२०२१-२०२२ पुनः खोलिने कोलिड -१९ न्यूनीकरण रणनीलिहरु
के लिल्लािाई मास्क चालहन्छ?
चालहन्छ। २०२१-२०२२ शैलिक बर्षको शुरुिािकािागी लिल्लामा सबै लिद्यार्थीहरु, कमषचारीहरु र
आगन्तुकहरुिे खोप िगाए िा निगाएको िे भए पलन रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु (सीडीसी)को
निर्दे शिका आधारमा, बाल निनकत्साको अमेररकि एकेडे मी (AAP) र ओहायो स्वास्थ्य निभाग (ODH) र
कलम्बस पब्लिकक हे ल्त (CPH)को परामशश मा भिनहरु लभत्र र स्कूि बसहरुमा मास्क िगाउन
लिल्लािाई आिश्यक छ।
ििषमान सािषिलनक स्वास्थ्य पुनः खोल्ने मागषदशषन के के हुन्?


रोग लनयन्त्रण र रोकर्थाम केन्द्रहरु (सीडीसी) रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु (सीडीसी) को
नसफाररश यो छ नक सबै मानिसहरु, खोप लगाइएको भए िा िभए, घर नभत्र मास्क लगाउि्।
एजेन्सीले यो फःलमा बच्चाहरुलाई स्कूलमा मास्क लगाउि नसफाररस गरे को छ।



ओहायो स्वास्थ्य लिभाग (ODH) स्कूलहरुलाई कडा नसफाररश गर्दश छ नक अन्य रोकथाम
रणिीनिहरुसंग िहगि गरर पूणशिया खोप िलगाएका नबद्याथीहरुलाई जोगाउिकालागी माब्लस्कंग
लागू गररिु पछश ।



अमेररकन एकेडे मी अफ पेलडयालरि क्स (AAP) ले २ बर्श भन्दा मानथका खोप लगाइसकेको भए िा
िभए पनि (निनकत्सा िा निकासात्मक अिस्थाहरुलाई निर्ेध िभएसम्मका) सबैकालागी
स्कूलहरुमा निश्वब्यापी रूपमा माब्लस्कंगको नसफाररश गर्दश छ।



अमेररकी यािायाि लिभाग (USDOTिे सबै सािष िलनक यािायाि सिारी साधनमा मास्स्किंगको
आिश्यकिा हुने एउरा सिंघीय लनयम िारी गरे को छ लक िुन स्कूि बसहरुिाई पलन समािे श छ।

खोप िगाइएका व्यस्िहरुिे मास्क िगाउन लकन आिश्यक छ?


अमेररकि एकेडे मी अफ पेनडयानरि क्स (AAP) ले सिशब्यापी माब्लस्कंगको नसफाररश गर्दश छ नकिनक
निद्याथी जिसंख्याको एउरा अनधक भाग अझै सम्म खोप लगाउि योग्य छै ि र माब्लस्कंग भाइरस को
प्रसारण कम गिश र यी खोप िलगाएकाहरुलाई जोगाउि सानबि भएको छ।



सीडीसीले यो नसफाररश गर्दश छ नक सबै मानिसहरुले, खोप लगाएको भए िा िभए, घर नभत्र मास्क
लगाउिु पछश नकिनक खोप लगाएका व्यब्लिहरुले पनि कोनिड-१९ भाइरस फैलाउि सक्छि्।



खोप लगाउिे, मास्क लगाउिे र हाि सफा राख्ने जस्ता सरसफाइका सुरक्षाका िहहरुको संयोजिले
व्यब्लि कक्षामा पढ् ि सबैकालानग सुरनक्षि र सम्भि बिाउिेछ।



अिुसन्धािले र्दे खाएको छ नक स्कूलहरु खोल्दा सामान्यिया माब्लस्कंग र अन्य सुरक्षा उपायहरु
मौजुर्द रहे सामुर्दानयक प्रसारणमा उल्लेखिीय िृब्लि हुर्दै ि।



यो कोनिड-१९ बार बच्चाहरुलाई सुरनक्षि राख्न हाम्रा रू लनकरमा भएका हरे क उपकरणको उपयोग
गिुश महत्वपूणश छ। युनिभसशल माब्लस्कंग िी उपकरणहरु मध्ये एक हो र अन्य श्वसप्रश्वस सम्बब्लन्धि
रोगहरुका नबरुि मानिसहरुको रक्षामा प्रभािकारी सानबि भएको छ।



िगािार सन्दे शहरु र अपे क्षाहरु बिाउिकालागी सबैको खोप ब्लस्थनिको निगरािीको
आिश्यकिामा थनपएको बोझ नबिै निद्याथीहरु बीि गराउि मास्स्कङ पलन सबैभन्दा प्रभािकारी
रणनीलि हो।

लिल्लािे पािन गने स्वास्थ्य र सुरिा लदशालनदे शहरु के के हुन?
सम्भि भएसम्म पनछल्लो शैनक्षक िर्श २०२०-२०२१मा लागु गररएका भेब्लिलेशि निस्पंर्दि र बानहरी एयर
एक्सिेन्ज र प्रिाह सनहि स्वास्थ्य र सुरक्षा िीनि जारी राख्न नसफाररश गररएको छ।


मास्क सबै निद्याथीहरुकालानग बसमा र स्कूल भििहरुमा खोप लगाएको भए पनि िभए पनि
आिश्यक छ;



खोप लगाएको भए पनि िभए पनि निद्यालय भििहरु र प्रशासनिक स्थलहरुमा सबै
कमशिारीहरुकालानग मास्क आिश्यक छ;



व्यािहाररक हुुँ र्दा कब्लिमा ३ नफर सामानजक र्दूरी कायम हुिुपछश ;



नियनमि हाि धुिे र हाि सेनिराइज गिे ;(हाि सेनिराइजर सबै भिि र कक्षा कोठा मा उपलब्ध
हुिेछ)



पािीको धारा प्रयोग गररिे छै ि; बोिलको पािी प्रर्दाि गररिेछ; पुःि भिश सनकिे पािीको बोिलको
उपयोगमा प्रोत्सानहि गररन्छ;



निद्यालयमा आगन्तुकहरुको भेर अनभभािक/संरक्षक र नजल्लाका निद्याथी सहयोग
साझेर्दारहरुसुँग सीनमि हुिे छ; आगन्तुकहरुले मास्क लगाउि आिश्यक हुिेछ;



मास्क भिि बानहर आिश्यक छै ि। जस्तै-ढोका बानहर नलइिे अिकाश (ररसेस), ढोका बानहरक्षेत्रका यात्राहरु िा अन्य बानहरर गनिनिनधहरु पछश ि् ;



यनर्द कुिै पनि निद्याथी िा स्टाफ सर्दस्यले बानहरी गनिनिनधहरुका र्दौराि मास्क लगाउि छिौर
गछश ि् भिे त्यो गिश सक्छि्।

लिल्लािे कोलिड-१९को आफ्नो न्यूनीकरण योिना कलिको बारम्बार अध्यिलध (अपडे र) गदष छ?
नजल्लाले सािशजनिक स्वास्थ्य निर्दे शिको नियनमि अिुगमि गिे छ र ियाुँ जािकारी उपलब्ध हुिे नबनिकै
यसको स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोरोकल (नियमािली) अध्यिनध (अपडे र) जारी गिेछ।
के लिद्यार्थी र लशिक डे स्ककािालग बेरा/हाछ्छ्ुुँ छे क्ने साधन लसफाररश गरीन्छ?
गररुँ र्दै ि। सीडीसीले कक्षामा डे स्क नडभाइडर िा हाछ्ुुँ छे क्ने साधि प्रयोग गिश नसफाररश गर्दै ि।

साझा सामुदालयक स्र्थानहरुका बारे मा लनयमहरु के के हुन?


मास्क निद्याथी, स्टाफ र आगन्तुकहरुकालागी आिश्यक छ।



निद्याथी लकरहरु प्रयोग गररिेछ; व्यािहाररक भएसम्म कब्लिमा ३ नफर सामानजक र्दूरी कायम
गररिेछ।



शौिालय: व्यािहाररक भएसम्म कब्लिमा ३ नफर सामानजक र्दूरी कायम गररिे छ।

के हुन्छ यलद मेरो बच्चािाई स्वास्थ्यका कारणहरुिे मास्क छु र चालहए?
कुिै निद्याथी, कमशिारी िा आगन्तुकलाई मास्क नबिै व्यब्लि िै कक्षा कोठामा उपब्लस्थि हुि छु रको अिुमनि
िभएसम्म सबै निद्यालय भििहरुमा उपयुि मास्क लगाउि अनििायश छ। यी छु रहरु आफ्िा बच्चाहरुमा
लागू हुन्छ भन्ने निश्वास नलएका आमाबुबाहरुले मास्क छु र फाराम हे िश िा फारम भिशलाई िल डाउिलोड
गरे र पहुुँ ि गिश सक्नुहुन्छ। सबै मास्क छु र अिुरोधहरुसंग डाक्टरको एक नसफाररश/आर्दे श आिश्यक
हुिेछ।
छु र अिुरोधको अिुमोर्दि हुिु भन्दा पनहले सब्ल्धन्धि व्यब्लि स्कूलको भििमा रहुँ र्दा मास्क लगाउिु पछश ।
छु र पाउिेहरु कोनभड १९ को फैलािर र सम्भानिि क्वारे िाइि र्दु बैमा अनि संिेर्दिशील हुि सक्छि् नकिनक
िी निद्याथीलाई अिुहारको मास्क लगाउिेहरुलाई जस्तै सुरक्षाको स्तर हुिेछैि।
अिुहार मास्क छूरका बारे मा जािकारी खोज्ने पररिारहरुकालागी मागशर्दशशि कलम्बस नसरी स्कूल्स मास्क
छूर नर्दशानिर्दे श Columbus City Schools Mask Exemption Guidelines मा उपलब्ध छ।
के लबद्यार्थी र कमषचारीिे कोलभड -१९को खोप िगाउन आिश्यक छ?
छै ि। नजल्लाले कमशिारीहरु, नबद्याथीहरु र समुर्दाय सनहि हरे क योग्यलाई कोनभड -१९ को खोप
नलिकालागी कडा रुपमा प्रोत्सानहि गर्दश छ।
उलचि श्वसन स्वच्छिा/खोकी लशष्टाचार के हो?


खोक्दा िा हाछ्ुुँ गर्दाश िपाुँ ईको कुइिामा गिे ;



एउरा ऊिक (नरस्यु ) मा गिे र प्रयोग पनछ िुरुन्तै फ्ाुँ क्ने।;



आफ्िो मास्कमा गिे ;



मानथ उल्लेब्लखि कुिै पनि गरे पनछ हाि धुिुहोस िा सेनिराइज गिुशहोस्।

मैिे मेरो बच्चा कलहिे घरमै राख्छु भनेर कसरी लनधाषरण गनष सक्छु ?
िपाुँ ईका बच्चालाई उिीहरु प्रत्येक नर्दि स्कूल जािु भन्दा पनहले यी लक्षणहरुकालागी जाुँ ि गिुशहोस्।
िपाुँ ईले आफ्िोा बच्चालाई घरमै राख्िु पछश यनर्द उिीहरुसुँग निम्न कुराहरु भए:


िापक्रम १०० नडग्री भन्दा बढी भए;




स्वार्द िा गन्ध हराए;
केनह ियाुँ र्दे ब्लखुँर्दै िा नबनग्रुँर्दै गइररहे :
o

घाुँ री र्दु ख्ने;

o

खोकी लाग्ने िा सास फेिश गाह्रो हुिे ;

o

िाक भररश िे ,राब्लल्लिे िा बग्ने;

o

पखाला, बान्ता-िाकिानक, िा उल्टी ला्ग्ने;

o

निशेर् गरी ज्वरो संगै राउको र्दु ख्ने;

o

शरीर र्दु ख्ने;

o

थकाि लाग्ने.

कोलिड-१९का आइसोिेशन र क्वारे न्टाइनका प्रोरोकल्स (प्रािधानहरु) के के हुन??
कोनिड-१९का संक्रनमिसुँग िनजकको सम्पकशकालाई क्वारे िाइिमा राख्न नजल्ला CPH, ODH, र CDC
आिश्यकिाहरुलाई नजल्लाले पालि गिश जारी राख्नेछ:

नबरामको जोब्लखम भएको नमनि र्दे ब्लख र्दस (१०) नर्दिकालागी लक्षणहरुको निगरािी गिश
क्वारे िाइिमा राब्लखिे


यो यार्द गिश जरुरी छ नक सीडीसीका अिुसार सबै कोनिड -१९ संक्रनमि व्यब्लिसंग घनिष्ठ सम्पकश
पनछ १४ नर्दिसम्म,भलै क्वारे िाइि अिनध १० नर्दि मा घराईएको भए पनि, लक्षणहरुको निगरािी
जारी राख्िु पछश ।



सबै निद्यालय भििहरुले एउरा स्वास्थ्य निभाजि कोठा पनहिाि गिुश पछश जहाुँ कोनिड -१९का
लक्षणहरु र्दे खाउिे निद्याथी िा स्टाफ सर्दस्यले पखशन्छि् अरुले भिि िछोडु न्जेल सम्म। निद्यालयले
स्वास्थ्य नबभाजि कोठा कसरी संिालि हुिेछ भन्ने योजिा पनि समािेश गिुशपछश ।



क्वारे िाइि माफ गिश सनकन्छ यनर्द निद्याथी िा कमशिारीले खोप श्ृंखला पूरा गरे को र्दु ई हप्ता
भैसकेको छ (फाइजर र मोडे िाश कालानग र्दु ई सुई; जोन्सि र जोन्सिकालानग एक सु ई) र कोनिड-१९
का लक्षणहरु िभए।



ओहायो नडपारश मेि अफ हल्त (ODH)को मागशर्दशशि अिुसार भाइरसको सम्पकशमा िआएका
निद्याथीहरुलाई क्वारे िाइिको आिश्यकिा पर्दै ि यनर्द र्दु बै पक्षले मास्क लगाएका नथए, कब्लिमा ३
नफर राढा नथए, र कक्षाकोठामा नथए। सबै िीि शिश हरु पूरा भएको हुिुपछश ।

क्वारे िाइि नर्दशानिर्दे श नभनडयो हे िश : https://youtu.be/QAGAqOH2TlY (यहाुँ ब्लिक गिुशहोस् )

के, हाि धुन आिश्यक छ?
छ। मास्क पनछ सुरक्षाको र्दोस्रो िह हाि धुिु हो। हामी यो सुनिनिि गिेछौं नक सबै निद्याथी र कमशिारीहरु
आफ्िो हाि धुिे र स्कूलनर्दिको समयमा धेरै परक सेनिराइज गिेछि्। सबै निद्यालय र नजल्ला प्रशासनिक
भििहरुमा हाि सेनिराइजर उपलब्ध हुिेछ।
हाि धुि नसकाउिे नभनडयो: https://youtu.be/7QfDKOciEu8
खेि गलिलिलधहरु र अलिररि गलिलिलधहरुकािागी स्वास्थ्य र सुरिा लनयमहरु (प्रोरोकि) के के
हुन?


खेल गनिनिनधहरु, अभ्यासहरु, र मानििंग ब्यान्ड र नडिल रीम सनहि अनिररि गनिनिनधहरु- सबै
स्वास्थ्य र सुरक्षा नर्दशानिर्दे शहरु अिुसार पुिः सुरु हुिेछि्।



नभत्र रहे र हे िे र्दशशकहरुले मास्क लगाउि आिश्यक हुिेछ;गनिनिनधमा सनक्रय रूपमा भाग
िनलएका िर शानमल भएका निद्याथीहरु सनहि; र्दशश कहरुकालागी ६ नफरको सामानजक र्दु रर को
नसफाररश गररन्छ।



बानहरी गनिनिनधहरुमा भाग नलिे निद्याथीहरु सनहि र्दशशकहरुले मास्क लगाउि आिश्यक छै ि;
र्दशशकहरुकालागी ६ नफरको सामानजक र्दूरीको नसफाररश गररन्छ।

के लिल्लािे लिल्ला लभत्र ररपोरष गररएका कोलिड-१९ का केसहरुिाई रि याक गनष िारी राख्छ?
राख्छ। कलम्बस नसरी स्कूल्स कोनिड-१९ का संक्रमणका सन्दभशमा पारर्दनशशिा र सकारात्मकिा प्रनि हाम्रा
नबद्याथीहरु र स्टाफको गोपिीयिा र निश्वार्दिीयिा कायम गरर सही जािकारी प्रर्दाि गिशकालागी प्रनिबि
छ।
कलम्बस पब्लिक हे ल्तमा हाम्रा साझेर्दारहरु नियनमि रूपमा नजल्लाका िेिाहरुसं ग अपडे र गररएको
जािकारी र डारा साझा गिश निरन्तर छि्। यो डे रा पररिारहरु र आम जििाका लानग
www.columbus.gov/publichealth/Coronavirus-Portal. मा अिलाइि हे िशकालागी उपलब्ध छ।
कलम्बस नसरी स्कूल्सले पनि ओहायो स्टे र युनिभनसशरीको सहयोगमा नजल्लालाई कोनिड-१९ संक्रमण
पोनजनरि (सकारात्मक)र्दे ब्लखएको संख्याको ररपोरश गररएको िथ्ां कको क्यार् स कोनिड-१९ ड्यासबोडश
ियार पारे को छ। नसनसएस क्यार् स कोनिड-१९ ड्यासबोडश को िथ्ां क हे िश यहाुँ ब्लिक गिुशहोस्। Click
here to view the CCS CATS COVID-19 Dashboard.
लिद्यार्थीहरुिाई कोलिड-१९को परीिणका बारे मा मैिे िानकारी कहाुँ पाउन सक्छु ?s?
यनर्द िपाुँ ईको बच्चा स्कूलमा सम्भानिि कोनिड-१९का लक्षणसुँग नबरामी भए भिे उिीहरुलाई िेसििाइड
निल्ड्िेन्स हब्लस्परलसंगको साझेर्दारीमा एउरा कोनिड-१९ परीक्षणको प्रस्ताि गिश सनकिेछ। Please
download and return the consent form.(कृपया यहाुँ ब्लिकगरर डाउिलोड गिुशहोस् र सहमनि
फारम नफिाश गिुशहोस् ) यो िपाुँ ईको बच्चालाई कोनिड-१९ परीक्षण प्राप्त गिशकालागी पूरा हुिु पछश । िपाुँ ईको
बच्चा स्कूल फकशिकालागी एउरा (िेगेनरि) िकारात्मक कोनभड -१९ परीक्षण िा १० नर्दि घरमा क्वारे िाइि
बसेको हुि आिश्यक छ।

स्कूिमा लबरामी भएका बच्चाहरुकािागी कोलिड-१९ परीिण

मेरो बच्चा स्कुिमा कलहिे परीिण हुनेछ?
बच्चाहरुमा कोनिड-१९को जस्तो लक्षणहरु र्दे खा परे मा परीक्षण गिश सनकन्छ: ज्वरो, रुघाखोकी, सास फेिश
गाह्रो हुुँ र्दा र अनभभािक िा संरक्षकद्वारा हस्ताक्षररि एक सहमनि फारम पुरा भएको भए। View
information on COVID-19 symptoms and when to stay at home. कोनिड-१९का लक्षणहरु र
कनहले घरमा बस्ने भन्ने बारे जािकारी यहाुँ ब्लिक गरे र हे िुशहोस्।

के मिाई एउरा परीिण हुनु भन्दा अघालड बोिाइन्छ?
जुि बच्चाहरुले कोनिड-१९का लक्षणहरु र्दे खाुँ उछि् उिीहरुलाई स्कूलबार उठाइन्छ र कोनिड-१९
परीक्षणको मापर्दण्ड पूरा गिुशपछश । यनर्द िपाुँ ईले यो काम हुिु भन्दा पनहले एउरा सहमनि फारम पूरा
गिुशभएको छ भिे स्कूल िसशले हाम्रो रे कडश मा भएको िपाुँ ईको ििशमाि फोि िम्बरमा कल गिुशहुन्छ र
परीक्षण गिुश अनघ िपाुँ ईसंग कुरा गिे प्रयास गिुशहुन्छ। जे होस् , एउरा पूरा गररएको सहमनि फारम भएपनछ
परीक्षण गिश सनकन्छ भलै आमा बुबा/अनभभािक सम्म पुग्न सनकएि भिे पनि। यनर्द िपाुँ ईले आफ्िो बच्चा
नरप्नु अनघ एउरा सहमनि फारम पूरा गिुशभएको छै ि भिे िपाुँ ईले आफ्िो बच्चा नरप्न स्कूलमा आुँ उर्दा त्यहाुँ
त्यो फारम पूरा गिश सक्नुहुन्छ।
के हुन्छ यलद मेरो बच्चा अझै पलन परीिणकािालग नबसे ?
यनर्द कुिै निद्याथीले परीक्षा अस्वीकार गर्यो िा परीक्षामा बस्न िसके त्युँहा उसको कोनिड-१९ परीक्षण
गररिेछैि। यी अिस्थामा स्कूल िसशले निद्याथीलाई िे सििाइड निल्ड्िेन्स हब्लस्परल िा निद्याथीको प्राथनमक
हे रिाह प्रर्दायक (नपनसनप) कोमा कोनिड-१९ परीक्षणकालागी पठाउिु हुिेछ।

कोलिड-१९ परीिण के िस्तो छ?
कोनिड-१९ परीक्षण एउरा स्वयब (एउरा लामो क्यू -नरप जस्तै ) हो नक त्यो १० को गन्तीमा िाक नभत्र मानथ
जान्छ। फेरी, यनर्द निद्याथीहरु असमथश भए िा परीक्षणमा सहयोग गिश इच्छु क िभए त्यस अिस्थामा स्कूल
िसशले उिलाई परीक्षणकालानग िेसििाइड निल्ड्िेन्स हब्लस्परल िा निद्याथीको प्राथनमक हे रिाह प्रर्दायक
(नपनसनप)कोमा रे फर गिुशहुिेछ।
परीिण पोलिलरि भए के हुन्छ?
िपाुँ ईलाई स्कूल िसश र िेसििाइड निल्ड्िेन्स स्कूल हे ल्तको िसश प्र्यब्लक्टसिरद्वारा पररणाम संग बोलाइन्छ।
क्वारे िाइिका सम्बन्धमा र थप सेिाहरु आिश्यक परे सम्पकश गिश सल्लाह-सुझाि फोिमा नर्दईिेछ।

के हुन्छ यलद मेरो बच्चाको परीिण नेगेलरि भए?
यनर्द िपाुँ ईका बच्चा स्कूल बानहर रहुँ र्दा उनिहरुले कोनिड-१९का लक्षणहरु (ज्वरो, रुघाखोकी, सास फेिश
गाह्रो) र्दे खाइरहे का छि् भिे उिीहरु घरमै बस्नु पछश र स्कूल जािु हुुँ र्दैि।

के गने यलद िपाुँईको बच्चािे लिद्यािय बालहर कोलिड-१९का ििणहरु दे खाइरहेको छ भने:
उिीहरुलाई कोनिड-१९ को पररक्षणकालानग अिुसूिी (स्क्याजुल) गिश :
o

पनहले िपाुँ ईको प्राथनमक हे रिाह प्रर्दायक (नपनसनप)लाई फोि गिुशहोस् िा

o

िेसििाइड निल्ड्िेन्स िसश कोनिड-१९ रे ब्लस्टङ लाइि, नबहाि ६:३० बजे र्दे ब्लख बेलुका १०:३०
बजे सम्म हप्ताको समयमा र नबहाि ७:३० बजे र्दे ब्लख बेलुका ८:३० बजेसम्म हप्तान्तमा
उपलब्ध छ र (614) 722-2787 मा फोि गरर अिुसूिी (स्क्याजुल) गरे र डिाइभ थ्रु परीक्षण
साइरमा परीक्षण प्राप्त गिुशहोस। परीक्षण प्राप्त गिश िपाुँ ईले नियुब्लि (एप्पोइिमेि) नलएकै
हुिु पछश र िपाुँ ईको बच्चालाई लक्षण र्दे खाइरहे को हुिु पछश ।

के लिल्लािे लसलसएस भिन र मैदान सामुदालयक उपयोगका लनस्ि अनुमलि लदन्छ?


कलम्बस नसरी स्कूल्सका भििहरु बानहरी संगठिहरु र संस्थाहरुद्वारा सामुर्दानयक उपयोगमा
अको सूििा िआए सम्मलाई निलब्लम्बि गररएकोछ।



कलम्बस नसरी स्कू्ल्सको बानहरी मैर्दाि बानहरी सं गठिहरु र संस्थाहरुद्वारा सामुर्दानयक
उपयोगकालानग अिु मनि छ। अिुरोध Facilitron (फेनसनलरि ोि)को माध्यमबार पे श गिुश पछश ।



निद्यालय आगन्तुकहरु अनभभािक/संरक्षकहरुसंग भेर गिश प्रनिबब्लन्धि हुिेछि् र नजल्लाका
निद्याथी सहयोग साझेर्दरहरुले मास्क लगाउि आिश्यक हुिेछ।

म मेरो बच्चासिंग घरमा लनराकरण प्रलियाहरुको अभ्यास गनषिाई के गनष सक्छु ?
मास्कहरु


व्याख्या गिुशहोस् नक हामीले नकि मास्क लगाइ राखेका छौं;



िपाुँ ई आफु पनि मास्क लगाउिुहोस् ;



भररएको खेलौिा जिािरलाई मास्क लगाएर बच्चालाई र्दे खाउिुहोस् ;



निद्याथीलाई केनह सेकेन्डबार केनह नमिेर र केनह नमिेरबार लामो समयसम् मास्क लगाउि लाउि
शुरू गिुशहोस् ;



सामानजक र्दु री;



घरमा भुइुँमा ३ नफरको र्दूरीमा निन्ह लगाउिुहोस् र एक खेल खेल्िुहोस्।

हाि धुने


हाि धुिे अभ्यास गराउिु होस २० सेकेन्डसम्म-एबीसी िा नवं कल, नवं कल गीि िा र्दु ई परक
जन्मनर्दि गीि- ह्ा्पी बिशडे रु यु गाउिे।

लिल्लाको २०२१-२०२२कािालग पुनः खोल्ने योिनाको अपडे र म कहाुँ पाउन सक्छु ?
नजल्लाको ब्याक-रू -स्कूल पुिः खोल्िे योजिाहरुका बारे का अध्यिनधहरु www.ccsoh.us/BacktoSchool मा
पाउि सनकन्छ।

