
SRCSP  ت پر طور ذاتی کی سکولز جوپلن مقصد کا ت اس مقصد کا واپسی محفوظ میں  (SRCSP)تسلسل کی پالن سروس اور ہدایا کہ ہے کرنا وضاحت کی با

س  جائزہ بعد ماہ چھ ہر کا  SRCSPگے۔ بنائیں یقینی کو کارروائیوں مسلسل لیے کے رکھنے برقرار کو حفاظت اور صحت کی عملے اور طلباء سکول  Joplinطرح ک
ت اور گا جائے لیا  کی تنوع کے طلباء جوپلن اور سطحوں، تمام کی عملے ضلعی خاندانوں، طلباء، میں عمل کے لینے جائزہ گی۔ جائے کی ثانی نظر مطابق کے ضرور

ت ساتھ کے ہولڈرز اسٹیک والے کرنے نمائندگی  سکے۔جا دیا مشورہ میں بارے کے فیصلے حتمی کے بورڈ تاکہ ہے سکتی ہو شامل مشاور

ت سے بعد کے  2020جوالئی نے سکولز جوپلن  موجودہ ہمارے ورژن ترین تازہ ہے۔ کی ثانی نظر پر اس اور لیا جائزہ کا  SRCSPبار سا
ہے۔کیا نیویگیٹ کو  Covid-19نے ضلع کیونکہ ہے کرتا عکاسی کی عمل طرز 

صفائی

SRCSP  ی کے اجزاءکلید

ی جسمانی اور صفائی  •  •خطوط رہنما کے اسکریننگ  •دور
ہمانوں  •وینٹیلیشن بہتر اور ماسکنگ  اسکول اور رسائی کی م

سرگرمیاںکی 

o  ڈھانپیں سے ٹشو کو ناک اور منہ اپنے وقت چھینکتے یا کھانستےo  دیں پھینک میں دان کوڑے کو ٹشوز شدہ استعمالo  پ اگر پاس کے آ
ہیں ٹشو  ہنی اپنی چھینک یا کھانسی ہے، ن ہیں میں ک ہیں ہاتھ اپنے ہے، ن چھینکنایا کھانسنا لیں۔ ، دھو ہاتھ اپنے بعد فوراً کے پھونکنے ناک  oن

س ہر  • ب اسٹیشن سینیٹائزر ہینڈ پر دروازے داخلی کے کیمپ گے۔ہوں دستیا

ب  • خطوطرہنما کے ایتھلیٹ علم-طال

o  1-اور صابن تک سیکنڈ  20کم از کم کو ہاتھوں اپنے ہے۔ کارروائی اہم ایک کی روزمرہ صفائی کی ہاتھوں لیے کے نمٹنے سے پھیالؤ کے کووڈ
ت اہم سے سب لیے کے بچنے سے ہونے بیمار استعمال کا سینیٹائزر ہینڈ ساتھ کے الکحل فیصد  60کم از کم یا کرنا صاف سے پانی  میں اقداما
کریں:برتاؤ مندانہ صحت ساتھ کے دوسروں  •ہے۔ ایک سے 

CoVID-19 •  جانالے تشریف میں ماحول کے سیکھنے  •انفیکشنز

ی  24نظرثانی: ترین تازہ  2023جنور

واپسیمحفوظ پر  (SRCSP)پالن سروس آف کنٹینیوٹی ایڈ انسٹرکشن پر طور ذاتی 
2020جوالئی  30اصل: 

نظرثانیساتویں 

اسکولزجوپلن 
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ی اور انتظام کے روم کالس  • بیٹھنامیں روم کالس پر، طور کے مشق اچھی لیے کے بچاؤ سے بیمار

ہوتے داخل کے طلباء  •رہیں۔ ہی میں گھر تو ہوں بیمار وہ اگر اور چاہیے کرنی اسکریننگ خود پر گھر کو ارکان کے عملے کے اسکول  •
ی ہی  ت کی بیمار ت اور عالما ی کا عالما ہے۔سکتا جا کیا معائنہ بصر

ت مزید طلباء  ملیں۔سے نرس کی اسکول اپنے لیے کے تفصیال

فاصلہجسمانی 

ت کی بیٹھنے نرم گئے خریدے ضلع صرف لیے کے مقاصد کے صفائی  • ہوگی۔اجاز

کریں۔استعمال کو پورٹل میڈیسن ٹیلی میں اسکول لیے اپنے وہ کہ ہے بھی اختیار یہ پاس کے والدین  •

پ اگر  • رہیں۔پر گھر تو ہیں بیمار آ

صفائی

ت چاہیے۔ کرنی اسکریننگ کی بچوں میں گھر کو والدین پہلے سے آنے اسکول کے بچوں  والدین اور چاہئے رہنا میں گھر کو طلباء والے عالما
چاہئے۔کرنا مشورہ سے والوں کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت اپنے کو 

خطوطرہنما کے اسکریننگ 

کرے پاک سے جراثیم کو ایریاز ٹچ والے کرنے استعمال زیادہ بھر دن عملہ محافظ کا سکولز جوپلن  •گے۔ ہوں طریقہ ترجیحی فوارے 
ت کے اسکول  •گا۔  ت رجسٹرڈ  N List EPAنگران بعد، کے اوقا گے۔کریں استعمال لیے کے ڈیپ باقاعدہ کو مصنوعا

o  ہونا بھیڑ یا بہنا ناک نئیo  س ی میں لینے سان س یا دشوار لینے سان
یمیں  دشوار

o  درد میں پٹھوںo  ،اسہال یا الٹی، متلیo  نقصاننیا کا بو یا ذائقہ

ت پر طور ذاتی اگر  ت سے وجہ کی رکاوٹوں مدتی طویل کی ہدایا ت تحت کے  USDAاسکول جوپلن تو، ہو ضرور کی طلباء مطابق کے اجاز
ت غذائی  ی کرنا فراہم ضروریا گے۔رکھیں جار

ی ترغیب کی رکھنے ساتھ بوتلیں کی پانی کو طلباء  • اسٹیشنبوتل قابل کے بھرنے دوبارہ اوپر ہے۔ جاتی د

س ناشتہ  • ب یا روم، کالس ٹیریا، کیفے پر بنیاد کی کیمپ ت کی گو" اینڈ "گرا میں ٹیریا کیفے کھانا کا دوپہر گا۔ جائے کیا پیش میں خصوصیا
ی اور انتظام سے طلباء گا۔ جائے کیا پیش  س گیر ہمہ لیے کے عملیوں حکمت کی بچاؤ سے بیمار ہا کو بیٹھنے میں گروپ ہے۔سکتا جا ک

o  ی یا بخار دردسر  oکھانسی  oسرد

ت کے ہونے شروع عمارتیں لیے، کے روکنے سے ہونے جمع میں عالقوں عام یا داالنوں کو طلباء  تاکہ گی کھلیں پہلے منٹ  30صرف سے اوقا
ت اس  ی کی طلباء کہ سکے جا بنایا یقینی کو با ہوں انفراد ت پر جگ ت باقاعدہ کے اسکول سکے۔ جا کی نگرانی مطابق کے ضرور باہر سے اوقا

ت خصوصی لیے کے رسائی تک عمارتوں  گے جائیں دیے ترتیب ذریعہ کے اراکین کے عملے سرگرمیاں) نصابی غیر یا ٹیوشن (جیسے انتظاما
گی۔جائے کی نگرانی مطابق کے اس اور 

ت ترین تازہ کی اسکریننگ  ہرست:کی نمائش اور عالما ف
روم۔کالس یا اور/اسکول 

ٹ  س اور رومز کالس چار گے۔ہوں درکار میں ب
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وینٹیلیشنبہتر 

ی کو زائرین  • ہمانوں میں عمارتوں ضلعی اور ہونے داخل سے دروازے مرکز کرنے تعمیل کی پروٹوکول حفاظتی کے اسکولز جوپلن لیے کے ٹریکنگ اور اسکریننگ کی م
ت کی  ی ایک  •ہوگی۔ ضرور ہیں۔چاہتے جانا میں اسکول بڑے جو گا جائے بھیجا سے پہلے کو والدین ان لنک رجسٹریشن پر

سرگرمیاںکی اسکول اور رسائی تک وزیٹر 

ت کی کرنے ایسا  ہے.ضرور
ہیں ایسا لیکن ہیں، سکتے پہن ماسک پر طور رضاکارانہ زائرین اور والدین والے آنے میں عمارتوں کی اسکولوں جوپلن  • گے۔کریں ن

ت اس ڈرائیور  ت کی موسم تاکہ گی رہے کھلی کھڑکی کی ڈرائیور اور ہیچ، کا چھت ایک کھڑکی، پچھلی ایک کہ گے بنائیں یقینی کو با میں بسوں مطابق کے اجاز

پر حمل و نقل کی اسکولز جوپلن لیکن ہیں، سکتے پہن ماسک پر طور رضاکارانہ عملہ اور طلباء پر حمل و نقل کی اسکولز جوپلن  •ہو۔ پیدا بہاؤ مسلسل کا ہوا 

ہیں الزمی پہننا ماسک  ہوگا۔ن

ہیں الزمی پہننا ماسک میں عمارتوں کی اسکول لیکن  ہوگا۔ن

حملو نقل 

o  پ ٹ  SC+ Traneترین جدید میں سسٹمز کردہ ڈیٹ ا ت، درجہ ہی ساتھ اور گے ہوں شامل یون س ڈیٹا اضافی لیے کے وغیرہ  ،CO2نمی، حرار پوائنٹ
گے۔جائیں کیے شامل 

ہیں،سکتے پہن ماسک پر طور رضاکارانہ عملہ اور طلباء میں عمارتوں کی اسکولوں جوپلن  •

خطوطرہنما کے ایتھلیٹ علم-طالب 

ہے.سکتا جا کیا منعقد 

ماسکنگ

o  س اے بی قدیم س ای پ کو یونٹ ت اور کھپت کی توانائی نگرانی، کی  IAQچالنے، سے طریقے موثر زیادہ کو ضلع تاکہ گا جائے کیا ڈیٹ ا لیے کے تجزیا
ت نظام یا کرنے، اکٹھا ڈیٹا  ت کی افادیت کی االوقا ملے۔مدد میں دینے اجاز

س ہر نے اسکولوں جوپلن  • متعدد لیے کے بنانے بہتر کو معیار کے ہوا دوران کے سالوں کئی سے، مطالعہ اس کیا۔ مطالعہ کا  (IAQ)کوالٹی ایئر انڈور لیے کے کیمپ
ت لیے کے قدموں  پ  (BAS)سسٹمز آٹومیشن بلڈنگ لیے کے سسٹمز  HVACکہ ہے بنانا یقینی یہ قدم پہال کا عمل اس ہیں۔ گئی کی سفارشا ہیں۔ڈیٹ ٹو ا

ی کرنا شرکت میں جن ہیں، سکتی ہو مختلف کچھ لیے کے سرگرمیوں کی شام لیکن گی ہوں الگو دوران کے دن کے اسکول پابندیاں یہ  • کے اسکول  •ہے۔ اختیار
ت اندر  وغیرہ۔پارٹیاں کی چھٹیوں ابتدائی رقص، ریلیاں، اسمبلیاں، کہ جیسے اجتماعا

میںبھر ضلع 

رجسٹر سے پہلے لئے کے پارٹیوں) کالس (یعنی پروگراموں بڑے کے اسکول ساتھ کے لنک کردہ فراہم ذریعہ کے اسکول جو زائرین وہ  •
ہیں  ہیں ہیں کرتے ن ت کی داخلے میں تقریب اور ہوگی النی شناخت کی تصویر اپنی ان ہوگا۔کرنا انتظار کا اسکریننگ پہلے سے اجاز

ت۔والے ہونے دوران کے دن باقاعدہ کے اسکول  واقعا

ی استعمال کا فلٹرز ایئر ریٹیڈ -MERVلیے کے معیار کے ہوا بہتر اسکول جوپلن  • گے۔رکھیں جار
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رہنمائی.سے حکام کے صحت 

کرنانیویگیٹنگ کو ماحول کے سیکھنے 

ی ترغیب کی کرنے مدد میں کرنے کم کو  COVID-19کو افراد تمام  • پ اگر  •ہے۔ جاتی د پر گھر تو ہیں بیمار آ

رہیں!

ت ایک لگانا پتہ کا رابطے اگر  • گے۔کریں قائم کار طریقہ ایک ساتھ کے اس اسکول جوپلن تو ہے، جاتا بن ضرور

ت کی  COVID-19ہوئے رہتے میں اسکول جو عملہ یا طلباء وہ  • ہیں ہیں کرتے ظاہر عالما ت کی اسکول ان جائے کیا منتقل میں عالقے بیمار مخصوص ایک اندر کے عمار

کریں۔کم سے کم کو رابطے سے دوسروں تک جانے گھر وہ تاکہ گا 

ویکسینیشن

COVID-19 انفیکشن

کریں۔مشورہ میں سلسلے اس سے والے کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت مقامی اپنے وہ کہ ہیں کرتے افزائی حوصلہ کی عملے اسکول جوپلن  •

ب. دستیا

ب ہمارے  س علم-طال ت اس ہمیں کہ ہے خیال کا ڈپارٹمنٹ ایتھلیٹک سکولز جوپلن لیے، کے حفاظت کی ایتھلیٹ ی کو نظام ایک لیے کے بنانے یقینی کو با کہ چاہیے رکھنا جار

ب وہ  ی علم-طال س میں سرگرمی کی معمول وہ ہے آیا مثبت ٹیسٹ کا  COVID-19کا جن کھالڑ  COVID-19جو ایتھلیٹ علم-طالب بھی کوئی  •ہیں۔ فٹ لیے کے آنے واپ

ی اسے ہے کرتا ٹیسٹ مثبت لیے کے  ہائی کردہ تجویز چاہیے۔ کرنا تھلگ الگ مطابق کے رہنمائی کی اسکولز جوپلن لیے کے طلبا تمام پر طور فور ت کی تن پر، کرنے مکمل کو مد

س علم-طالب  س میں سرگرمی ایتھلیٹک مطابق کے معمول تو یا ایتھلیٹ ٹ ایک سے طرف کی ڈاکٹر  A) oہیں: سکتے آ واپ ب جو کرنا فراہم نو ی علم-طال عام کو کھالڑ

ی کی والدین دورہ، کا ڈاکٹر (یعنی ہو رہا کر کلیئر لیے کے سرگرمی ایتھلیٹک  کی کوچ اور ٹرینر ایتھلیٹک کے اسکول  o (Bوغیرہ۔ .) دورہ، کا میڈیسن ٹیلی اسکول سے رضامند

کرنا۔مکمل کو واپسی پر فارم پلے  COVID-19 MSHSAAپر ہدایت 

س  نمٹنے سے  Play to Return CoVID ۔COVID-19 Protocolبشمول ہے، دیا کر منسوخ کو رہنمائی تقاضے/تمام کے  COVID-19میں ہی حال نے  MSHSAAمنظر: پ

ب ہے، متعلق سے سرگرمیوں اور کھیلوں  MSHSAAیہ کہ جیسا کار، طریقہ اور پالیسیاں متعلق سے طریقے کے  ہے۔فیصلہ کا بورڈ اسکول مقامی پر طور مکمل ا

o  ہیں اگر ت دیگر یا بخار ان ی عالما ہائی میں جن ہیں رہتی جار ی بھی بعد کے دن  5کے تن ہیں بہتر ہیں تو ہے، آئی ن ہائی ان چاہئے کرنا انتظار کا ہونے ختم تن

ت دیگر کی ان اور جائیں ہو نہ پاک سے بخار تک گھنٹے  24بغیر کے استعمال کے دوائیوں والی کرنے کم کو بخار وہ کہ تک جب  ی میں عالما جائے۔ . آ بہتر

ہیں  ت ان جیسا گے رہیں کرتے فراہم ٹیسٹ  COVID-19کو عملے عالمتی اسکول جوپلن  •چاہیے۔ کرنا رابطہ سے کنندہ فراہم کیئر ہیلتھ اپنے ساتھ کے سواال

ہیں۔ہوتے ٹیسٹ کہ 

o  ہائی بعد کے دنوں پورے  5وہ اور ہیں پاک سے بخار تک گھنٹے  24بغیر کے استعمال کے دوائیوں والی کرنے کم کو بخار وہ اگر ہیں سکتے کر ختم کو تن

ت دیگر  ی میں عالما ہینوں یا ہفتوں بعد کے یابی صحت کمی کی بو اور (ذائقہ ہے آئی بہتر ہیں اور ہے سکتی رہ برقرار تک م ت کی تاخیر ان ہیں ضرور ہے۔ ن

ہائی  خاتمہ)۔کا تن

ہائی کی دن  5 ت کی تن ب کا مد ت  0دن لیے، کے لگانے حسا ت  1دن ہے۔ دن پہال کا عالما ہے۔دن پورا پہال بعد کے نشوونما کی عالما

CoVID-19 •  ی نے ت دوران کے حاضریوں غیر مدتی طویل اور سے وقفے وقفے کو اسکولوں کے پاس آس کے قوم اور ریاست ہمار طریقے مختلف میں بارے کے ہدایا

ت کی سوچنے سے  ی اجاز ت بشمول ہے، د ہے۔بنایا ٹائرڈ تین نے سکولز جوپلن پالیسی۔ کی اپنانے کو  (AMI)طریقوں متبادل کے ہدایا

ت میں جن اور ہے  COVID-19کو لوگوں جن  • ہیں یا ہیں عالما چاہیے۔رہنا تھلگ الگ لیے کے دن  5کم از کم ان
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ت  مثبت اور گا بنائے یقینی کو ماحول کے اسکول محفوظ مثبت، ایک ضلع  •کریں۔ فراہم مدد کو عملے اور طلباء مند ضرور
ی فیصلہ اور عمل طرز  ہد کو ٹیموں والی کرنے حل مسئلہ مبنی پر اسکول گا۔ دے تقویت اور تعلیم کی ساز جلد کی طلباء والے کرنے جدوج

استاد، (یعنی عملے کے اسکول ٹیمیں یہ  oجاسکے۔ کیا الگو اور تیار منصوبہ مداخلتی ایک تاکہ گا جائے کیا استعمال لیے کے کرنے شناخت 
کے طلباء اور سکے جا کی نشاندہی کی خسارے کے رویے یا اور/تعلیمی پر بنیاد کی ڈیٹا تاکہ ہیں ہوتی مشتمل پر وغیرہ) کونسلر، پرنسپل، 

ب لیے کے مدد کی عملے  (BCBA)کار تجزیہ کا رویے شدہ تصدیق سے بورڈ  oسکے۔ جا کی مداخلت لیے کے کرنے ختم کو خال لیے  ہوگا دستیا
ت جذباتی سماجی کی طلبہ کہ  کے معلمین یافتہ تربیت کے ٹیم کی رویے ضلعی شدہ قائم ایک  ،BCBAجائے۔ کیا پورا کیسے کو ضروریا

ت ساتھ،  ہے۔سکتا کر مدد میں تبدیلی میں رویے کے طلبا مند ضرور

ت  گی۔جائے کی فراہم ذریعے کے  IEPرہائش مناسب لیے کے بچوں معذور  •طلباء۔ اساتذہ / مند ضرور

o  س گے، جائیں کیے فراہم مواقع کے تربیت کی صحت ذہنی کو عملے ی انعقاد کا ج ی آف ڈیپارٹمنٹ مسور اینڈ ایلیمنٹر
ی  کیے شامل مشیر اضافی کے اسکول میں سال تعلیمی  o 2023-2022ہے۔ جاتا کیا ذریعے کے  (DESE)ایجوکیشن سیکنڈر

ی شراکت ساتھ کے ایجنسیوں صحت ذہنی مقامی اسکول جوپلن  oگے۔ جائیں  ی دار گے۔رکھیں جار

BCBA o  ٹ روم کالس ایمبیڈڈ ب بھی لیے کے کرنے فراہم سپور ہوگا۔دستیا

گا۔کرے کام پر طور کے منصوبہ ایک لیے کے رکاوٹوں  Gفارم  IEPمنصوبے۔  504اور 

ت کے (بعد طریقہ کا کرنے نیویگیٹ کو ماحول کے سیکھنے  س دیکھیں)، صفحا ت کی تک گھنٹے  36کے  AMIمیں ج ممکنہ اور توقعا
ش مدتی طویل  ہیں۔شامل بند

o  ی لیے کے حاضریوں غیر مدتی طویل اور سے وقفے وقفے ٰی کا حاضر کہ جیسا گا کرے عمل پر خطوط رہنما کے رپورٹنگ دعو
ی  ی آف ڈیپارٹمنٹ مسور ی اینڈ ایلیمنٹر اہل کارکن، سماجی مشیر، کے اسکول  •ہے۔ کیا بیان نے  (DESE)ایجوکیشن سیکنڈر
ت، ماہر کے اسکول والے، کرنے فراہم صحت دماغی  صحت ذہنی کو طلباء اور والدین، عملے، منتظمین اور اساتذہ، نرسیں، نفسیا

ت کی مسائل کے  لچکاور قابلیت، جذباتی اور سماجی گے، دیں فروغ کو صحت ذہنی مثبت کر دے تعلیم میں بارے کے عالما
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