
 

फिर्ताीलतई स्वतगर्कत जतनकतरी र स्रोर्हरू 

फिसेम्बर ३०, २०२१ 

अन्तिम 

 

फिषय:  

फिर्ताीलतई स्वतगर्- फस फस एस पररितर र कममचतरीहरूकतलतफग महत्त्वपूर्म जतनकतरी 

 

प्रिय प्रि प्रि एि परिवाि ि कर्मचािी, 

 

र्लाई आशा छ प्रक तपााँईले आिार्दायी, स्वस्थ ि िुिप्रित प्र ाँउदे प्रवश्रार् गरु्मभयो। िोर्बाि, जर्विी ३, २०२२ र्ा 

फप्रकम रे्  ाम्रा प्रवद्याथी रू, प्रशिक रू ि कर्मचािी रूलाई र् पर्खमि ेको छु। 

 

 ार्ी िबै प्रवद्याथी रू पुिै िर्य व्यर्ि रै् किाकोठार्ा पढ्र् आउरे् प्रफताीको योजर्ा बर्ाइि ेका छ ौं। ति  ार्ीले 

र्यााँ वर्मकालाप्रग तयािी गदैगदाम ओप्रर्क्रोर् भेरियन्टलाई ि यिले  ाम्रो िरु्दायर्ा कोप्रवडको डेटालाई कििी अिि 

गरिि ेको छ भप्रर् र्प्रजकबाट अरु्गर्र् गरिि ेका छ ौं।  ार्ी  ाम्रो प्रजल्ला प्रचप्रकत्सा िल्ला काि तथा रे्शर्वाइड 

प्रचल्ड्र ेन्स  र्िटलका डा. िािा बोडका िाथ-िाथै कलम्बि पर्िक  ेल्थिाँग र्प्रजकको िम्पकम र्ा छ ौं। 

 

यो र्यााँ भेरियन्टको वृर्िले धेिै र्ाप्रर्ि रूर्ा अि जता ि डि पैदा गरिि ेको छ भने्न र् बुझ्छु। कृपया यो जानु्न ोि् प्रक 

 ार्ीले  ाम्रो िरु्दायका जर्स्वास्थ्य प्रवशेर्ज्ञ रूको िल्ला  िुप्रर्ि ेका छ ौं ि तदरु्िाि व ााँ रूको प्रर्देशर् पालर्ा 

गरे्छ ौं।  

 

 ार्ी अको  प्तादेर्ख  ाम्रो किाकोठारै् पढ्र् फकम रे् तयािी गदैगदाम  ाम्रा परिवाि ि कर्मचािी रूले जानु्न परे् य ााँ 

के ी उपयोगी स्रोत रू ि जार्कािी रू छर््। 

 

अध्यिफिर् कोफिि-१९ अलफगकरर् र क्वतरेन्टतइनकत मतगमदर्मन 

कलम्बि पर्िक  ेल्थको प्रिफारििर्ा कलम्बि प्रिटी सू्कल्सले कोप्रवड-१९ अलप्रगकिण ि क्वािेन्टाइर्का 

िप्रक्रया रूको बािेर्ा िीडीिीबाट गरिएको िबैभन्दा र्यााँ प्रर्देशर् अपर्ाएको छ। य ााँ र्िक गिेि Learn more 

about the updated CDC guidance here अपडेट गरिएका िीडीिीका र्ागमदशमर् बािे थप जान्न ोि्। 

 

● यफद र्पताँईलतई कोफिि-१९ को रोग लतगेको परीक्षर् गननमभयो भने खोप लगएको वा र्लगाएको जे भए 

पप्रर् उिले ५ प्रदर्कालाप्रग अलगै्ग ि रु्पछम ।  

○ यप्रद तपााँईिाँग कोप्रवड-१९का कुरै् लिण रू छैर्र्् वा तपााँईका लिण रू ५ प्रदर् पप्रछ  िााँउदैछर्् 

ि यप्रद थप ५ प्रदर् अरूको वरिपरि र्ास्क लगाउर् जािी िाख्न िकरु् हुन्छ भरे्, तपााँई आफ्र्ो घि 

छोडेि प्रवद्यालय/कायामलयर्ा फकम र् िकु्नहुन्छ। 

○ पप्र ला, प्रिप्रडप्रिले अलग्गीकिण िर्यवप्रध १० प्रदर्को प्रिफारिि गिेको प्रथयो। 

● कोफिि-१९ भएको कसैसाँग सम्पकम मत आउननभयो भने, तपााँईको खोपको र्स्थप्रत (तपाईले बूस्टि खोप 

लगाएको भए पप्रर् र्भए पप्रर्) ले क्वािेन्टाइर् ि पिीिणको आवश्यकता प्रर्धामिण गरे्छ। िीडीिीबाट थप 

प्रवविण रूकालाप्रग य ााँ Click here for additional details from the CDC  र्िक गरु्म ोि्। 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

● कुरै् पप्रर् सू्कल-प्रभत्र भएका िौंक्रर्णकालाप्रग,  ार्ी  ालको ओ ायो प्रडपाटमरे्न्ट अफ  ेल्थ (ODH) र्ास्क टु 

से्ट/टेस्ट टु पे्ल प्रदशाप्रर्देश रू पालर्ा गर्म जािी िाखछ ौं Mask to Stay/Test to Play guidelines. सू्कलर्ा 

िौंक्रर्ण भएका ि लिण रु देर्खएका एप्रिम्प्टोरे्प्रटक प्रवद्याथी रू र्ास्क लगाएि ि लिण रूकालाप्रग 

र्प्रजकबाट अरु्गर्र् गदै किार्ा िप्र ि र् जािी िाखछर््।  

 

कोफिि परीक्षर्हरू 

यप्रद तपााँईिाँग symptoms of COVID-19, कोप्रवड-१९ का लिण रू छर्् भरे्,तपााँईलाई कडा रूपर्ा कोप्रवड 

पिीिण गर्म िोत्साप्र त गरिन्छ।  ाम्रो िेत्रर्ा घिरै् पिीिण गरे् प्रकट रूको आपूप्रतम कर् हुाँदा य ााँ प्रप प्रि आि 

पिीिण रू िञ्चालर् गरिि ेका िदायक रू पप्रर् छर््। प्रप प्रि आि पिीिण िदायक फेला पार्म ओ ायो स्वास्थ्य 

प्रवभागको वेबिाइट  ेरु्म ोि्। प्रप प्रि आि पिीिण िदायक फेला पार्म Ohio Department of Health website र्ा 

र्िक गरु्म ोि। 

 

प्रि प्रि एििाँग घिरै् गरिरे् कोप्रवड पिीिणका प्रकट रूको आपूप्रतम धेिै िीप्रर्त छ।  ार्ी अको  प्ता प्रकट रूको र्यााँ 

ढुवार्ी िाप्त गरे् आशा गछौं ि त्यि िर्यर्ा प्रकट रूको उपलब्धतार्ा थप जार्कािी िदार् गरे्छ ौं। 

 

फस फस एस कोफिि ररपोफटमङ हटलतइन 

यप्रद तपााँई प्रिप्रिएिको कर्मचािी हुरु्हुन्छ वा प्रवद्याथीको अप्रभभावक हुरु्हुन्छ जो िौंक्रप्रर्त पिीिण भएको छ वा 

िरु्दायर्ा पुप्रि भएको छ भरे् प्रिप्रिएिको िौंक्रर्ण वा कोप्रवड िोग लागेको रिपोटम गरे् तरिका य ााँ छ।: 

 

● प्रि प्रि एि (CCS) कोप्रवड-१९ (COVID-19) रिपोप्रटमङ  टलाइर्को ६१४-३६५-५५४४ (614-365-5544) र्ा 

िम्पकम  गरु्म ोि् ि अरु्िोध गरिएको जार्कािी िप्र तको िने्दश छोड्रु् ोि्; वा 

● तपााँईको कोप्रवड-१९ (COVID-19) िौंक्रप्रर्त पिीिण परिणार् रू प्रजल्ला िशािप्रर्क िम्पकम  टर ेिि रूलाई 

य ााँ AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us य ााँ इरे्ल गरु्म ोि्। 

● प्रि प्रि एि (CCS) िम्पकम  टर ेििले थप र्ागमप्रर्देशर् िदार् गर्म तपााँईलाई िम्पकम  वा इरे्ल प्रफताम गरे्छ। 

● कोप्रवड िोगलागेको पिीिणको र्प्रतजा जप्र ले पप्रर् तपााँईको स्वास्थ्य िेवा िदायकलाई पप्रर् रिपोटम गरिरु्पछम । 

 

खोपहरू 

कोप्रवड-१९ (COVID-19) प्रबरूि  ाम्रो उत्तर् िप्रतििा भरे्को िुिप्रित ि िभावकािी रूप्मा व्यापक रूपर्ा उपलब्ध 

खोप रू लगाउरु्  ो। र्  ाम्रो प्रि प्रि एि (CCS) िरु्दायका िबैलाई खोप लगाउर् िोत्सा र् गछुम । ि यप्रद तपााँईले 

पप्र ले रै् खोप लगाइ िकु्नभएको छ भरे् तपााँईले बूस्टि खोप िाप्त गर्म िर्य प्रलर् प्रर्प्रित हुरु् ोि्!  

 

५ वर्म ि िो भन्दा र्ाप्रथ उरे्ि पुगगेका रूलाई कोप्रवड-१९ (COVID-19) खोप उपलब्ध गिाउरे् स्थार् रूको 

िूचीकालाप्रग NationwideChildrens.org/Vaccine or gettheshot.coronavirus.ohio.gov र्ा  ेरु्म ोि्। 

 

िम्प्झाउरे् स्वरूप अको  प्ता  ार्ीले प्रडिेम्बिर्ा पप्र लो डोज िाप्त गिेका ५ बर्म देर्ख ११ वर्म िम्मका योग्य 

प्रवद्याथी रूकालाप्रग  ाम्रा िर्प्रपमत कोप्रवड-१९ (COVID-19) खोप र्िप्रर्क रूको दोस्रो चिणको आयोजर्ा गरे्छ ौं। 

र्िप्रर्क रू प्रर्यप्रर्त सू्कल लागेको िर्य रूर्ा प्रि प्रि एि (CCS) का एप्रलरे्न्टर ी ि प्रर्डल सू्कल रूर्ा आयोप्रजत 

हुरे्छर््। 

 

https://www.ccsoh.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=78&ModuleInstanceID=125&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=35052&PageID=149
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/other-resources/testing-ch-centers
mailto:AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us
https://nationwidechildrens.org/Vaccine
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/


 

मतस्क लगतउननहोस् 

 ार्ीले िबै प्रि प्रि एि (CCS) का भवर् रूर्ा िबै प्रवद्याथी, कर्मचािी ि आगनु्तक रूलाई र्ास्क लगाउर् अप्रर्वायम 

गरिि न्छ ौं।  ावाबाट हुरे् भाइििको प्रबरूि िबै भन्दा ठूलो िभावकारिताकालाप्रग तपााँईको रु्ख ि र्ाक िाम्रोिाँग 

छोपे्न गरि िधैं र्ास्क लगाउरु् र् त्त्वपूणम छ। 

 

फर्फ्टलतई (टतढैबतटको फर्कतइ) ररमोट लफनमङमत र्यतरी गदै 

कर्मचािी अभावका कािण स्थार्ीय ि िाज्य भिका अन्य सू्कल प्रजल्ला रू (टाढैबाटको प्रशकाइ) रिर्ोट लप्रर्मङर्ा 

ििेको देखेि  ार्ीलाई पप्रर् था ा यो प्रि प्रि एि (CCS) कालाप्रग िम्भावर्ा  ो। यप्रद  ार्ीले किा रू िौंचालर् गर्म 

प्रशिक वा प्रवकल्पको अभाव वा प्रवद्याथी रूलाई िुिप्रित ढुवार्ी गर्म बि चालक रूको अभाव देख् ौं भरे्  ार्ी 

िभाप्रवत सू्कल रूकालाप्रग (टाढैबाटको प्रशकाइ) रिर्ोट लप्रर्मङर्ा अस्थायी रूप्मा स्थार्ान्तिण गरे्छ ौं। 

 

 ार्ीले जप्रतिक्दो चााँडो िर्य अगावै कर्मचािी ि परिवाि रूलाई िूप्रचत गरे्  ि ियाि गरे् भए तापप्रर् यी 

परिवतमर् रू अचार्क हुर् िक्छर््। र् िबै प्रवद्याथी, प्रशिक ि कर्मचािी रूलाई  िेक िात उर्ी रूको उपकिण ि 

िप्रवप्रध घिर्ा लैजार् िोत्सा र् गदमछु। वा र् तपााँईलाई (टाढैबाटको प्रशकाइ) रिर्ोट लप्रर्मङर्ा कििी िर्ायोजर् गरे् 

भरे्ि योजर्ा बर्ाउर् िोत्सा र् गछुम । 

 

 ार्ी आशा गछौं प्रक  ाम्रा कुरै् पप्रर् सू्कलकालाप्रग यो अवस्था र्आओि् ति  ार्ीले योजर्ा बर्ाइि ेका छ ौं। 

 

कममचतरीहरूको अननपन्तथिफर् प्रफर्िेदन 

 ाम्रा तयािी रू सू्कल लागेका प्रदर् रूर्ा  ाम्रा कर्मचािी रूको स्तिको िि बुझाइर्ा प्रर्भमि हुन्छर््। यप्रद तपााँईले 

प्रबिार्ी र् िुि गरे् कर्मचािी िदस्य हुरु्हुन्छ भरे् र् तपााँईलाई आफ्र्ो पयमवेिकलाई िूप्रचत गर्म वा िकेिम्म चााँडो 

आफ्र्ो अरु्पर्स्थप्रत िप्रतवेदर् पेश गर्म िोत्सा र् गदमछु। अरु्पर्स्थप्रतका बािेर्ा  ार्ीलाई जप्रत चााँडो था ा हुन्छ त्यप्रत रै् 

ि ज रूप्मा  ार्ीले  ाम्रा प्रवद्याथी रूलाई तयाि पार्म ि िेवा गर्म िक्छ ौं। 

 

र् र्यााँ वर्मको दरिलो िुरुवात गर्म ि  ाम्रा प्रवद्याथी ि कर्मचािी रूलाई िोर्बाि, जर्विी ३, २०२२ र्ा किाकोठार्ा 

फकेि आएको देख्न तत्पि छु। 

 

भवदीय, 

 

ताप्रलिा प्रडक्सर् (Talisa Dixon) 

िुपरिटेने्डन्ट/िीईओ, कलम्बि प्रिटी सू्कल्स  

(Superintendent/CEO, Columbus City Schools) 

 

 

 


