીંગ 
થવાની રાહ જોવી પડશે.
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• જોપ્લીન શાળાઓ સ્ટાફને તેમના સ્થાિનક આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે સંપર્ક કરવા પ્રોત્સાિહત કરે છે

પૃષ્ઠભૂિમ: MSHSAA એ તાજેતરમાં જ કોિવડ રીટર્ન ટુ પ્લે પ્રોટોકોલ સિહત તમામ કોિવડ-19 જરૂિરયાતો/માર્ગદર્શન રદ કર્યા છે. COVID-19 ને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું તેની નીિતઓ 

અને પ્રક્િરયાઓ, કારણ કે તે MSHSAA રમતો અને પ્રવૃત્િતઓ સાથે સંબંિધત છે, હવે સંપૂર્ણ રીતે સ્થાિનક શાળા બોર્ડનો િનર્ણય છે.

અમારા િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ્સની સલામતી માટે, જોપ્લીન સ્કૂલ્સ એથ્લેિટક િવભાગ માને છે કે કોિવડ-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનારા િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ્સ સામાન્ય પ્રવૃત્િતમાં 

પાછા ફરવા માટે યોગ્ય છે તેની ખાતરી કરવા માટે આપણે એક િસસ્ટમ ચાલુ રાખવી જોઈએ. • કોઈપણ િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ કે જેઓ કોિવડ-19 માટે પોિઝિટવ પિરક્ષણ કરે છે તે 

તમામ િવદ્યાર્થીઓ માટે જોપ્લીન સ્કૂલના માર્ગદર્શન અનુસાર તરત જ અલગ થવું જોઈએ. ભલામણ કરેલ આઇસોલેશન અવિધ પૂર્ણ કર્યા પછી, િવદ્યાર્થી-એથ્લેટ સામાન્ય 

એથ્લેિટક પ્રવૃત્િતમાં પાછા આવી શકે છે. .). o B) શાળાના એથ્લેિટક ટ્રેનર અને કોચના માર્ગદર્શન હેઠળ MSHSAA COVID-19 પ્લે ફોર્મ પર પાછા ફરવું.

o જો તેઓને તાવ અથવા અન્ય લક્ષણો ચાલુ રહે છે જે 5 િદવસના આઇસોલેશન પછી સુધર્યા નથી, તો તેઓએ તાવ ઘટાડતી દવાનો ઉપયોગ કર્યા િવના 24 

કલાક સુધી તાવ મુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી એકાંત સમાપ્ત થવાની રાહ જોવી જોઈએ અને તેમના અન્ય લક્ષણોમાં સુધારો ન થાય. . તેઓએ પ્રશ્નો સાથે 

તેમના આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. • જોપ્લીન શાળાઓ લક્ષણોવાળા સ્ટાફને કોિવડ-19 પરીક્ષણ આપવાનું ચાલુ રાખશે કારણ કે 

પરીક્ષણો છે

o જો તેઓ તાવ ઘટાડતી દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા િવના 24 કલાક સુધી તાવ-મુક્ત હોય અને અન્ય લક્ષણોમાં સુધારો થયો હોય તો તેઓ 5 સંપૂર્ણ િદવસ પછી 

અલગતાનો અંત લાવી શકે છે (સ્વાદ અને ગંધની ખોટ સાજા થયા પછી અઠવાિડયા કે મિહનાઓ સુધી ચાલુ રહી શકે છે અને િવલંબ કરવાની જરૂર નથી. 

અલગતાનો અંત).

5-િદવસના અલગતા સમયગાળાની ગણતરી કરવા માટે, િદવસ 0 એ લક્ષણોનો પ્રથમ િદવસ છે. િદવસ 1 એ લક્ષણો િવકિસત થયા પછીનો પ્રથમ સંપૂર્ણ િદવસ છે.

• જે લોકોને કોિવડ-19 છે અને તેઓને ઓછામાં ઓછા 5 િદવસ માટે અલગ રાખવા જોઈએ.

• કોિવડ-19 એ આપણા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની આસપાસની શાળાઓને તૂટક તૂટક અને લાંબા ગાળાની ગેરહાજરી દરિમયાન સૂચના િવશે અલગ રીતે િવચારવાની મંજૂરી આપી છે, 

જેમાં વૈકલ્િપક સૂચના પદ્ધિતઓ (AMI) ની નીિત અપનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. જોપ્લીન સ્કૂલ્સે ત્િર-સ્તરીય બનાવ્યું છે

આરોગ્ય અિધકારીઓનું માર્ગદર્શન.

શીખવાના વાતાવરણમાં નેિવગેટ કરવું

• તમામ વ્યક્િતઓને COVID-19ને ઘટાડવામાં મદદ કરવા પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. • જો 

તમે બીમાર હો, તો ઘરે જ રહો!

• જો કોન્ટેક્ટ ટ્રેિસંગ આવશ્યક બની જાય, તો જોપ્લીન સ્કૂલ તેની સાથે એક પ્રક્િરયા શરૂ કરશે

• જે િવદ્યાર્થીઓ અથવા સ્ટાફ શાળામાં હોય ત્યારે કોિવડ-19 ના લક્ષણો દર્શાવે છે, તેઓ ઘરે ન જાય ત્યાં સુધી અન્ય લોકો સાથે સંપર્ક ઓછો કરવા માટે તેમને શાળા 

િબલ્ડીંગની અંદરના િનયુક્ત બીમાર િવસ્તારમાં ખસેડવામાં આવશે.

રસીકરણ

ઉપલબ્ધ.

કોિવડ-19 ચેપ
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શીખવાના વાતાવરણમાં નેિવગેટ કરવાનો અિભગમ (અનુગામી પૃષ્ઠો જુઓ), જેમાં AMI ની 36 કલાક સુધીની અપેક્ષાઓ અને સંભિવત 
લાંબા ગાળાના બંધનો સમાવેશ થાય છે.

o સ્ટાફને માનિસક સ્વાસ્થ્ય તાલીમ માટેની તકો પૂરી પાડવામાં આવશે, જે િમઝોરી િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એિલમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી 
એજ્યુકેશન (DESE) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. o 2022-2023 શાળા વર્ષમાં વધારાના શાળા સલાહકારો ઉમેરવામાં આવશે. 

o જોપ્લીન શાળાઓ સ્થાિનક માનિસક આરોગ્ય એજન્સીઓ સાથે ભાગીદારી કરવાનું ચાલુ રાખશે

જરૂિરયાતમંદ િશક્ષકો/િવદ્યાર્થીઓ. • 

િવકલાંગ બાળકો માટે યોગ્ય રહેઠાણ IEP દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે

o તૂટક તૂટક અને લાંબા ગાળાની ગેરહાજરી માટે હાજરીનો દાવો કરવો એ િમઝોરી િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એિલમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી 
એજ્યુકેશન (DESE) દ્વારા દર્શાવેલ િરપોર્િટંગ માર્ગદર્િશકાને અનુસરશે. • શાળાના સલાહકારો, સામાિજક કાર્યકરો, લાયકાત 
ધરાવતા માનિસક સ્વાસ્થ્ય પ્રદાતાઓ, શાળાના મનોવૈજ્ઞાિનકો, નર્સો, િશક્ષકો અને સંચાલકો સ્ટાફ, માતા-િપતા અને 

િવદ્યાર્થીઓને માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના લક્ષણો િવશે િશક્િષત કરીને હકારાત્મક માનિસક સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાિહત કરશે, 
સામાિજક અને ભાવનાત્મક યોગ્યતા, અને સ્િથિતસ્થાપકતા

જરૂિરયાતમંદ િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને સહાય પૂરી પાડે છે. • િજલ્લો 

હકારાત્મક, સલામત શાળા વાતાવરણ સુિનશ્િચત કરશે અને સકારાત્મક વર્તન અને િનર્ણય લેવાની શીખવશે અને મજબૂત કરશે. શાળા-
આધાિરત સમસ્યા-િનરાકરણ ટીમોનો ઉપયોગ સંઘર્ષ કરતા િવદ્યાર્થીઓને વહેલાસર ઓળખવા માટે કરવામાં આવશે જેથી હસ્તક્ષેપ 
યોજના િવકસાવી અને અમલમાં મૂકી શકાય. o આ ટીમોમાં શાળાના કર્મચારીઓ (એટલે કે િશક્ષક, આચાર્ય, કાઉન્સેલર વગેરે)નો 
સમાવેશ થાય છે જેથી ડેટાના આધારે શૈક્ષિણક અને/અથવા વર્તણૂકની ખામીઓને ઓળખવામાં આવે અને િવદ્યાર્થીઓ માટે અંતરને 

બંધ કરવા માટે હસ્તક્ષેપ બનાવવામાં આવે. o બોર્ડ-પ્રમાિણત વર્તણૂક િવશ્લેષક (BCBA) િવદ્યાર્થીઓની સામાિજક-ભાવનાત્મક 
જરૂિરયાતોને કેવી રીતે સંબોિધત કરવી તે અંગે સ્ટાફને સમર્થન આપવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. BCBA, સ્થાિપત િજલ્લા વર્તણૂક 
ટીમના પ્રિશક્િષત િશક્ષકો સાથે, જરૂિરયાતમંદ િવદ્યાર્થીઓ માટે વર્તણૂકમાં ફેરફાર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

અને 504 યોજનાઓ. IEP ફોર્મ G િવક્ષેપો માટે યોજના તરીકે કામ કરશે.

o માટે એમ્બેડેડ ક્લાસરૂમ સપોર્ટ આપવા માટે BCBA પણ ઉપલબ્ધ રહેશે
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