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Pêşgotin 

Ez dest bi pêşkêşkirina spas dikim - ji xwendekaran, karmendan, dêûbavan û endamên civatê re ku ji me re bûn alîkar ku em di vê qonaxa fêrbûna dûr de 

biserkevin û sala xwendinê ya 2019-20-an baş bi dawî bînin. Her çend bê guman bêyî bertekên me, bêbextî û tirênên me jî - bi giştî ez şanazî me ku riya 

me hemîyan bersiv da vê qeyranê.

Now naha, gava ku em bîskek xwe ji bo bîskekê digirin û li havîna xwe digerin, divê em her weha bifikirin ka dê di dibistanê de çi dibîne û çawa em dikarin bi 

rengek fêrbûna hundurîn ji nû ve sererast bikin. Ev dê di heman demê de bibe peywirek metirsîdar ku divê em bi cih bînin. Divê em ji bo xwendekarên me 

ezmûnek fêrbûna qalîteyek û watedar biafirînin - di heman demê de teqez dikin ku em jînek fêrbûna ewle jî didomînin û modelek derxînin ku karmendên me 

yên profesyonel bi rastî dikarin îdam bikin.

Ji ber sedemên akademîk, civakî-hestyarî û aborî, em neçar in ku modelek fêrbûna kesane ya kesane bisekinin. Lê her weha em dikarin ji bîr 

nekin ku xetera vê virusê dimîne, û divê em hemû gavên hişmend bavêjin da ku dibistanên me ji ber vektorên ku ew di civata me de belav dibin 

bimînin. Her weha divê em texmîn bikin ku dê derkevin holê, bisîkletan biafirînin, bi navgîniya ku em ji hînbûnê ji hundur û dûr ve ji bo hin dem 

derbas dikin.

Ev belge ramîna me ya herî heyî vedibêje. Ew ji sedê saetan lêkolîn, modela senaryoyê, û xebata ji karmendên diyarkirî û jêhatî yên Jeffco re temsîl 

dike. Di heman demê de me ji hemî komên xebatkarên me re bersivdan û raxistî kir. Ew hîn xebatek di pêşkeftinê de ye - û em bawer dikin ku bi 

nerîna hişmendî û çêker ji civaka me, ev plan dikare hê bêtir were baş kirin. Em pêşwazî û ramana we ya herî baş pêşwazî dikin û ez dipirsim ku 

hûn ji me re bibin alîkar ku em wê baştir bikin û ji me re bibin alîkar perwerdehiya herî çêtirîn û herî ewledar ku em ji bo xwendekarên Jeffco peyda 

bikin.

Ez dizanim ku dîtina vê plansaziyê, nemaze ji bo cara yekem, dibe ku ezmûnek jar be. Hewcedar e ku em pergala perwerdehiyê xemgîn 

bikin, ku divê em êdî li paş xwe hiştin û ji ber mezinbûn û tevliheviya tiştê ku bi kolektîfî têne serê me, demildest bêne xemgîn kirin. Em fam 

dikin ku dibe ku hin têgezên pola be, û dibe ku di rê de li pêş me nêrînên xurt hebin. Lê divê em ji tiştên ku gengaz re vekirî bimînin û bala 

xwe bidin hemî vebijarkan ku pêş de biçin. Em mecbûr in, ji hezkirina civata xwe û zarokên xwe, ji hesûdiyên xwe dûr bixin, ramana xwe ya 

herî xweş derxînin pêş, û (dawî) bi wêrekî tevbigerin.

Bi biryardariyek mezin, 

Jason E. Glass Ed.D. 

Dibistanên Giştî yên Serfermandar & 

Serwer Jeffco 
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JEFFCO BELA XWE 

Girêdana Survey - Li vir bikirtînin da ku nerîna xwe peyda bike

PÊŞKÊŞ 

Di Adar 2020 de, Dibistanên Giştî yên Jeffco (Jeffco) avahiyên dibistanên xwe ji bo fêrbûna kesane ji ber derketina COVID-19 û fermanên 

tenduristiya gelemperî têkildar vekir. Ji bo nîvê havîna biharê, xwendekar li seranserê navçeyê fêrbûna dûr xistin. Dema ku modela meya 

bijare ya rêberî hawirdorek perwerdehiya kevneşopî ye, em texmîn dikin ku qedexeyên tenduristiya giştî berdewam bikin dema ku dibistan di 

hilweşînê de ji nû ve bidin destpêkirin. Armanca Modelê Restarte Dibistanên Jeffco, ku di vê belgeyê de hatî xuyang kirin, ew e ku di bûyerê 

de ku dibistan ji ber COVID-19 nikaribe bi tevahî kapasîteyê vegere, derfetên fêrbûna hundurê kesane zêde bike. Armanca me ev e ku em 

fêrbûna hundurîn bi awayek herî gengaz peyda bikin, di heman demê de gavên hişmend bavêjin da ku xwendekarên me, karmend û civata 

xwe biparêzin û li gorî her fermanên tenduristiya giştî bicîh bînin.

Ev Pêşnûma Modelê li gorî agahdariya tenduristiya gelemperî ya ku di dema avakirina wê de pêk tê. Dê pilan li gorî daneyên nû û rêberiya 

rayedarên tenduristiya giştî werin sererast kirin. Em gelek kêfxweşiya xwe ji bo piştgirîkirina hewildanên me yên hevkariyê didin da ku 

perwerdehî û tenduristiya tevahiya civaka Jeffco werbigirin.

Modela Restart li ser texmînên tenduristiya gelemperî yên jêrîn (mijara guhastinê) pêk tê: 

● Tendirustîya gel: 

○ Dê ji her kesê re were xwestin ku distendek civakî ya 6 lingan biparêzin 

○ Karmend û karmendên xwendekar bi tundî tê pêşniyar kirin 

○ Hêvîyên nîşana nîşankirinê 

○ Protokolên dest û şûştinê yên destan 

○ Koma berbiçavkirina berhevkirinê 

○ Girtiyên dibistanên kin dê ji hêla COVID-19 ve hatine gumanbar û piştrast kirin 

○ Protokolên paqijkirina zêdeyî dê bêne xwestin 

● Xwendekarên Perwerdehiyê: 

○ Fêrbûna ji dûr ve </s>avkanî vebijark dê ji bo hemî xwendekaran peyde bibe Fêrbûna ji dûr ve </s>avkanî vebijark dê ji bo hemî xwendekaran peyde bibe Fêrbûna ji dûr ve </s>avkanî vebijark dê ji bo hemî xwendekaran peyde bibe 

○ Fêrbûna Hybrid ( tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve) dê ji bo hemî xwendekaran bijare be Fêrbûna Hybrid ( tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve) dê ji bo hemî xwendekaran bijare be Fêrbûna Hybrid ( tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve) dê ji bo hemî xwendekaran bijare be 

Modela Restart jiwanzdeh beşan pêk tê: 

1 Tendirustîya gel1 Tendirustîya gel

2. Akademîsyen2. Akademîsyen

3 Karûbarên Xwendekariyê3 Karûbarên Xwendekariyê

4. Operasyon4. Operasyon

5 Birêvebirina Hêza Karker5 Birêvebirina Hêza Karker

6. Teknolocî6. Teknolocî

7 Têkilî dan7 Têkilî dan

8. Perwerdehiya Taybet8. Perwerdehiya Taybet

9. Rêvebiriya Dibistanê9. Rêvebiriya Dibistanê

10. Girtî û jêhatî10. Girtî û jêhatî

11. Engagement Student11. Engagement Student

12. Karûbarên Tenduristî12. Karûbarên Tenduristî
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1. Tenduristiya gelemperî 

TÊGIHIŞTINÎ

Dê dibistanên gelemperî Jeffco dê hevkariyê bi Jefferson County Health (JCPH) re berdewam bikin da ku ji bo xwendekar û karmendên me 

hawîrdorek ewle û tendurust fêr bibin. Tevî modela fêrbûna hundirîn, her kesê ku bikeve hundurê malbata Dibistanên Jeffco dê hewce be ku 

tevahiya rêzikên tenduristiya giştî bişopîne. Li jêr ravekirinên rêzikên tenduristiyê yên ku em li gorî agahiyên heyî hêvî dikin hene:

INIYAN KEY

1.1 Civînên Grûpê û Hewcedariyên Distora Civakî 

● Ordersro fermanên tenduristiya gelêrî yên dewletê û herêmî hene ku mezinahiya kombûna grûban û bendewariyên distirê civakî yên 6 lingan bi 

sînor dikin. Em bawer dikin ku dema destpêkirina semedê payizê dê fermanên wiha hebin.

● Di encamê de, Jeffco dê karanîna deverên kombûna koma mezin sînordar bike 

○ Herêmek li her derê jûre an li dera ku têwerdan tê de tête hesibandin cîhê derveyî deverê. Li herêmên mezin tê de hene - 

gymnumium, kafeterias, hallways.

● Hewcedariyên Distora Civakî 

■ Ji lingên mirovên din 6 ling (bi qasî 2 çekan) dirêj bikin. 

■ Li komên girseyî yên wekî kombûn, kafirerya, seferên zevî, civînên karmendan, ji komên girseyî dûr bigirin. 

■ Li otobusê dûrbûna civakî bimînin. 

■ Derveyî distendiya civakî-mayîndekirinê domandin - vehewandinê. Dê amûrên lîstok û parvekirina sînorkirina 

alavên lîstikê bêne hesibandin.

1.2 Jimara Xwendekarên Xwendekar û Pêdiviyên Karmendan 

● Koma komkirina sînorkirinan û hêzên dûrûdirêj ên civakî hêzên dibistanên giştî yên Jeffco didin ku ji bo kesek di avahiyên me de cîhê têr hebin Ji bo ku van 

hewcedariyên me bicîh bîne, dibe ku em hewce ne ku kapasîteya avahiyê kêm bikin.

● Ji bo kêmkirina kapasîteya avahiyê û parastina cih û warên ji bo xwendekar û karmendan, dê ziyaretker werin sînorkirin. 

● Heya ku gengaz dibe, dibistanên gelemperî Jeffco armanc dike ku heman cûrbecûr xwendekaran li hev bigire. 

1.3 Avakirina Rêbernameya Trafîqê û Afirandina nîşana nîşanê 

1.3a Piştî ketina avahiyê, dê pêvajoyek ekolînalîzasyona nîşanan pêk bê. 

○ Xwendekar, karmend û mêvanên ku diçin avahiyek Jeffco dê germahiya hewayê bi hev re bêne kirin Pirsên nîşandina Xwendekar, karmend û mêvanên ku diçin avahiyek Jeffco dê germahiya hewayê bi hev re bêne kirin Pirsên nîşandina 

nîşanên semptomê bi hevkariya JCPH re hatine pêşxistin. 

○ Heya ku gengaz dibe, heman karmend dê heman lêkolînê ligel koma heman saz bikin xwendekar her roj têkevin avahiyê. Heya ku gengaz dibe, heman karmend dê heman lêkolînê ligel koma heman saz bikin xwendekar her roj têkevin avahiyê. 

Ev ê karbidestiya têketinê zêde bike û karmendan bide çalak kirin Gava ku hin xwendekar nexweş nîşan didin dizanin Ev ê karbidestiya têketinê zêde bike û karmendan bide çalak kirin Gava ku hin xwendekar nexweş nîşan didin dizanin 

xwendekarên xwe bizanin. 

○ Li wir dê gelek xalên têketinê bi demên hişk hene ku xwendekar bikevin hundurê avahiyê. Dê karmendên dibistanê ji hêla Nursên Xwe Li wir dê gelek xalên têketinê bi demên hişk hene ku xwendekar bikevin hundurê avahiyê. Dê karmendên dibistanê ji hêla Nursên Xwe 

qeydkirî (RN) ve bêne perwerdekirin û li hundurê protokolan peyda bikin Tebaxê li ser xwendekaran çawa meraq dikin. qeydkirî (RN) ve bêne perwerdekirin û li hundurê protokolan peyda bikin Tebaxê li ser xwendekaran çawa meraq dikin. 

○ Dibe ku karmend ji bo seyrûsefera navneteweyî an jî derveyî welat bêne kontrol kirin. Dibe ku ji bo 14-an karantîn hewce bike roj bi girêdayîna Dibe ku karmend ji bo seyrûsefera navneteweyî an jî derveyî welat bêne kontrol kirin. Dibe ku ji bo 14-an karantîn hewce bike roj bi girêdayîna 

JCPH ve girêdayî ye. 

○ Dibe ku dibistanên bilind hewcedarê kampusê girtî ne ku sînorkirina pirr zêde û derketina li dibistanan. 

1.3b Her avahiya Jeffco dê hewl bide ku rêgezek yek-rêçê bi deriyên têketin û derketinê veqetîne. 
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○ Nîşaneyên dîtbar ên wekî dekên jêrîn, tîpek rengîn, an nîşanên ku ji xwendekaran û karmendan re destnîşan dikin û Nîşaneyên dîtbar ên wekî dekên jêrîn, tîpek rengîn, an nîşanên ku ji xwendekaran û karmendan re destnîşan dikin û 

rêwîtiya yek-rêwîtiyê. Pirsgirêka mayînde dibe ku meriv gava 6 nîşan bide sekinîn. rêwîtiya yek-rêwîtiyê. Pirsgirêka mayînde dibe ku meriv gava 6 nîşan bide sekinîn. 

○ Ji bo piştgirî bide pratîkên dûrkirina civakê dê mobîstan bêne saz kirin. 

○ Dibistan dê rêwîtiya trafîkê ya li hundur û derveyî avahiyê kontrol bikin da ku ew zûtirîn piştrast bikin plansaziyên kapasîteyê li her Dibistan dê rêwîtiya trafîkê ya li hundur û derveyî avahiyê kontrol bikin da ku ew zûtirîn piştrast bikin plansaziyên kapasîteyê li her 

deriyê deriyê deriyê rêwîtiyê û rêveberî têne rêve kirin. 

1.4 Tedbîrên Parastina Kesane (PPE) û Pîvana Hîgjenînê 

● Em texmîn dikin ku ji bo xwendekar û karmendan rûkên rûyê (nok û devê) wê bi xurtî were teşwîq kirin 

○ Rêbername û pêşnîyarên li ser rûvên rûyê dikarin li ser bên dîtin </s>avkanî Pêşniyara Veberdanê ya Face Rêbername û pêşnîyarên li ser rûvên rûyê dikarin li ser bên dîtin </s>avkanî Pêşniyara Veberdanê ya Face Rêbername û pêşnîyarên li ser rûvên rûyê dikarin li ser bên dîtin </s>avkanî Pêşniyara Veberdanê ya Face 

Do û Don'ts.

● Ji bo karkerên karûbarên Xurek û utandiniyê (FNS) pêdivî ye ku dema ku paqijkirin an jî paqijkirina tiştê an rûtek pêdivî ye, karkir ji bo xebatkarên Xurek û Nandiniyê 

(FNS) hewce ne. 

● Amûrên Parastina Kesane (PPE) di nav wan serpelên rû de (paşpirtikên rûyê rûyê kesane), sanitizer dest, thermometers, û 

gloves dê li seranserê dibistanê li ser bingeha domdar ji destpêka Tebaxê de ji dibistanan re werin pêşkêş kirin. 

● Ji bo karmend û xwendekarên ku di kategoriya rîskek tenduristî de ne, ji bo PPE û cîgirên mayînde (mînak plexiglass, 

cerdevanên hişk) dê bên peyda kirin. 

● Nîşanek din li ser sekinandina COVID-19-ê, bi destan baş şûştina destan, tedbîrên parastinê yên rojane di nav xwe de vedişêrin û li 

pêşberên rûyê dê di avahiyan de werin xuyang kirin. 

● Dem û prosedurên domdar ên pêkanîna ji bo tenduristiya destan, pêşve xistin dê li seranserê rojê werin damezrandin </s>avkanî şuştina destan </s>avkanî . Dem û prosedurên domdar ên pêkanîna ji bo tenduristiya destan, pêşve xistin dê li seranserê rojê werin damezrandin </s>avkanî şuştina destan </s>avkanî . Dem û prosedurên domdar ên pêkanîna ji bo tenduristiya destan, pêşve xistin dê li seranserê rojê werin damezrandin </s>avkanî şuştina destan </s>avkanî . Dem û prosedurên domdar ên pêkanîna ji bo tenduristiya destan, pêşve xistin dê li seranserê rojê werin damezrandin </s>avkanî şuştina destan </s>avkanî . Dem û prosedurên domdar ên pêkanîna ji bo tenduristiya destan, pêşve xistin dê li seranserê rojê werin damezrandin </s>avkanî şuştina destan </s>avkanî . 

● Dema ku îşaretên COVID-19 tînin, ji hemî karmend û xwendekaran re lazim e ku li malê bimînin. 

1.5 </s>avkanî1.5 </s>avkanî</s>avkanî Gumanên COVID-19 gumanbar / pejirandin </s>avkanî - Dara Biryara Dibistanê </s>avkanî Gumanên COVID-19 gumanbar / pejirandin </s>avkanî - Dara Biryara Dibistanê </s>avkanî Gumanên COVID-19 gumanbar / pejirandin </s>avkanî - Dara Biryara Dibistanê </s>avkanî Gumanên COVID-19 gumanbar / pejirandin </s>avkanî - Dara Biryara Dibistanê </s>avkanî Gumanên COVID-19 gumanbar / pejirandin </s>avkanî - Dara Biryara Dibistanê 

● Pêdivî ye ku karmendên sîptomatîk û xwendekarên di avahiyê de neçin biçin hundurê jûreyek damezrandî (ne li odeya tenduristiyê, ji ber ku ev 

divê bêne girtin) heya ku ew dikarin bi ewlehî ji avahiyê derkevin. 

● Di derbarê bûyerên gumanbar û pejirandî de bi Koordînasyona Tenduristiya Giştî ya wîlayetê Jefferson (JCPH) re hevrêz kirin. 

○ JCPH dê alîkariya tîmê serkirdayetiya dibistanên gelemperî Jeffco bikin da ku kursiyek çalakiyê ji bo dibistanên wan ên takekesî li ser bingehek 

bûyer-ji-dozê diyar bikin. 

○ JCPH destnîşan kir ku ev dibe ku di tunebûna xwendekar û pirê karmendan de ji bo demek kurt-kurt. 

1.6 Karûbarên Veguhastinê û Paqijkirinê 

● Bi vekirina windows û / an derî jî bi qasî ku ew ji ewlehiya an xetereyek tenduristiyê ji xwendekarên din re neke ew ê tîrêjê hewayê 

derveyî bi qasî ku gengaz bikin zêde bikin. 

● Bi qasî ku gengaz e, xwendekar û karmend divê parvekirina tevahî amûrên, alavên, cîhazên, pêlîstokan, pirtûkan, û arîkariyên fêrbûnê sînorkirin.

● Pratîkên paqijkirina karûbarên binçavkirî </s>avkanî dê balê bikişîne ser paqijkirina tenduristiyê, ku tê de bala xwe dide ser Pratîkên paqijkirina karûbarên binçavkirî </s>avkanî dê balê bikişîne ser paqijkirina tenduristiyê, ku tê de bala xwe dide ser Pratîkên paqijkirina karûbarên binçavkirî </s>avkanî dê balê bikişîne ser paqijkirina tenduristiyê, ku tê de bala xwe dide ser 

dezgehên paqijkirinê ku herî zêde bakterî an vîrus veguhastine. 

● Wezareta Karûbarên Hêlînê dê bi karûbarê tenduristiya navçeyê, Jeffco Tenduristiya Giştî (JCPH) û Wezareta Tenduristî û Jîngehê 

ya Colorado (CDPHE) re şêwir bikin da ku tedbîrên guncaw û bi demî bêne girtin ji bo parastina tenduristî û ewlehiya xwendekarên 

me, karmend, û civak. 

REFERENCES & BELA:

Rêbernameya CDC ji bo Dibistanan JCPH 

Rojanekirin û Resourcesavkaniyên CDPHE 

Nûvekirin û Resourcesavkaniyên
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2. Akademîk 

TÊGIHIŞTINÎ 

Dibistanên giştî yên Jeffco modelek perwerdehî ya ku li ser fêrbûna kûr tê fêm kirin heye </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper.) </s>avkanî Em bawer dikin ku ev model Dibistanên giştî yên Jeffco modelek perwerdehî ya ku li ser fêrbûna kûr tê fêm kirin heye </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper.) </s>avkanî Em bawer dikin ku ev model Dibistanên giştî yên Jeffco modelek perwerdehî ya ku li ser fêrbûna kûr tê fêm kirin heye </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper.) </s>avkanî Em bawer dikin ku ev model Dibistanên giştî yên Jeffco modelek perwerdehî ya ku li ser fêrbûna kûr tê fêm kirin heye </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper.) </s>avkanî Em bawer dikin ku ev model Dibistanên giştî yên Jeffco modelek perwerdehî ya ku li ser fêrbûna kûr tê fêm kirin heye </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper.) </s>avkanî Em bawer dikin ku ev model 

baştirîn serweriya xwendekaran hêsantir dike </s>avkanîbaştirîn serweriya xwendekaran hêsantir dike </s>avkanî </s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco</s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco</s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco</s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco</s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco</s>avkanî Standardên Akademîk ên Colorado </s>avkanî û </s>avkanî Jeffco

Genarezayên Nifşê </s>avkanî . </s>avkanî Pêwîste çi sînorkirinên me ji hêla rêwerzên tenduristiya gelemperî ve werin şixulandin, ev model dê di Genarezayên Nifşê </s>avkanî . </s>avkanî Pêwîste çi sînorkirinên me ji hêla rêwerzên tenduristiya gelemperî ve werin şixulandin, ev model dê di Genarezayên Nifşê </s>avkanî . </s>avkanî Pêwîste çi sînorkirinên me ji hêla rêwerzên tenduristiya gelemperî ve werin şixulandin, ev model dê di Genarezayên Nifşê </s>avkanî . </s>avkanî Pêwîste çi sînorkirinên me ji hêla rêwerzên tenduristiya gelemperî ve werin şixulandin, ev model dê di Genarezayên Nifşê </s>avkanî . </s>avkanî Pêwîste çi sînorkirinên me ji hêla rêwerzên tenduristiya gelemperî ve werin şixulandin, ev model dê di 

salên dibistana 2020-21-ê de ji bo hînkirin û fêrbûnê bimînin. Tête hêvîkirin ku karmendên dibistanê piştgiriyê didin fêrbûna kesane ya herî 

berbiçav û di gava pêwîst de ji hînbûna dûr ve piştgirî bikin.

Bi pêşkêşkirina fêrbûna şexsî û dûr ve ji bo xwendekarên me, Dibistanên Jeffco Public berdewam dikin ku balê bikişînin ser têkiliyên xurt û hîndarî ji bo 

xwendekarên me - rola bingehîn di civakê de. </s>avkanî Fêrbûna Hybrid, tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve, </s>avkanî dê ezmûna çîna kevneşopî ji xwendekarên me - rola bingehîn di civakê de. </s>avkanî Fêrbûna Hybrid, tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve, </s>avkanî dê ezmûna çîna kevneşopî ji xwendekarên me - rola bingehîn di civakê de. </s>avkanî Fêrbûna Hybrid, tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve, </s>avkanî dê ezmûna çîna kevneşopî ji xwendekarên me - rola bingehîn di civakê de. </s>avkanî Fêrbûna Hybrid, tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve, </s>avkanî dê ezmûna çîna kevneşopî ji xwendekarên me - rola bingehîn di civakê de. </s>avkanî Fêrbûna Hybrid, tevheviyek ji fêrbûna kesane û dûr ve, </s>avkanî dê ezmûna çîna kevneşopî ji 

nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên nû ve neafirîne û dê bi rengek din cuda xuya bike. Ji ber vê yekê, </s>avkanî dê amûr û pergal li ku bin </s>avkanî alîkarî </s>avkanî mamoste û karmendên 

li seranserê navçeyê jibo pêdiviyên hemî xwendekaran bicîh bînin. 

Fêrbûna ji dûr ve dikare bi rengek hevdengî û hevdengî pêk were. Fêrbûna asynokron e dema ku fêrkirin û fêrbûnê di heman demê de ji bo hemî 

fêrker di heman demê de çêdibe. Mamoste çavkaniyên fêrbûnê û peywirên di Google Classroom, Schoology, û / an Seesaw de peyda dike. 

Xwendekar di demek ku ji bo wan û malbata xwe dixebitin fêr dibin. Fêrbûna synchronous nêzîkatiyek e ku mamoste û xwendekar di heman 

demê de bi fêrbûna serhêl re tevlê dibin. Mamoste çavkaniyên fêrbûnê û peywiran bi rêya konfêranskirina vîdyoyê ku bi Google Classroom, 

Schoology, û / an Seesaw ve di dema demek diyarkirî de vekirî dide peyda dike.

Di dema fêrbûna hybrid de, fêrbûna hundurîn </s>avkanîDi dema fêrbûna hybrid de, fêrbûna hundurîn </s>avkanî </s>avkanî fersend dê bibîne û cuda be. Gava xwendekar werin</s>avkanî fersend dê bibîne û cuda be. Gava xwendekar werin

dibistan, ew ê hîn hîn li ser çavkaniyên serhêl bi riya Google Classroom, Schoology, û / an Seesaw re bigihîjin fêrkariyê ku bi bandor di 

hawîrdora kesk de têne peyda kirin. Dê di hundurê xwendekaran de dersên perwerdehiyê yên ku bi rasterast bi hewcedariyên xwendekar û 

pisporiya mamosteyên profesyonel ve girêdayî ne, vebin. Hin mînak hene: fêrbûna koma piçûk (xwende-nivîs, matematîk, pêşveçûna ziman), 

destên serlêdana fêrbûnê (Tecrûbeyên Perwerdehiya Teknîkî ya Kariyer), û nirxandinên rêber ên mamosteyan.

Xala Key 1 - </s>avkanî Navçe û dibistan dê bi xwendekar û malbatên me re hevkariyê bikin da ku piştgiriyê bidin fêrbûna xwendekarên hybrid (in-person Xala Key 1 - </s>avkanî Navçe û dibistan dê bi xwendekar û malbatên me re hevkariyê bikin da ku piştgiriyê bidin fêrbûna xwendekarên hybrid (in-person Xala Key 1 - </s>avkanî Navçe û dibistan dê bi xwendekar û malbatên me re hevkariyê bikin da ku piştgiriyê bidin fêrbûna xwendekarên hybrid (in-person 

û dûr) dema ku vegerin dibistanê di payîzê de. 

● Dibistanên giştî yên Jeffco dê ji bo mezûnên xwendinê yên mehane riya nexşeya navçeyê peyda bikin da ku xwendekar û malbat 

dikarin çêtir hêviyên akademîk û awayên piştevaniya serkeftina xwendekaran fêm bikin. 

● Dê danûstendinek domdar were peyda kirin da ku ji malbatan re di pêvajoya fêrkirinê de piştgirî bike, tevî çavkaniyên hînkirinê yên din jî ji bo 

ku di fêrbûna hybrîdê de ji bo xwendekarên li malê serkeftî bibin. 
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● Serişteyên teknolojî û rêberên çareserkirina pirsgirêkan dê werin peyda kirin da ku xwendekar û dêûbav bibin alîkar amûrên fêrbûna 

serhêl, wekî Google Classroom, Schoology, û Seesaw. 

● Em ê modelên ezmûnên fêrbûna domdar li seranserî polê û dibistanan peyda bikin, wek mînak dema ku di hînkirina mamoste de û 

dema xebata xwendekarê serbixwe de derbas dibe. 

Xala Key 2 - </s>avkanî Em ê bi plansaziya têkçûn û hewcedariyên mamostetiyê re bi fêrbûna profesyonel, çavkaniyên û piştgiriya piştgiriyê bidin: Xala Key 2 - </s>avkanî Em ê bi plansaziya têkçûn û hewcedariyên mamostetiyê re bi fêrbûna profesyonel, çavkaniyên û piştgiriya piştgiriyê bidin: Xala Key 2 - </s>avkanî Em ê bi plansaziya têkçûn û hewcedariyên mamostetiyê re bi fêrbûna profesyonel, çavkaniyên û piştgiriya piştgiriyê bidin: 

● Planên pêşvebirinê bikin da ku ji xwendekaran re bibe destpêka sala dibistanê bi têkilîyên bihêz, rojane, û bendewariyên ku ji bo 

serfiraziya di jîngeyên hînbûna hîbrîdê de ne hewce ne û van têkilî û fêrbûnê li seranserê salê dibistanê dom bikin. 

● Bi hêvî û fêrbûnên demdirêj ên fêrbûyî biafirînin da ku bi awayên pirrjimar bikar bînin da ku xwendekar fêrbûna xwe di nav peywir, peywir û 

projeyên xwe de parve bikin. 

● Bi hûrgulî li ser pêşandana pêşîn a 2020-ê têgihiştinek kûr a asta ders û asta çavkaniyê bi dest bixin </s>avkanî Standardên Akademîk Bi hûrgulî li ser pêşandana pêşîn a 2020-ê têgihiştinek kûr a asta ders û asta çavkaniyê bi dest bixin </s>avkanî Standardên Akademîk Bi hûrgulî li ser pêşandana pêşîn a 2020-ê têgihiştinek kûr a asta ders û asta çavkaniyê bi dest bixin </s>avkanî Standardên Akademîk 

ên Colorado </s>avkanî da ku fêrbûna krîtîk çêbibe. ên Colorado </s>avkanî da ku fêrbûna krîtîk çêbibe. ên Colorado </s>avkanî da ku fêrbûna krîtîk çêbibe. 

● Li ser xebata xwendekar nerînek peyda bikin û peywirdar bikin da ku hûn fêrkirin û armancên fêrbûnê bi xwendekaran re bicîh bikin. 

● Pêwîstiyên xwendekarên takekesî bi fêrbûna cihêreng ên ku li ser pêşî hatine ferz kirin re hevdîtinek bikin </s>avkanî 2020 Standardên Akademîk ên Colorado û </s>avkanîPêwîstiyên xwendekarên takekesî bi fêrbûna cihêreng ên ku li ser pêşî hatine ferz kirin re hevdîtinek bikin </s>avkanî 2020 Standardên Akademîk ên Colorado û </s>avkanîPêwîstiyên xwendekarên takekesî bi fêrbûna cihêreng ên ku li ser pêşî hatine ferz kirin re hevdîtinek bikin </s>avkanî 2020 Standardên Akademîk ên Colorado û </s>avkanîPêwîstiyên xwendekarên takekesî bi fêrbûna cihêreng ên ku li ser pêşî hatine ferz kirin re hevdîtinek bikin </s>avkanî 2020 Standardên Akademîk ên Colorado û </s>avkanî

Jeffco Generations Skills </s>avkanî . Jeffco Generations Skills </s>avkanî . Jeffco Generations Skills </s>avkanî . 

● Rêbazek hînkirinê li ser pratîkên nirxandina baldar ên ku fêrbûna hybrid hêsantir dike û daneyên peyda dikin ku gavên pêşîn ên di 

fêrbûnê de agahdar bikin. 

● Piştgiriya radestkirina naveroka akademîk, nirxandin û nerazîbûna xwendekaran wekî beşek ji </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper </s>avkanî bi Piştgiriya radestkirina naveroka akademîk, nirxandin û nerazîbûna xwendekaran wekî beşek ji </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper </s>avkanî bi Piştgiriya radestkirina naveroka akademîk, nirxandin û nerazîbûna xwendekaran wekî beşek ji </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper </s>avkanî bi Piştgiriya radestkirina naveroka akademîk, nirxandin û nerazîbûna xwendekaran wekî beşek ji </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper </s>avkanî bi Piştgiriya radestkirina naveroka akademîk, nirxandin û nerazîbûna xwendekaran wekî beşek ji </s>avkanî Modelek Fêrbûna Jeffco Deeper </s>avkanî bi 

karanîna guncan û maqûl ya cûrbecûr hînbûnê </s>avkanî alavên dîjîtal </s>avkanî , wek sepanên serhêl, ji bo piştgirîkirina fêrbûna xwendekar. karanîna guncan û maqûl ya cûrbecûr hînbûnê </s>avkanî alavên dîjîtal </s>avkanî , wek sepanên serhêl, ji bo piştgirîkirina fêrbûna xwendekar. karanîna guncan û maqûl ya cûrbecûr hînbûnê </s>avkanî alavên dîjîtal </s>avkanî , wek sepanên serhêl, ji bo piştgirîkirina fêrbûna xwendekar. karanîna guncan û maqûl ya cûrbecûr hînbûnê </s>avkanî alavên dîjîtal </s>avkanî , wek sepanên serhêl, ji bo piştgirîkirina fêrbûna xwendekar. karanîna guncan û maqûl ya cûrbecûr hînbûnê </s>avkanî alavên dîjîtal </s>avkanî , wek sepanên serhêl, ji bo piştgirîkirina fêrbûna xwendekar. 

● Hêsan û stratejiyên fêrbûna xwendekar ên texmînkirî nas bikin da ku wan bi riya perwerdehiya karmend û çavkaniyên domdar ve nêzîk bikin. 

● Xwendingehên bingehîn ên zanyarî û matematîkî bingehîn bikin, Colorado READ Act re peywendiyê bikin ku xwendevanên tekoşîner 

bidawî bikin, û pratîkên hînbûnê yên pêşveçûnê di hawîrdorek fêrbûna hîjrûpê de ji bo sinifên seretayî yên pêşdibistanan heya pola 

5emîn. 

● Berjewendî û hewceyên fêrbûna xwendekar piştgirî bikin da ku ji bo asta dibistana navîn û lîse li gorî pêdiviyên mezûniya Colorado 

hevûdu kar û xebata zanîngehê bikin. 

● Ji bo plansaziya hybrîd a seretayî, navîn û dibistana amadeyî agahdariya berfirehtir. 

Xala Key 3 - </s>avkanî Em ê piştgiriyê bidin mamosteyên xwe ku hewcedariyên xwendekaran di hawîrdorek fêrbûna hybrid (kesane û dûr) de bibînin. Derfetên Xala Key 3 - </s>avkanî Em ê piştgiriyê bidin mamosteyên xwe ku hewcedariyên xwendekaran di hawîrdorek fêrbûna hybrid (kesane û dûr) de bibînin. Derfetên Xala Key 3 - </s>avkanî Em ê piştgiriyê bidin mamosteyên xwe ku hewcedariyên xwendekaran di hawîrdorek fêrbûna hybrid (kesane û dûr) de bibînin. Derfetên 

fêrbûna pîşeyî dê di dem û çavkaniyên ji bo perwerdekaran peyda bibin ku têkiliyan, plansazkirin û hînkirinê di hawîrdorek hybrid de ava bikin. </s>avkanî Di vê fêrbûna pîşeyî dê di dem û çavkaniyên ji bo perwerdekaran peyda bibin ku têkiliyan, plansazkirin û hînkirinê di hawîrdorek hybrid de ava bikin. </s>avkanî Di vê fêrbûna pîşeyî dê di dem û çavkaniyên ji bo perwerdekaran peyda bibin ku têkiliyan, plansazkirin û hînkirinê di hawîrdorek hybrid de ava bikin. </s>avkanî Di vê 

mîhengê de ji perwerdekaran re tê pêşkêş kirin: 

● Fêrbûna pîşeyî ya berdewam li ser amûrên ji bo pêdiviyên xwendekaran di hawîrdorek hybrid de bicîh bikin. 

● Piştgiriya ji bo civînên tîmê dûr ku li wir mamoste hevkariyê bikin da ku xwendekar bi standardên akademîk re hevdîtinê pêk bînin û plansaziyên bicîh 

bikin ku hewcedariyên xwendekaran bicîh bînin. 

● Nimûneyên taybetî yên fêrbûna kalîteya bilind a ku xwendekar bi fêrbûna hybrid re têkildar in. 

● Piştgiriyek din a ji bo perwerdekarên me yên nû ve bidin da ku ew hewcedariyên xwendekaran bicîh bînin. 

● Piştgiriya kesane ya ji bo perwerdekaran. 

REFERENCES & RESURURCES :REFERENCES & RESURURCES :

Jeffco's </s>avkanî Planek Fêrbûna Remote Jeffco Deeper Jeffco's </s>avkanî Planek Fêrbûna Remote Jeffco Deeper Jeffco's </s>avkanî Planek Fêrbûna Remote Jeffco Deeper 

Modelek hînbûnê </s>avkanî (JDLM) Modelek hînbûnê </s>avkanî (JDLM) Modelek hînbûnê </s>avkanî (JDLM) 

Jeffco Generation Skills Standardên 

Akademîk Colorado
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3. Karûbarên Xwendekar 

TÊGIHIŞTINÎ 

Beşa Karûbarên Xwendekaran averastek çêkir </s>avkanîBeşa Karûbarên Xwendekaran averastek çêkir </s>avkanî </s>avkanî malpera tenduristiya giyanî </s>avkanî û çavkaniyên domdar peyda kiriye </s>avkanî malpera tenduristiya giyanî </s>avkanî û çavkaniyên domdar peyda kiriye </s>avkanî malpera tenduristiya giyanî </s>avkanî û çavkaniyên domdar peyda kiriye </s>avkanî malpera tenduristiya giyanî </s>avkanî û çavkaniyên domdar peyda kiriye 

malbat û endamên civakê bi riya wê malperê. Di hawirdorek hybrid an dûr de, Xizmetên Xwendekaran dê berdewam bikin ku protokol û 

perwerdehiya hewceyê ji dibistanan re peyda bikin da ku piştgiriya hewcedariyên derûnî yên xwendekaran bikin.

INIYAN KEY 

3.1 Bersivdariya Krîzê û Pêşîlêgirtina icideekdariyê

● Ji bo xwendekarên ku di avahiya dibistana xwe de di derbarê ziman an tevgerê de diaxivin, pisporê tenduristiya giyanî dê nirxandina 

rîska xwekujiya hundurîn bike û bişopîne protokolên ku ji bo têkiliyên nav-kes hatine damezrandin. 

● Ji bo xwendekarên ku di derheqê ziman an behsên dûr de digotin, karmend dê protokolên nirxandina xetera xwekujiya dûr 

(bişînin hemû rêveberên dibistanê û pisporên tenduristiya giyanî) bişopînin. 

● Hemî bersivên bûyerê yên qeyranê dê bi hevkariyê bi Wezareta Parastina dibistanê û rêveberiya asta avahiyê ya ku bi karanîna avahiyê 

an protokolên dûr ve wekî hewceyê bikar bînin têne çêkirin. 

● Li ser naskirina nîşanên depresyonê û xeyalek, dê li ser perwerdekirina hemî karmendan were danîn. 

● Karmend dê di raporkirina mecbûrî de perwerdehiyê bistînin û nîşanên tengahiyê yên li derûdorên fêrbûna dûr bibînin. 

● Karûbarên Xwendekar dê Pirs, Persuade, Ji bo karmend û endamên civatê, hemî li deverek dûr, ji perwerdehiyê veguhezînin. 

3.2 504 Piştgirî û Belavkirin 

● Em fêm dikin ku her guheztina hawîrdora fêrbûnê heye ku bibe astengiyek ji bo xwendekarên me. Di encamê de, em karmendan 

perwerde dikin da ku wan xwendekaran nas bikin û bi cih bibin, ku ew ê bikaribin di plansaziya 504-ê de di hawîrdora hybrid û dûr de 

sûd werbigirin.

● Hemî protokolên piştgirî û civînê 504 hem ji bo vebijarkên li ser hem jî li dûr ve hatine pêşve xistin. Biryarên li dora beşdarî civîn û 

ragihandinê dê li ser bingehek takekesî bêne dan. 504 tîm ji bo nîqaşkirina hewcedariyên rûniştinê ji bo xwendekaran di her du 

warên hînbûnê de - bi kes û dûr ve têne teşhîr kirin.

3.3 Fêrbûna Hestiya Civakî 

Karûbarên Xwendekaran ji bo piştgirîkirina fêrbûna şexsî û dûr ve plansaziyek berbiçav çêkir ku tê de: peyda kirina karmendan (kargêriya 

rêveberiya dersê ya agahdariyê - têkildar û dûr, Pêvajoya Behremendiya Behra Piştgirî û Piştgirî (PBIS)) li polê û li malê, û hwd. .), û 

piştgiriyên hevkariyên malbat-dibistanê yên ku giringiyê didin avakirina têkilî û tevlêbûnê da ku avahiya avhewa û çanda avahiyê zêde bikin. 

● Pisporên Fêrbûna Emotîkî Civakî (SELS) </s>avkanî dê bi xwendina hewcedariyên xwe yên civakî-hestyarî û radestkirina perwerdehiya fêrbûna Pisporên Fêrbûna Emotîkî Civakî (SELS) </s>avkanî dê bi xwendina hewcedariyên xwe yên civakî-hestyarî û radestkirina perwerdehiya fêrbûna Pisporên Fêrbûna Emotîkî Civakî (SELS) </s>avkanî dê bi xwendina hewcedariyên xwe yên civakî-hestyarî û radestkirina perwerdehiya fêrbûna 

hestyarî-civakî-hem xwendekarên hundurîn û hem ji dûr ve piştgirî bike. 

3.4 Karûbarên Cêwirmendiyê 

● Cêwirmend dê bi tîm û rêveberên xwe re bixebitin da ku diyar bikin ka kengê karûbarên wan dê di hundurê kes an dûr de bên peyda kirin. 

Gava ku van biryaran bigirin, dê Caseloads (li gorî alfabeyê, bi pîvanê, û hwd.) Ve were hesibandin.
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3.5 Kultur û Avhewa 

● Xizmetên Xwendekaran dê bi hemî dibistanan re bixebitin da ku ji xebatkarên çêtirîn ên di derheqê pratîkên agahdar ên travma de xebatkar piştgirî 

bikin. Dê li ser piştgirîkirina avhewa û çandek erênî ku stratejiyên gerdûnî yên trawmayê ji bo xwendekaran qebûl dike dê were danîn. Ji bo piştgiriya 

xwendekarên ku dibe ku bêtir hewceyê hewceyê hewce bike rêbernameyên çêtirîn çêtirîn be. Xizmetên Xwendekar dê ji karmendan re 

şêwirmendiya domdar peyda bikin.

● Pêdivî ye ku hewceyê binirxîne rewşa tenduristiya civakî-hestyarî ya xwendekaran ji ber ku ew vedigerin dibistanê, Karûbarên Xwendekaran li ser 

protokolan dixebitin ku li hemû dibistanên ku dikarin bêne agahdar kirin astên piştevaniya ji bo xwendekaran, rêgezek li ser bingeha hêz-rêveberiyê bikin. 

REFERENCES & BELA:

Resourcesavkaniyên Tenduristiya 

Giyanî Planên COVID-19 û 504
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4. Operasyon

TÊGIHIŞTINÎ 

Karûbarên karûbarên Dibistanên Giştî yên Jeffco hewce dike ku hewceyê berbiçav bikin û bersivê bidin modela perwerdehiyê ya ku fêrbûna kesane ya herî zêde 

zêde dike û bi fermanên tenduristiya herêmî re hevbawer fêm dikin. Veguhestin, karûbarê xwarinê, û fonksiyonên xebitandinê dê piştgiriyê bide xwendekar û 

karmendan. </s>avkanî Operasyon û komên piştgiriyê yên jêrîn pêk tê: karmendan. </s>avkanî Operasyon û komên piştgiriyê yên jêrîn pêk tê: karmendan. </s>avkanî Operasyon û komên piştgiriyê yên jêrîn pêk tê: 

1. Athletics / alakî 

2. Karûbarên Piştgiriya Karsaziyê 

3. Cihan 

4. Xwarin û Tiştek 

5. Ewlehiya dibistan û navçeyê 

6. Veguhestina xwendekar 

INIYAN KEY 

Pêkanîna modelek karûbar, dibe ku were sererastkirin an guhastin li gorî hewcedariyên xwendekaran ji bo gihîştina sazûman û karûbarên 

navçeyê. Rêbernameyên li dû hatine amadekirin ji bo parastina jîngehê û pêkanînên tenduristî yên ji bo karmendên dibistanên giştî Jeffco, 

xwendekar û endamên civatê ne.

4.1 Athletics / alakî: 

Dê dibistanên gelemperî Jeffco dê berdewam bikin û piştgiriyê bidin beşdariya xwendekaran di bernameyên werzîşî û çalakiyê de bi qasî ku 

di payîzê de destûr tê dayîn. Dibistanên Giştî yên Jeffco di bernameyên derveyî yên ku ji xwendekaran re hatine dayîn de bertek û domdar e 

û ji bo domandina tiştê ku hewce dike hêsantir dike.

● Li gorî bernameyên werzîş û çalakiyan rêzgirtina li Komeleya Athletic School High High Colorado (CHSAA). (CHSAA ji bo raperîna 

2020 hîn rêbernameyek peyda nekiriye).

4.3 Rêvebirê Karûbarê: 

Daîreya Fasê dê ji bo piştgirîkirina hînbûnê perwerdehiyê, akomodasyonên xwendekar ên hundurîn û derveyî peyda bike. Bi qasî ku hewce 

be, dê deverên navçeyan werin hebandin ku atmosferek ku ji bo ezmûnên xwendekar "germ, ewledar û zuha" ye. Koma Sêwiran dê hemû 

beşên xebata xwe biparêze:

● Birêvebirina Avakirin 

● Malperên hundur û derveyî 

● Girtîgeh 

● Jîngehîn 

● Rêvebiriya Enerjiyê 

● Venues Stadium 
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Qada hawirdora fêrbûna dûr an jêgirtî, van dabeşên sazkirinê dê jêrîn peyda bikin: 

● Plana Avakirina Kapîtaliyê ya 2019-2025 dê wekî ku hatibû destnîşankirin berdewam bike. 

● Pêvajoyên sererastkirin, sererastkirin, nûvekirin û nûavakirinê yên malperê berdewam bikin. 

● Paqijkirin û paqijkirina mayînan jêr karanîna jêrîn dê were temam kirin û çavdêr kirin. 

● Ji bo hewcedariyên modela perwerdehiyê dê veqetînên karmendan rast bêne. 

● Nexşeyên xebatê li gorî avahî û karanîna malperê têne guhertin. 

● Pergalên hewcedariyê nermal bikin da ku pêgirta zêde ya hewayê ya derdorê zêde bikin. 

4.4 Karûbarên Xurek û Nandiniyê: 

Dibistanên giştî yên Jeffco dê berdewam bikin ku xizmeta xwarina xwarinê ji xwendekaran re bikin heya ku gengaz e ku li cîh û hawirdeyên fêrbûna dûr 

hatine dayîn. Ji ber vê yekê, bernameya karûbarê xwarina xwarinê dibe ku bibe hevparek ji servîsa dibistanê û bernameyek "grab & go" mîna ya ku di bihara 

2020-an de hatî bicîh kirin.

● Tevlêbûna dûr û li ser-malperê modela servîsê (a) ya ku tê bikar anîn dimeşîne 

● Protokolên standard ên tenduristî û ewlehiyê ji hêla karmendan û piştgiriya karûbarê 

● Berdewamiya daxwazên Federal ên ji bo xwarinên ku têne servekirî domandin 

● Paqijkirin û paqijkirina tesîsên ku li hev hatine </s>avkanî Rêbernameya Dibistanê paqijkirin / paqijkirina CDCPaqijkirin û paqijkirina tesîsên ku li hev hatine </s>avkanî Rêbernameya Dibistanê paqijkirin / paqijkirina CDCPaqijkirin û paqijkirina tesîsên ku li hev hatine </s>avkanî Rêbernameya Dibistanê paqijkirin / paqijkirina CDC

4.5 Ewlehiya Dibistanê: 

Wezareta Ewlekariya Dibistanan dê berdewam be ji bo dabînkirina rojane ya berdewam li hemî malperan da ku jîngehê ewle ji bo xwendekar, 

karmend û civata me dabîn bike. Di karûbarê de ev e:

● Tîmên 24/7 belavkirin û patrol kirin 

● Rêvebiriya awarte 

● Tîmên nirxandina tehdît û dadwerî 

● Ewlehiya kampusê 

● Bi hemû saziyên dadrêsî yên herêmî re hevkarî 

4.6 Veguhêrîn: 

Beşa Veguhestinê piştgiriyê dide xwendekaran bi peydakirina karûbarên veguhastina ewledar û biwext ji bo siwarên bijarte yên ku beşdarî bernameyên li ser 

malperê bibin gelo modela perwerdehiyê kevneşopî ye an hibrîd e. Navçe berdewam xizmeta perwerdeya taybetî û derveyî hewcedariyên xwendekarên navçeyê 

dike.

● Kapasîteya karûbarê veguhastinê dê rêwerzên tenduristiya gelemperî bişopînin: 

○ Hejmara xwendekaran di her kêliyê de destûr didin siwarbûnê 

○ Protokola nîşana nîşanê ji bo hemî siwarên otobusê tête sepandin 

○ Protokolên paqijkirin û paqijkirinê yên li pey xwendekaran hilgirtin û vekişînê 

● Damezrandina bi zihniyet û kapasîteyên girêdayî ye 

○ Tier 1 - dema destpêkirinê û berdana yek 

○ Tier 2 - du carên destpêkirin û berdanê 
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5. Birêvebirina Karê Karker

TÊGIHIŞTINÎ 

Karûbarê karkirina dibistanên gelemperî Jeffco mezin û cûrbecûr e, ku karûbarê rasterast û nerasterê pêşkêşî beşên girîng ên perwerdeyê dike. 

Di dema plansazkirin û bicihanîna pêşengên kargêriya karkiran de, bal dê li ser du hewcedariyên sereke were dayîn: 1.) radestkirina hemî 

karûbarên girêdayî perwerdehî û operasyonan 2.) piştgiriya karmendên me bi hewcedariyên xwe yên kesane yên têkildarî kar û ewlehiya xwe û 

tenduristiya kesane. Her modela teslîmkirina perwerdehiyê - kevneşopî, hybrid (bi navgîniya kesane û dûr ve) dê pirsgirêkan çêdike, û pilana 

rêveberiyê û bicihanîna kargêriya karker dê strukturên li jêr bişopînin.

INIYAN KEY

5.1 Bernameyên Karên Perwerde 

Dibistanên Giştî yên Jeffco dê ji bo mamosteyan re eleqedariyek peyda bikin. A) pêdiviyên wan ên kesane, û b) hewcedariyên dayîna 

perwerdehiyê ji her yek ji xwendekarên me re. Ev dibe ku di hawîrdora kesê / hîbrîdê de (hundurê kesê + dûr / xwendina zivirandinê ya 

xwendekar) an bernameyek tev-demjimêrek di hawîrdora tenê-dûr de wek bernameyek tevahî-demê xuya bike. Li gel plansazkirina asta 

dibistanê di navendê de, Resourcesavkaniyên Mirov dê hewcedariyên dibistanê û mamosteyê piştgirî bike bi çêkirina kategoriyên 

pêşnumayên kategoriyan ên wekî: hybrid (in / kes / dûr), tam-dûr, û yên din wekî ku hewce be. Wekî din, Navçe dê amade be, ger hewce be, ji 

veguhestina hîbrîdê li hawîrdorek tevahî-dûr ve girêdayî li gorî mercên tenduristiya gelemperî. Bi her tiştî,

Bernameyên mamosteyan dê di nava rojên dibistana bingehîn de were çêkirin, lê bi hevkariya rêvebirên dibistanan werin guhertin da ku 

hewcedariyên xwendekar / malbatan û hewcedariyên mamosteyê biguhezînin. 

Veguhestina demkî (li seranserî dibistanan) û veguheztina navgîniyê (li ser naverok an peywiran) rêgez û pêvajoyan ji bo têgihîştina tevahî ya ji 

hêla rêveberiya dibistan û mamosteyên perwerdehiyê ve bêne sêwirandin û danûstandin. Wekî din, navçeyê dê li gorî pîvanên fêrbûna naverokê 

hin guherîn an derewîn çavdêriyê bike û her cûreyên maqûlbûna ku li cîhên fêrbûna xwendekaran maqûl e bicîh bîne.

Di bûyera guheztina dibistan an navçeyê de, guhertina pêwist dê di nexşe û cihan de zû û bi fikar bête çêkirin da ku bibe sedema kêmtirîn 

astengî di perwerdehiya xwendekarên me de. 

5.2 Karmendên Perwerdehiyê û Qeydên 

Navçe dê fikirên asta karmendan peyda bike da ku hewcedariyên xwendekaran bicîh bîne, nemaze, em dê protokolan çêbikin da ku di demek 

kurt de mamosteyên lîsansên bê sinifa (mamoste û karmendên ku destûra dersê bigirin lê niha ne di polê de ne) di dersa pola serbixwe de 

bicîh bikin. an helwestên piştgirîya pola. Karmendên bi kalîte û jêhatî ne dikarin bêne bikar anîn da ku naveroka xwe bidin hev da ku rêjeyên 

mamoste-xwendekar bi ewle û bi qasî ku li derûdora fêrbûna hybrid û dûr tê bikar anîn biparêzin.

Navçe li aliyekî karê karkiran dişoxilîne, û teşwîq dike, dema ku hevûdu pêdiviyên kesane û pîşeyî yên perwerdekaran di dema 

qeyrana tenduristiya giştî û hawîrdora dersê de diguhere alîkar dike. 

Navçeya di heman demê de fikirîne ku ji bo perwerdekaran vebijarkên betlaneyê, nemaze salek bêserûberî ya salane ji bo her mamosteyekî ku 

daxwaz bike di sala xwendinê ya 2020-21-ê de ji cîhê kar / dibistanê dûr be. 
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Gava ku plansaziyên karmendan bi hilbijartinên beşdariya xwendekaran û hewcedariyên kesane yên perwerdekar (wek şertên tenduristî, hewcedariyên 

tecrîdkirinê) pêşve diçin, Navçe dê mekanîzmayên karmendan pêşve bibe da ku hewcedariyên perwerdekaran, dema ku bi guncan gengaz be, bi mebesta 

ku destûrê bide cîhê karê perwerdekar tercîh bike. (li dijî versiyonek derveyî) ku hûn di çend mercên mimkin de bêne honandin. 

Hemî pel û pelên qanûnî yên ku bi peymanên danûstendinê ve têne peyda kirin, dê bêne danûstandin, danûstandin û rûmet kirin. Karmendên 

Resourcesavkaniya Mirovî heye ku ji bo mamosteyan bi pirsên di derbarê hebûn û dûrdanê de piştgirî bike.

5.3 Operasyon û Rêveberiya Berfirehkirina Staff û Leaves 

Rêvebir dê bi armanca avakirina torê yên piştevaniya ji bo karmend û xwendekaran, di xebata xwe de dilsoziyê bidomînin da ku piştgiriya 

karmendan bikin. Navçe dê di karanîna rêveberên ne-dibistanê de ji bo piştgiriyê bide dibistanan û fêrbûna bi awayên cûda, li gorî pêwîst, li ser 

bingeha demên krîtîk ên erkên bingehîn difikire.

Karkirina bêkêmasî ya karmendan ji bo navçeyê nirxek girîng e. Navçe dê hewil bide ku "karên hevbeş" fonksiyonel biafirîne - ku dihêle ku 

karmendên me yên hemdemî di nav demên guhartin û xebata guherandî de xebatek bêkêmasî bidomînin. Ev tê vê wateyê ku fonksiyonên li 

derveyî karekî seretayî - wek şofêrê otobusê ku bi çalakiyên li kampusê re wek alîkariyek xwarinê an domandina hûrgelan, an, arîkariya 

paraprofesiyonel a bi karûbarê xwarinê an jî karên din ên pêwist re dibe alîkar. Ji karmendan re tê xwestin ku di karên ku ew bi gelemperî 

gengaz in û bi gelemperî jêhatî bibin ku bixebitin bixebitin û ji bo her xebatek di kategoriyên bilindtir de dê bêne xerckirin.

Rêvebir û karûbarên / destekên piştgiriyê dê bi Resourcesavkaniyên Mirovî û serokên beşê re bêne lêkolîn kirin da ku derfetên karên dûr, û 

pêdiviyên di nav her aranjeyên karên dûr de nas bikin. Di destnîşankirina lijneyê li hemberê arîşeyên karên derveyî de, ji ber ku tenduristî û 

ewlehiya karmendan bi tevahî girîng e.

Hemî pel û pelên qanûnî yên ku bi peymanên danûstendinê ve têne peyda kirin, dê bêne danûstandin, danûstandin û rûmet kirin. Karmendên 

Resourcesavkaniya Mirovî heye ku ji bo pirsên di derbarê tunebûn û derdan de karmendan piştgirî bike.

5.4 Ewlehiya Karmendan, Hilbijartin, û Leaveêwaza derketinê 

Wekî ku di Karmendên Perwerdehî û Derketinê de tête zanîn: 

"Gava ku plansaziyên karmendan bi hilbijartina beşdariya xwendekaran û hewcedariyên kesane yên perwerdekar (wek şertên tenduristî, tercihandinên 

dersînorkirinê) pêşve diçin, wê navçeyê dê mekanîzmayên xebatkariyê amade bike ku hewcedariyên perwerdekaran, dema ku bi guncan gengaz be, bi mebesta 

ku destûrê bide cîhê karê perwerdekar. pêşnûmeya (li hemberê derveyî şûnda) di her şert û mercên mestir de bête honandin. " 

Dê heman berbiçaviyê di nav hemî komên karmendan de bête hesibandin, û Navçe dê her hewlek maqûl ji bo pêkanîna daxwaz û 

hewcedariyên karmendan bi navgîniya bermîliyê, cihêrengiya cîhê kar, an nebûna hebûnê bide. 

5.5 Mamosteyên mêvan 

Navçeyek hewcedariya mamosteyên mêvan - pêşnûmeyên dirêj-dirêj (ne peyman, 20+ roj per wezîfe), û wezîfeyên rojane texmîn 

dike. Vê guman dê her du di modelên hybrid û dûr de bibin.

Ji ber vê yekê, Navçe dê bi navgîniya webinar û ezmûnên din ên dûr ve perwerdehiya mamosteyê mêvanî ji bo piştgiriya modela dûr, û 

pêşkêşiyên armanc bike. Dê van perwerdehiyê berpirsiyar û nêzîkatiyên nû, teknolojî, ewlehiya li ser sîteyê, û mijarên guncaw ên din 

binirxînin.

Modelên Destpêka Dibistanên Jeffco - Pêşnûma 3.0 13 

DOKUMENTA Derveyî 



 

5.6 Ewlehiya Kar, Raportkirin û Pirsgirêka Karmendê 

Navçe ji bo parastina ewlehiya karmendên me diyar e, û dê bersivê bide her daxwaz û fikarên ji hêla karmendan ve di derbarê mercên kar û 

ewlehiyê de. 

Her qonaxa tîmê rêveberî / serokatiyê vê dilpakiyê parve dike. Daxwazên ji bo çareserkirina pirsgirêkên mercên xebatê û ewlehiyê divê 

yekser bibin çavdêrên yekser. Lêbelê, dibe ku rapor ji çavkaniyên mirovî re bê anormal bêne dan û bertek nîşan nedan. Di raporê de, 

çareseriya pirsgirêka hevkar dê çareseriya yekem pêşkêşî be, li dû navbeynkariya çavkaniyên mirovî, dûvre, ger hewce be, lêpirsîna 

mercên kar an fikarên ewlehiyê.

5.7 Nirxan, Peymanên Karê Ji bo Karê Bêkê, ,êwazên kontrolê 

Hemî karmendên navçeyê pispor in, û bi rengek çalak ji berpirsiyariya karê xwe hatine destnîşankirin û ji perwerdehiya xwendekaran û piştevaniya 

fêrbûna xwendekar qebûl dikin. 

Navçe dê li benda agahdariya ji Wezareta Perwerdehiyê ya Colorado ya di derheqê guhartinên li daxwazên nirxandina mamoste / mamoste de 

dema sala dibistanê 2020-21 be. Gava ku niha tu pêşnîyar an pejirandin çênebe, em ê li bendê bin çavdêriyên ne fermî û fermî di sala 

dibistanê de (bi kesane an jî ji dûr ve) bi nirxên rûtîn ên pîşeyî yên sumerîkî ya ku di bihara biharê de nirxandine.

2021. Wekî din, dê encamên hînbûna xwendekarên mamoste-taybetî (pîvanên xwendekar an armancên mamosteyên kesane) di 2020-21 de bêne afirandin 

û temam kirin. Ev ê ji bo bermayiyê were kontrol kirin, divê wiya ji hêla Wezareta Perwerdehiyê ya Colorado ve were destûr kirin.

Resourcesavkaniyên Mirovî û rêveberên din dê di pîvandina praktîkî ya profesyonel û pêşveçûna dibistanê û armancên takekesî de 

belgeyên çêtirîn çêbikin, ku dikarin wekî hewceyê bêne guhartin, û di demsala biharê de bi zûtirîn temam bikin. 

Nirxên ji bo rêveberan û karmendên piştevaniyê dê heya dawiya dibistanê / salê xebatê, di bihara 2021 de temam bibin. 

Dê çarçoveyên peymanê yên kar bêne pêşxistin, da ku karmendên ku di warên dûr de kar dikin û karê karê qedandî temam bikin, bêne 

peyda kirin, her çend ev rêkeftin dê tenê di rewşên ku çavdêriya rasterast an berpirsiyariyê ya jêzêde bicîh bibin de were sepandin. 

REFERENCES & BELA: 

Colorado Dept of Education COVID-19 Agahdariya Jeffco 

Dibistanên Giştî - JCEA Peymana Bijare

Dibistanên gelemperî Jeffco - JCEA peymana muzakereyê MOU - Fêrbûna Online 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) Dibistanên gelemperî Jeffco - JCEA peymana muzakereyê MOU - Fêrbûna Online 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) Dibistanên gelemperî Jeffco - JCEA peymana muzakereyê MOU - Fêrbûna Online 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) 

Dibistanên Giştî yên Jeffco - JCEA Peymana muzakereyê MOU - Nirxandina Perwerdekar 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) Dibistanên Giştî yên Jeffco - JCEA Peymana muzakereyê MOU - Nirxandina Perwerdekar 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) Dibistanên Giştî yên Jeffco - JCEA Peymana muzakereyê MOU - Nirxandina Perwerdekar 2019-20 </s>avkanî (Tenê Reference) 

Dibistanên giştî yên Jeffco - JESPA Peymana muzakere kir
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6. Teknolojî 

TÊGIHIŞTINÎ

Di dema hilweşîna 2020 de, Wezareta IT-ê dê pêşîn be: 

● Piştrast bike ku hemî xwendekar û karmendan gihîştine amûrek xebitandinê (Chromebook, iPad, laptop, komputera sermaseyê, an din); 

● Di hewildanên çareserkirina pirsgirêkan de ji bo ku hemû xwendekar û karmendên xwediyê înternetê yên pêbawer in da ku bi karê xwe ji 

dûr ve temam bikin bi hevkariyê bi beşên cuda, hevkarên civakê, karsaziyê û hwd. 

● Piştgiriya xwendekarên Jeffco û malbatên wan, û karmendên me ji ber ku ew amûrên fêrbûna dîjîtal a bingehîn û serîlêdanên pergala heyî ya me bikar 

tînin (ji bo van binihêrin beşê çavkaniyên zêde bibînin); 

● Amûr û serlêdanên heyî biguhezînin ku hewcedariyên derdorên dûr û hîbrîdal bicîh bîne; 

● Optimîzekirina karîgeriyê û kêmkirina guhartinên ku dê bandor li ser amûr û serîlêdanên me yên heyî bikin da ku ji bo hemî bikarhênerên dawîn, 

aramiya pergala me peyda bikin; 

● Danûstandina amûr û pêkanînên nû bi rengek ku berdewamkirina pêbaweriyê berdewam dike, di heman demê de berbi modelek standardîzasyonê ve 

diçe ku ji bo portfoliyona giştî ya pergalên ku bi ewle, pêbawer û bi bandor re peyda dibe piştgiriyek xurttir peyda bike.

INIYAN KEY

KAR JAVA REMOTE HYBRID J ENYAN 

6.1 Tevlêbûna 

Karsaziyê:

Rêvename 

hewcedarî û çopandin

Pêdiviyên projeyê li ser jînek dûrûdirêj a dûr bi 

planên ku bi paş ve veguhestin li jîngehek 

hybrid an di hundurê kesek de paşde diçin.

Hewcedarî û girêdanên pirreng ji bo koordînekirina li derdorên 

kesane û dûr. 

6.2 Piştgiriya Teknolojiya 

Karsaziyê:

Bicihanîna guhertinên di 

derbarê dravê xwendekar 

de

Tezmîn dikarin li gorî asta hêvî û pêwistiya 

çalakiya li atmosferek dûr ve were damezirandin. 

Dibe ku di hawîrdorek hybrîd de drav hewceyê hewceyê verastkirin an 

şibandinê. 

6.3 ECTS / TSC: 

Piştgirî ji bo 

pirsgirêkên teknîkî yên li ser 

cîhazên xwendekar

Bi xwendekar û dêûbav / dêûbavan / 

parêzvanên wan re bi riya xeta piştgiriyê xebitîn 

ku pirsgirêkan bavêjin. 

Di karmendên dibistanê de piştgiriyên dirêjtir bikar bînin, Ex. 

Pirtûkxaneyên mamosteyên dîjîtal (DTL).

6.4 Daneyên 

Serekî: </s>avkanî Resolareseriyên Serekî: </s>avkanî Resolareseriyên Serekî: </s>avkanî Resolareseriyên 

encama kartê ya data 

Sourcesavkaniyên daneyê karmendên navçeyê dihêlin ku 

daneyên ku têkildarî beşdarbûn, şopandin, wergirtin, û 

tenduristiya xwendekar bişopînin. 

Bikaranîna daneyê dibe ku di hawîrdorek hybrîd de zûtir be ku 

piştgirî bide rewşên tevlihev û rêzkirin. 
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6.5 Binesaziyê:

Ji bo nûvekirin û 

veguheztinên hatine plan 

kirin bixebitin

Gihîştina avahiyan hêsantir e û pêkanîna 

daxwazên dûrkirina civakî hêsantir dike.

Dê gihîştina avahiyan dê hêsantir be. Dibe ku ji bo rojên 

ne-têkiliyê, êvaran, hwd. Hewce bike ku çalakiyan bilêv bikin.

6.6 Karûbarên Serlêdanê, 

Daneyê û Enterprise: </s>avkanîDaneyê û Enterprise: </s>avkanî

Passwordîfrey ji nû ve dibe 

Pêdiviyên gavavêtinê yên din ji bo vejandina şîfreyên 

mîna karmend û xwendekarên ku amûrê xwe digirin ji 

bo parkkirina avahiyek Jeffco hewce ne ku kompûtera 

xwe bi tora Jeffco WiFi ve girêdin. 

Dema ku karmend û xwendekar di dema xwe de hatine destnîşankirin di 

avahiyê de bin, vesazkirina şîfre dikare were kirin.

6.7 Pêvajoya & 

Kargêriya 

Serîlêdanê: 

Pêvajoya Qebûlkirina li 

Kampusa 

Dibe ku nexşeyên ji bo fêrbûna kesane hatine çêkirin 

bikar bînin. 

Pêdivî ye ku ji bo her dibistanê salname û nuxteyên nû pêşve bibin.

LI HIYAR INN LI SER REFERENCE 

Amûrên Andavkaniyên Core Jeffco: 

Pira Jûriyan Şehadtkirin Rêvîwane Discovery Ed 

Edgenuity Dewlemend kirin EnrollJeffco EquatIO 

Follett Google Read + binivîse Google Suite of Tools Pêveka Hitîfreya Hitachi Veşandin 

Kampusa Infinite Jeffco Connect Jeffco SOARS O365 

PeopleSoft PrimeroEdge Bi ewlehî Seşaw 

Messenger School Schoology Soundtrap Veguhestin 

Em Vîdeo 
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7. Têkilî

TÊGIHIŞTINÎ 

Karûbarên ragihandinê </s>avkanî armanc dike ku, der barê jîngehê de, agahdarî, têkilî û teşwîqkirina hemî pêkhate û civakê bide. Bila ew di Karûbarên ragihandinê </s>avkanî armanc dike ku, der barê jîngehê de, agahdarî, têkilî û teşwîqkirina hemî pêkhate û civakê bide. Bila ew di Karûbarên ragihandinê </s>avkanî armanc dike ku, der barê jîngehê de, agahdarî, têkilî û teşwîqkirina hemî pêkhate û civakê bide. Bila ew di 

modela dibistana kevneşopî de bicîh bikin, pêkanîna fêrbûna dûr ve an planek hybrid, tîmê karûbarên ragihandinê yên navçeyê dê berdewam bike 

ku ji bo 14,000 karmendên Jeffco, malbat û xwendekarên wê, û civata berfireh a Jeffco di derbarê xebata navçeyê de agahdar bike. Tevî modela 

fêrbûnê, em agahdariya krîtîk û pêwîst ji bo hemî temaşevanan radigihînin, rewşên krîzê piştgirî dikin, keleha navçeyê xurt bikin, têkiliyên civakê û 

tevlêbûna malbatê pêşve bibin, bersivê bidin medyayê, û gelek stratejiyên ragihandinê yên "asayî" wekî rêve bibin.

Fikra guhartina dînamîka sala dibistana 2020-21ê û mebesta navçeyê ji bo şandina awayên fêrbûna alternatîf bi hevdemî, em di nav hewldanên 

danûstandinên me de dijwariyek zêde dikin. Ev tevlihevî her wiha dê ji hêla cûrbecûrbûna statûyên dibistanan ve bibin sedema (vekirî an girtî di 

bersivê de ji derûdora virusê), guhertina şêwirmendiyên tenduristî, guhastinên pergala xebitandinê an navendî, hewcedariyên zêde ji bo hilberîna 

çavkaniyên din, kiryarên hukumeta neteweyî an herêmî, û pir- rewşên krîzê deşikestî. Ji bo ku em biserkevin divê em bi agir, rehet, afirîner û 

berpirsiyar bimînin.

Dibistanên giştî yên Jeffco pêşbîniya hewcedariyê bi karanîna taktîkên ragihandinê yên bêhempa dike da ku bi yekdengî ji gelek temaşevanan re û şert û 

mercên guharandin. Li ku derê dibistanan bi guhertinên berbiçav ên nexşeyan, dersan, an lojîstîkê vekin, veguhestinên hêsan hewce dike ku ragihandina 

zelal û domdar hewce bike. Cûdahiyên fonksiyonel ên ku bi alîkariya du modelên fêrbûnê ve piştgirî têne afirandin hevdem in, lê tenê bi sînor nabin:

● Di dewleta hîbrûzê de, radestkirina agahdariya têkildar bi xwendekarên hundurîn, malbat û karmendan, û her weha kesên di 

jîngehê dûr de dimînin. 

● Remote dijî ragihana krîza Hybrid - avahiyên dagirbûyî pêdivî ye ku protokola bersivdayinê ya krîza standard û piştgiriya jêzêde têkildar bi 

rêveberiya tenduristî û ewlehiya COVID-19 ve girêdayî. 

● Pêkanîna statûyek dibistanê (vekirî-girtî) mekanîzmaya hişyariyê an parsek. 

● Piştgirî û çavkaniyên serhêl û çavkaniyên ji hêla statûya dibistanê an moda fêrbûnê ve têne rêve kirin. 

● Mesajên ji bo pêbaweriya civakê ava bikin ku hînbûna xurt û hişmendî bêyî moda fêrbûnê berdewam dike. 

● Ji bo xwendekar û malbatên qeydkirî, di asta dibistanê de danûstandinên rastîn zêde bûn. 

Girîngiya danûstendinên demdirêj ji hemî aliyên peywendîdar re nikare zêde be. Tevlihevî, tevî ku ji bo xizmeta hewcedariyên agahdariyê ya 

tevahiya civaka Jeffco, karûbarên ragihandinê gelek cûrbicûr bikar tîne

mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî mekanîzmayên radestkirina pirzimanî rast-time </s>avkanî ji bo agahdariya krîtîk . </s>avkanî Resourcesavkaniyên wergerandina navçeyê karmendên navxweyî 

û amûrên serhêl in da ku bicîh bikin ku hemî malbatên ne-speakingngilîzî diaxivin (an jî bi karanîna mekanîzmayên wergerandina serhêl) agahdarî li ser zimanê (s) 

bijartî yên wan di heman demê de digel her malbatê navçeyê.

INIYAN KEY 

7.0 Têkiliyên Derveyî: 

Têkiliya derveyî dê bi rewşê bersivdar be. Gotinên girîng û roj bi roj m </s>avkanî ji bo civatê (malbat, xwendekar, karmend, endamên civatê, Têkiliya derveyî dê bi rewşê bersivdar be. Gotinên girîng û roj bi roj m </s>avkanî ji bo civatê (malbat, xwendekar, karmend, endamên civatê, Têkiliya derveyî dê bi rewşê bersivdar be. Gotinên girîng û roj bi roj m </s>avkanî ji bo civatê (malbat, xwendekar, karmend, endamên civatê, 

medya, rayedarên bijartî, û yên din) dê navnîşanên e-nameyan, nûçegihan, mesajên têlefonê û têlefonê, malperan, peywirdariya medyayê û 

ragihandina nûçeyan, medya civakî û vîdyoyê pêk bînin. Nîşanên sereke yên amûrên ragihandinê yên sereke ji bo piştgirîkirina Modelê Restart:
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● Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û Malpera derveyî </s>avkanî - </s>avkanî Malperek nû ya rûbirûyî </s>avkanî Jeffco-ya nû veke </s>avkanî dê were pêşxistin da ku ji bo malbat û 

xwendekaran planên fêrbûna dûr û hîjdeal bibîne, pêkanîn, û piştgirî bide. Naverok dê mijarên hêja binirxîne: nexşeyên dibistanê, çavkaniyên 

dersê, hêviyên xwendekar, piştgiriya teknîkî, belavkirina xwarinê, tenduristiya derûnî, perwerdehiya taybetî, Pirsker û çavkaniyên civatê.

● " </s>avkanî" </s>avkanîNûvekirina Civatê </s>avkanîNûvekirina Civatê </s>avkanî ” </s>avkanî - </s>avkanî Nûçegihanek E-ya ku bi gelemperî hate destnîşankirin, ku nûvekirinên girîng digire û ” </s>avkanî - </s>avkanî Nûçegihanek E-ya ku bi gelemperî hate destnîşankirin, ku nûvekirinên girîng digire û ” </s>avkanî - </s>avkanî Nûçegihanek E-ya ku bi gelemperî hate destnîşankirin, ku nûvekirinên girîng digire û ” </s>avkanî - </s>avkanî Nûçegihanek E-ya ku bi gelemperî hate destnîşankirin, ku nûvekirinên girîng digire û ” </s>avkanî - </s>avkanî Nûçegihanek E-ya ku bi gelemperî hate destnîşankirin, ku nûvekirinên girîng digire û 

agahdarî ji bo hemî alîgir. Agahiyên taybetî yên ji bo her modên fêrbûnê dê wekî hewceyê bêne ronîkirin.

● Bersiva Medyayê </s>avkanî - </s>avkanî Activityalakiya reaktîf û aktîf a bi medya herêmî, neteweyî, navneteweyî re ku bersivên biwext û Bersiva Medyayê </s>avkanî - </s>avkanî Activityalakiya reaktîf û aktîf a bi medya herêmî, neteweyî, navneteweyî re ku bersivên biwext û Bersiva Medyayê </s>avkanî - </s>avkanî Activityalakiya reaktîf û aktîf a bi medya herêmî, neteweyî, navneteweyî re ku bersivên biwext û Bersiva Medyayê </s>avkanî - </s>avkanî Activityalakiya reaktîf û aktîf a bi medya herêmî, neteweyî, navneteweyî re ku bersivên biwext û Bersiva Medyayê </s>avkanî - </s>avkanî Activityalakiya reaktîf û aktîf a bi medya herêmî, neteweyî, navneteweyî re ku bersivên biwext û 

rast bidin pirsên medyayê. Li ser dibistanan, serfiraziya xwendekar, û çalakiyên navçeyê çîrokên Jeffco hilberînin û pêşve bibin. Armanca 

me ev e ku em navçeyê wekî serokatiyê di çavkaniya perwerdehiyê û pisporê de bigirin.

● Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên Vîdyoyê </s>avkanî - Ji bo hemî temaşevanan çîrokbêjiya dîtbarî ya hêja hilberînin. </s>avkanî JPS-TV (YouTube) </s>avkanî ) , Instagram TV, û pêşangehên 

weşanê yên nû, dê wekî platformên belavkirina naverokê xizmetê bikin. 

● Medyaya civakî - </s>avkanî Bikaranîna sê kanalên medya civakî yên navçeyê meztir bikin da ku naverokê peyda bikin ku têkilî û tevlêbûna bi Medyaya civakî - </s>avkanî Bikaranîna sê kanalên medya civakî yên navçeyê meztir bikin da ku naverokê peyda bikin ku têkilî û tevlêbûna bi Medyaya civakî - </s>avkanî Bikaranîna sê kanalên medya civakî yên navçeyê meztir bikin da ku naverokê peyda bikin ku têkilî û tevlêbûna bi 

temaşevanên derve re teşwîq dikin. Amûrek sereke ji bo xwendekar û karmendên ku bi ezmûnên fêrbûnê re bi temenek berfireh re parve bikin.

● Deng & Nivîsar </s>avkanî - Navçe û hemî dibistan nûvekirin û aloziyên qeyranan li gelek zimanan peyda dikin û bi kar tînin platforma Deng & Nivîsar </s>avkanî - Navçe û hemî dibistan nûvekirin û aloziyên qeyranan li gelek zimanan peyda dikin û bi kar tînin platforma Deng & Nivîsar </s>avkanî - Navçe û hemî dibistan nûvekirin û aloziyên qeyranan li gelek zimanan peyda dikin û bi kar tînin platforma Deng & Nivîsar </s>avkanî - Navçe û hemî dibistan nûvekirin û aloziyên qeyranan li gelek zimanan peyda dikin û bi kar tînin platforma 

weşanê ya SchoolMessenger. Bi potansiyela ji bo nexşe û planên di modela hybridê de, ev amûrên têkiliya yekser girîng dibin.

7.1 Têkiliyên Krîzê - </s>avkanî Civak û Dibistan Supports7.1 Têkiliyên Krîzê - </s>avkanî Civak û Dibistan Supports7.1 Têkiliyên Krîzê - </s>avkanî Civak û Dibistan Supports

Serkeftin û ewlehiya xwendekar û karmendên dibistanên giştî yên Jeffco, gelo di hawîrdora fêrbûna hundurîn, hybrid, an dûr de, pêşenga me ya 

bingehîn e. Têkiliyên krîzê c </s>avkanî Ji bo hemî awayên fêrbûnê, dibistan dê çavkaniya bingehîn be ji bo destnîşankirin û radestkirina mesajên bingehîn e. Têkiliyên krîzê c </s>avkanî Ji bo hemî awayên fêrbûnê, dibistan dê çavkaniya bingehîn be ji bo destnîşankirin û radestkirina mesajên bingehîn e. Têkiliyên krîzê c </s>avkanî Ji bo hemî awayên fêrbûnê, dibistan dê çavkaniya bingehîn be ji bo destnîşankirin û radestkirina mesajên 

awarte yên avahiyê di bin rêberiya Karûbarên Tenduristî de, Wezareta Dibistana Jeffco. Karûbarên ewlehiyê, û ragihandinê.

Di dema pandemiya domdar de vegera li hînbûna hundirîn-ê, di bersiva ji bo derketinên virusê de potansiyel ji bo leystikên di rewşa dibistanê (vekirî-girtî) 

diafirîne. Ev rastî, bi hevra digel şêwirmendên tenduristiyê yên bi lez guhartin, hewceyê pêşxistina rewşek dibistanên pergalê (dibistana vekirî-vekirî) hişyar 

in. Ji hêla têgihîştî ve, ev dikare bibe dashboard (pergala gihîştinê / derketinê ya firokexaneyê an nûvekirina rêwîtiya ski) ji bo nûvekirina rast-ê peyda bike. 

Pêdivî ye ku pergal ji hêla çavkaniyên nêzî her dibistanê ve bi hêsanî were rêvebirin û bi rengek were xuyang kirin ku malbatan bi hêsanî nexşeyê fêmbikin 

ku divê di dema plansazkirinê de an diyardeyên derketina virusê çêbibin.

7.3 Derketina Civakî & Tevlêbûnê 

Navçe </s>avkanîNavçe </s>avkanî </s>avkanî Pêdivî ye ku pêşkeftin û geşkirina hevkarî û têkiliyên bi rêxistinên civatê re, </s>avkanî Pêdivî ye ku pêşkeftin û geşkirina hevkarî û têkiliyên bi rêxistinên civatê re, 

komên berjewendiyê, û destpêkên ku bi peywir û pêdiviyên stratejîk re hevrêz û piştgirî dikin. Karûbarên ragihandinê ji bo serhêlên têkilî û danûstendinên 

ku ji hêla sazî, an jî bi hevkariya bi kargêriyên navçeyên din ve hatine meşandin, serokatî, koordînasyon û agahdariya belavkirinê peyda dike. Nimûneyên ji 

bo ewlehiya fînansê an çavkaniyên din hene ku ji bo çareserkirina hewcedariyên krîtîk û ewlekariya xwarinê, piştevaniya tenduristiya derûnî û gihandina 

înternetê ya erzan ji bo malbat û xwendekaran.

Modelên Destpêka Dibistanên Jeffco - Pêşnûma 3.0 18 

DOKUMENTA Derveyî 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications/media_relations
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092


 

7.4 Tevlêbûna Malbatê 

Initiativesnîsiyatîfên tevlêbûna malbatê ji malbatan re derfet, bername û çavkaniyan diafirînin ku bi dibistana xwendekar a xwendekarê xwe re bibin hevpar, 

bi pêşkeftina perwerdehiyê ve girêdayî bibin, û di warên hînbûnê de bi xwendekarê xwe re têkildar in. Malbatên xwedan bandorek rasterast li ser encamên 

fêrbûnê ne, û bi taybetî ji bo serfiraziya fêrbûna dûr girîng in.

Di her sê rêgezên fêrbûnê de (kevneşopî, dûr, hibrid) Karûbarên Têkiliyê amûrên taybetî çêdike û bi belavkirina materyalên piştevaniya 

fêrbûnê û çavkaniyên "hewceyên girîng" ji malbatan re bi riya malperên navçeyê û medyayên ragihandinê yên din re hêsantir dike. Em ê hem 

ji bo karmendan, hem jî xwendekaran û malbatan perwerdehiya tevlêbûna malbatê ya hundurîn û dûr bibînin.

Di bersivê de ji bo COVID-19 û piştgiriya vê Modelê Restart, du hilberên taybetî yên serhêl hatine pêşve xistin da ku tevlêbûna malbatê xurt bikin: 

● Jeffco Makes </s>avkanî - Platformek înteraktîf ku ji malbatan re şahîn, çalakiyên fêrbûna afirîner-bingehîn e ku li malê bi hev re bikin. Jeffco Makes </s>avkanî - Platformek înteraktîf ku ji malbatan re şahîn, çalakiyên fêrbûna afirîner-bingehîn e ku li malê bi hev re bikin. Jeffco Makes </s>avkanî - Platformek înteraktîf ku ji malbatan re şahîn, çalakiyên fêrbûna afirîner-bingehîn e ku li malê bi hev re bikin. Jeffco Makes </s>avkanî - Platformek înteraktîf ku ji malbatan re şahîn, çalakiyên fêrbûna afirîner-bingehîn e ku li malê bi hev re bikin. 

Tevlîhev bi awayên dûr an jibergirtî, çalakiyên heftane bi armancên fêrbûnê ve girêdayî ye, mijarên wekî tenduristiya derûnî, başbûn, an 

bûyerên salname, û Pêşveçûnên Pêşveçûn.

● Avkaniyên havîna Jeffco </s>avkanî - Platformek nû ya serhêl, ku malbat dikarin çalakiyên dewlemend bibînin, piştgiriyên fêrbûnê ji bo Avkaniyên havîna Jeffco </s>avkanî - Platformek nû ya serhêl, ku malbat dikarin çalakiyên dewlemend bibînin, piştgiriyên fêrbûnê ji bo Avkaniyên havîna Jeffco </s>avkanî - Platformek nû ya serhêl, ku malbat dikarin çalakiyên dewlemend bibînin, piştgiriyên fêrbûnê ji bo Avkaniyên havîna Jeffco </s>avkanî - Platformek nû ya serhêl, ku malbat dikarin çalakiyên dewlemend bibînin, piştgiriyên fêrbûnê ji bo 

pêşîgirtina li serşokê ya havînê, agahdariya tenduristî û tenduristî, û çalakiyên kêfxweş ên malbatê yên ku bi sînorên tenduristiya giştî ya heyî 

re hevgirtî ne. Armanca vê platformê ev e ku malbatan teşwîq bikin ku tevahiya vê havînê dema ku dibistanên kevneşopî yên kevneşopî û 

bernameyên kampa perwerdehiyê dê fêr bibin.

7.5 Têkiliyên Navxweyî 

Karûbarên ragihandinê ji bo #TeamJeffco (karmendên) bi gelek kanalên ku di nav wan malperên navxwe, e-name, nûçegihan, kanalên medya 

yên civakî, vîdyoy, rû bi rû, an hevdîtinên virtual de, krîz û nûvekirinên birêkûpêk peyda dike. 

● Nûçegihanên Karmendan - # </s>avkanî TeamJeffco Kurte (Nûçegihanek pirsgirêkên lezgîn ku di dema COVID-19 de hatî destpêkirin ku dibe ku di destpêka destpêkirinê Nûçegihanên Karmendan - # </s>avkanî TeamJeffco Kurte (Nûçegihanek pirsgirêkên lezgîn ku di dema COVID-19 de hatî destpêkirin ku dibe ku di destpêka destpêkirinê Nûçegihanên Karmendan - # </s>avkanî TeamJeffco Kurte (Nûçegihanek pirsgirêkên lezgîn ku di dema COVID-19 de hatî destpêkirin ku dibe ku di destpêka destpêkirinê 

de berdewam bike), Duşem Duşem, û Rêbernameya Bîranînê, heftane tê belav kirin.

● MyJeffco (Malpera Karmendan) </s>avkanî - Malpera karmendên navxweyî ji bo hemî beş û karûbarên navxwe ve ji hêla Karûbarên Têkilî ve hatî MyJeffco (Malpera Karmendan) </s>avkanî - Malpera karmendên navxweyî ji bo hemî beş û karûbarên navxwe ve ji hêla Karûbarên Têkilî ve hatî MyJeffco (Malpera Karmendan) </s>avkanî - Malpera karmendên navxweyî ji bo hemî beş û karûbarên navxwe ve ji hêla Karûbarên Têkilî ve hatî MyJeffco (Malpera Karmendan) </s>avkanî - Malpera karmendên navxweyî ji bo hemî beş û karûbarên navxwe ve ji hêla Karûbarên Têkilî ve hatî 

çêkirin û rêvebirin. 

● Ji bo pêşve bibin: Malpera #TeamRestart </s>avkanî ji bo peydakirina planên navçeyê, perwerdekar û rêbernameya dibistanê, û gihîştina piştgirî û Ji bo pêşve bibin: Malpera #TeamRestart </s>avkanî ji bo peydakirina planên navçeyê, perwerdekar û rêbernameya dibistanê, û gihîştina piştgirî û Ji bo pêşve bibin: Malpera #TeamRestart </s>avkanî ji bo peydakirina planên navçeyê, perwerdekar û rêbernameya dibistanê, û gihîştina piştgirî û 

karûbarên kargêriya navendî ya ku ji hêla hewceyên fêrbûna dûr an hîbrîdê ve têne rêve kirin. 

7.6 Piştgiriya Kirrûbirêj û Têkilî Dibistan û Beşa Navendî 

Li gel çalakiyên ji hêla fêrbûna dûr û hybrid ve, destpêkên karsaziyê-wekî-asayî dê berdewam bikin ku piştgiriya hewcedariyên ragihandina stratejîk 

ên Dibistanên Giştî yên Jeffco. Em ji bo tiştê ku îro hewce dike, di heman demê de ji bo rewşa pêşerojê ya dibistanan, birêve diçin.

REFERENCES & BELA:

Jeffco Public School Dibistanên Fêrbûna & Karê Remote

Kanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco InstagramKanalên Medya Civakî: </s>avkanî Twitter </s>avkanî - </s>avkanî Instagram </s>avkanî - </s>avkanî Facebook </s>avkanî - </s>avkanî TeamJeffco Twitter  -  TeamJeffco Instagram
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8. Special Education

OVERVIEW 

The Special Education Department is committed to providing free and appropriate educational opportunities for students with disabilities, to the 

greatest extent possible  in alignment with public health guidelines.  Collaboration with families has always been an integral part of the special greatest extent possible  in alignment with public health guidelines.  Collaboration with families has always been an integral part of the special greatest extent possible  in alignment with public health guidelines.  Collaboration with families has always been an integral part of the special greatest extent possible  in alignment with public health guidelines.  Collaboration with families has always been an integral part of the special greatest extent possible  in alignment with public health guidelines.  Collaboration with families has always been an integral part of the special 

education process and continues to be essential during this time. To address the unique needs of students with disabilities, special education 

providers will continue the work with families to  collaboratively identify the most essential services for each student that can be provided both providers will continue the work with families to  collaboratively identify the most essential services for each student that can be provided both providers will continue the work with families to  collaboratively identify the most essential services for each student that can be provided both 

directly and indirectly in remote and in-person learning environments. Service plans will be adjusted as needed for the circumstances of the 

learning environm  ent. We recognize that each student will have an individual plan based on the learning model selected by the district. When this learning environm  ent. We recognize that each student will have an individual plan based on the learning model selected by the district. When this learning environm  ent. We recognize that each student will have an individual plan based on the learning model selected by the district. When this 

happens, we will be working diligently to set detailed plans for the delivery of special education services. 

KEY POINTS

8.1 Community Involvement and Support 

Jeffco Public Schools believe student success is enhanced when schools, families, and the community work together to support learning. For this 

reason, the Special Education Leadership team will be offering a variety of ways to seek community input and collaboration such as community 

forum events, advisory committees, and a new Special Education helpline to assist students and families with questions about hybrid and remote 

learning. 

8.2 Educator Support and Paraeducator/Paraprofessional Support 

In light of the COVID-19 pandemic, educators and paraeducators/paraprofessionals have been tasked to redefine how learning happens, and 

they have risen to the challenge with grace and innovation. To continue this momentum, the Special Education Department will carry on with 

creating avenues for learning and sharing new approaches. This will include professional learning sessions, online resources, working with 

current vendors for supplemental curriculum resources, and virtual collaboration platforms that support educators and 

paraeducators/paraprofessionals in setting the stage for this future learning. 

8.3 Child Find and Evaluation 

Jeffco Public Schools will continue to identify, locate, and evaluate students suspected of having a disability and needing special education and 

related services. At the same time, Jeffco will be mindful that students have been displaced from their typical learning environment when initiating 

the referral process. Some evaluation procedures can be completed in remote learning situations. Some evaluations require in-person contact with 

students or observations of students in school settings. Jeffco Public Schools will conduct evaluations remotely and in-person while adhering to 

public health guidelines for the safety of students and staff. 

8.4 Individualized Education Program (IEP) Meetings 

Jeffco Public Schools is committed to providing families an opportunity to have meaningful participation in the special education process. 

Whether in-person or an alternative format, such as videoconferencing or by phone, Special Education teams will partner with families to 

determine the most practical format to conduct IEP meetings and arrange for an interpreter if necessary. 

8.5 Delivery of Special Education and Related Services 

General education, special education, related services providers and families will discuss students’ individual needs and agree to a prioritized set 

of services that provide access to curriculum and enable progress toward IEP goals. In 
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a hybrid setting, families and staff will discuss and agree to a set of prioritized services to be delivered in-person, when possible. Other services 

will continue remotely as specified in the Remote IEP Services Plan. Services for students with specific health or support needs will be 

addressed in collaboration with families on an individual basis. For more information, see  Special Education Restart Plan Services  . addressed in collaboration with families on an individual basis. For more information, see  Special Education Restart Plan Services  . addressed in collaboration with families on an individual basis. For more information, see  Special Education Restart Plan Services  . addressed in collaboration with families on an individual basis. For more information, see  Special Education Restart Plan Services  . addressed in collaboration with families on an individual basis. For more information, see  Special Education Restart Plan Services  . 

8.6 Progress Monitoring and Reporting 

Special Education teams will have in place consistent data collection and service log procedures for use across hybrid and remote learning 

environments. Collecting data and tracking the provision of services will assist educators and families in determining the effectiveness of 

instruction provided, student performance on IEP goals/objectives, and assist IEP teams in making any necessary adjustments to instruction. 

Periodic reports on the progress the child is making toward meeting the annual goals will continue to be provided. 

8.7 Accommodations and Modifications 

Accommodations and modifications can be provided regardless of the educational setting. General and special education teachers will 

continue to collaborate in determining the appropriateness and success of a student’s unique accommodations and modifications documented. 

The IEP team, (general education teachers, special education, related services providers, and families), will work collaboratively to identify 

alternative solutions if it believes an accommodation or modification is not appropriate or successful in a particular setting. 

8.8 Confidentiality and Student Privacy 

Special Education and Related Service Providers use digital platforms approved by the district for secure access; please visit the  Technical Special Education and Related Service Providers use digital platforms approved by the district for secure access; please visit the  Technical Special Education and Related Service Providers use digital platforms approved by the district for secure access; please visit the  Technical 

Reminders and Resources page  . Families may provide consent to participate in teletherapy sessions with providers when remote services are Reminders and Resources page  . Families may provide consent to participate in teletherapy sessions with providers when remote services are Reminders and Resources page  . Families may provide consent to participate in teletherapy sessions with providers when remote services are 

required. Families or other household members may observe or otherwise participate in distance learning opportunities. As with an in-person 

observation in a classroom, educators may set ground rules regarding non-students’ presence during virtual instruction.

8.9 Key Differences between Hybrid and Remote Environments 

A hybrid environment will include all remote learning instruction as well as allowing for instruction in an in-person environment. Personal 

protection equipment (PPE) will be used to reduce risk to staff and students. Instruction is delivered and reinforced in a remote environment, if 

families choose. Goals and services will be prioritized depending on the setting environment. In-person learning is a family choice, not a 

requirement. 

REFERENCES & RESOURCES  :REFERENCES & RESOURCES  :REFERENCES & RESOURCES  :

Jeffco Special Education Website CDE: IEP Forms & 

Procedural Safeguards CDE: COVID-19 and Special 

Education

CDE: COVID-19 and Preschool Special Education and Child Find Resources CDE: Providing 

Secondary Transition Services During COVID-19 CDE: Facility Schools COVID-19 Updates
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9. School Management

OVERVIEW

School administration involves the management of all school operations, from creating a safe learning environment to managing the school budget. 

 If a traditional return to school is not possible by August due to social distancing limitations, the most recent public health guidelines will determine  If a traditional return to school is not possible by August due to social distancing limitations, the most recent public health guidelines will determine 

whether schools begin the school year in a remote or hybrid learning environment. The information below has been organized around three 

possible scenarios for school restart: traditional learning environment, remote learning environment, and hybrid learning environment. 

KEY POINTS

Expectations for teaching and learning look different in remote and hybrid learning environments. Teachers adapt expectations to meet student 

needs and may provide more independent learning experiences to support student application and transfer of skills or concepts. 

Remote learning provides an opportunity for students and teachers to remain connected and engaged with the content while working from their 

homes. Transitioning to remote learning can keep students on track until they return to in-person learning environments. Remote learning is 

different from virtual school or virtual learning programs, such as Jeffco Virtual Academy, that typically have gone through an official process of 

establishing a school, adopting an online curriculum, and creating a dedicated structure to support students enrolled in the school. Opportunities 

for remote learning are typically linked to emergency situations that pose a threat to student and staff safety. 

In a hybrid In a hybrid  learning environment, students attend school in-person and engage remotely. At school, desks or seating arrangements are 

spaced apart and smaller teacher to student ratios are implemented to adhere to social-distancing limits. 

Symptom screening checks clear each person's entrance into the school building. Visitors are limited during the school day in order to 

preserve the safest learning environment possible for staff and students. While a hybrid model presents challenges, providing students 

opportunities for in-person interaction for academic and social-emotional well-being is a priority. 

9.1 School Day Structures and Weekly Meeting Patterns

Given the guidelines and constraints of social distancing and best practices to mitigate the spread of COVID-19, schools will develop new practices 

and models of structuring the student school day. Current models are developed under specific assumptions, primarily the desire to provide 

in-person learning opportunities to the greatest extent possible while adhering to public health guidelines. School structures also provide time for 

teachers to plan and deliver instruction to students remotely and in-person at the same time. This presents unique challenges for leaders, teachers, 

support staff, and families. Several models are in development with consideration for the type of training and support staff and families will need to 

be successful. To the extent possible, in-person learning for students will be maximized. However, limitations based on standing public health 

guidelines will also be applicable to our schools and will determine the model of in-person vs. remote learning. See the  Hybrid Learning Models guidelines will also be applicable to our schools and will determine the model of in-person vs. remote learning. See the  Hybrid Learning Models guidelines will also be applicable to our schools and will determine the model of in-person vs. remote learning. See the  Hybrid Learning Models 

Comparison  link for examples.Comparison  link for examples.Comparison  link for examples.
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9.2 Child Care 

As a school district, we recognize that many community members rely on us to educate and supervise children while they are at work. While public 

health and social-distancing guidelines currently limit our functional use of space, structures are being explored to support this need for our 

families. We are partnering with our TRIAD Early Childhood Council, the State Office of Early Childhood, and Colorado Department of Health 

Services to gather information from families and local providers to assess the number of families needing care, as well as where there is 

availability. 

Before and after child care providers (in-district, as well as community partners) stand ready to serve families in Jeffco Public Schools. 

Determination of locations and availability will be made based on public health guidelines. These guidelines will include the potential of limited 

capacity of school buildings, reduced ratios, and the need to clean and disinfect spaces before and after school sessions. Communication to 

families regarding availability will occur as soon as possible. 

9.3 Onsite Procedural Guidance: Student Movement (arrive, during session, depart) 

Arrival, dismissal, and recess will take place on staggered schedules and through specific doors to promote socialdistancing. There is potential 

for Middle and High School students to transition between classes, while interacting with limited cohorts of classmates. Teachers may also rotate 

classrooms to limit the number of contacts with cohorts. Childrens’ developmental levels are considered when planning for new routines and 

procedures. Opportunities to familiarize students with these protocols will be offered prior to school starting. 

9.4 Charter Schools 

Charter schools must comply with local, state, and national declarations of emergency and public health orders, just as all other public schools. 

Charters have the autonomy to design their own operations and delivery of educational opportunities so long as they continue to adhere to county 

and state guidelines of best practice related to the health, safety, and welfare of staff and students in the context of social distancing and 

remote/hybrid learning environments. 

Individual autonomy within the above parameters enable Charters to continue to deliver their educational programs. 

9.5 Fiscal and School Accountability Compliance 

Guidance from the Colorado Department of Education (CDE) for the 2020-21 school year, is not yet available. CDE recognizes that the 

COVID-19 situation is continuously evolving, and accordingly, guidance may change if the context changes (e.g. if the state or select 

communities are under more or less stringent public health orders). 

9.5.1 Registration/Enrollment/Transfers 

Current district policies for registration, enrollment, and administrative transfers still apply in both remote and hybrid learning environments.

9.5.2 Attendance 

Student attendance reporting will be used for CDE compliance reporting, Jeffco Public Health reporting, truancy, accountability, and media 

requests. 

● This will include reporting on students who are absent due to COVID-19 symptoms or quarantine. 

● Attendance will be reported for traditional start, remote learning, and hybrid learning models. 
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10. Gifted and Talented

OVERVIEW

The Gifted and Talented (GT) Department will continue to support schools, gifted learners, and their families in either a hybrid or remote 

environment. Each school’s GT Resource Teacher (RT) will be available to support families, staff and students, in both hybrid and remote 

environments. Jeffco’s Gifted Education Department will coordinate with all relevant stakeholders to ensure the needs of gifted learners and 

their families are met. 

KEY POINTS 

To maximize students’ face to face time with teachers, GT Services will continue to be provided remotely to the greatest extent possible in 

either a hybrid or full Remote environment.

10.1 10.1   Gifted Identification Gifted Identification

We will continue to accept GT identification referrals and will review them as per  Colorado Department of Education (CDE) guidelines  , though we We will continue to accept GT identification referrals and will review them as per  Colorado Department of Education (CDE) guidelines  , though we We will continue to accept GT identification referrals and will review them as per  Colorado Department of Education (CDE) guidelines  , though we We will continue to accept GT identification referrals and will review them as per  Colorado Department of Education (CDE) guidelines  , though we We will continue to accept GT identification referrals and will review them as per  Colorado Department of Education (CDE) guidelines  , though we 

may not be able to make determinations until we have a complete body of evidence. The gathering of this body of evidence may be delayed if we 

are in a hybrid or remote learning environment. Universal Screening of all 2nd graders and other testing scenarios may be delayed until further 

guidance is provided by CDE and alternative testing options are evaluated. 

10.2 10.2   Advanced Learning Plans (ALPs) Advanced Learning Plans (ALPs)

Advanced Learning Plans will continue to be implemented with goal setting, progress monitoring and close-out for identified gifted learners. We 

will continue to support GT students, ALP goal setting and progress monitoring throughout the year. 

10.3 10.3   Gifted Programming Gifted Programming

GT will outline best practices for all schools to meet the needs of and foster growth for gifted and advanced students. We will continue to 

facilitate acceleration, early access to kindergarten and first grade and other differentiated instructional strategies, though additional testing and 

gathering of a body of evidence may be delayed as noted above. We will support GT Center Schools and all schools in meeting the academic 

and affective programming needs of gifted learners throughout the district. 

10.4 10.4   Social-Emotional Support Social-Emotional Support

Jeffco Public Schools will continue to offer resources and support best practices to meet the social-emotional needs of gifted learners, including 

those of  Twice-Exceptional (2e)  Learners, defined as those identified as Gifted and on either an IEP or 504. GT, Special Education, and Student those of  Twice-Exceptional (2e)  Learners, defined as those identified as Gifted and on either an IEP or 504. GT, Special Education, and Student those of  Twice-Exceptional (2e)  Learners, defined as those identified as Gifted and on either an IEP or 504. GT, Special Education, and Student those of  Twice-Exceptional (2e)  Learners, defined as those identified as Gifted and on either an IEP or 504. GT, Special Education, and Student those of  Twice-Exceptional (2e)  Learners, defined as those identified as Gifted and on either an IEP or 504. GT, Special Education, and Student 

Services will continue to work together to provide appropriate support to meet 2e students’ academic and social-emotional needs. GT Center 

School students, family and staff will continue to be supported by their GT Social-Emotional Learning Counselor School students, family and staff will continue to be supported by their GT Social-Emotional Learning Counselor 

 ( SELC).  ( SELC).  ( SELC). 

10.5 10.5   Parent/Family Support Parent/Family Support

GT will continue to offer our regular family seminars, as well as our monthly  Supporting Emotional Needs of Gifted (SENG) groups  at multiple GT will continue to offer our regular family seminars, as well as our monthly  Supporting Emotional Needs of Gifted (SENG) groups  at multiple GT will continue to offer our regular family seminars, as well as our monthly  Supporting Emotional Needs of Gifted (SENG) groups  at multiple GT will continue to offer our regular family seminars, as well as our monthly  Supporting Emotional Needs of Gifted (SENG) groups  at multiple GT will continue to offer our regular family seminars, as well as our monthly  Supporting Emotional Needs of Gifted (SENG) groups  at multiple 

locations, or remotely if necessary. GT Resource Teachers are also available to address specific family needs at their schools. 
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11. Student Engagement

OVERVIEW 

In response to our move to remote learning, the Student Engagement Office (SEO) transitioned core adult professional learning requirements to 

virtual environments, instituted online student groups, developed protocols for remote case management, and partnered to develop new service 

packages for some of our most at-risk students. Several resources were developed in response to our move to the remote learning environment 

which will continue to be improved in order to support the start of the 2020-21 school year. 

KEY POINTS 

11.1  Student Engagement Office (SEO) 11.1  Student Engagement Office (SEO) 11.1  Student Engagement Office (SEO) 

Staff will ensure that services and support for our most vulnerable students are provided in all educational environments. We recognize the 

distinct differences and in some cases diminished effectiveness of services in the remote environment. Consequently, we are dedicated to 

continuing to improve our approach and strategies to support students. 

11.2  Dropout Prevention and Re-engagement 11.2  Dropout Prevention and Re-engagement 11.2  Dropout Prevention and Re-engagement 

Instructional programming for students working towards demonstrating High School competency through the GED has transitioned to serve 

students virtually this spring and will be ready to support students in whichever environment we return in the fall of 2020. Direct services and case 

management have transitioned to virtual support and will be prepared for potential hybrid/remote learning environments. We continue to support 

schools in their efforts to reach families struggling with remote learning and are in the process of finalizing safety protocols in order to allow for 

home visits later in the summer. Although, over 1,000 students were supported this spring, we are still gauging the effectiveness of our service 

delivery model and expect to make improvements for next year. We recognize a specific need to innovate more effective strategies to support our 

families experiencing poverty. 

11.3  Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) 11.3  Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) 11.3  Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) 

The EDI Team continues to elevate the needs of historically underserved students and families. We address these needs both on a systemic and 

individual level through culturally responsive practices and through collaboration with schools, departments, and community partners across 

Jeffco. We will continue direct support for students, schools, and departments in the new school year. The EDI Team is in the process of 

transitioning professional learning and workgroups to virtual platforms to be effective in remote, in-person, or hybrid settings for fall 2020. Both 

face-to-face and online sessions have been piloted this spring and will continue to be enhanced for next school year.

11.4  Indian Education11.4  Indian Education11.4  Indian Education

The Indian Education Team has transitioned student programming and supports to the remote environment and will be prepared to support 

students in whichever environment we return in the fall of 2020. The team provides academic, social, cultural, and mentoring programming for 

youth and families who identify as Indigenous. This includes student lunch clubs and after school programming. The annual summer program is in 

the process of being developed for remote activities. In addition, with staff and through a partnership with Jeffco Curriculum and Instruction, we 

continue to refine and share the most effective and culturally responsive strategies to support our Native American and Indigenous students and 

families. 

 Jeffco Indian Education Spring 2020 Newsletter  .  Jeffco Indian Education Spring 2020 Newsletter  .  Jeffco Indian Education Spring 2020 Newsletter  .  Jeffco Indian Education Spring 2020 Newsletter  . 
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11.5  Drug Intervention Services 11.5  Drug Intervention Services 11.5  Drug Intervention Services 

Students struggling with substance abuse in the remote environment this spring were supported by High School district RNs and community 

treatment centers. Protocols and strategies to improve our responsiveness in the fall are in the process of development. Agency partners providing 

group and individual substance abuse counseling are currently working with our students virtually. 

11.6 11.6   Fostering Opportunities  Fostering Opportunities 

Direct services for students engaged with the Fostering Opportunities program transitioned to the remote environment relatively seamlessly in large 

part due to the depth of relationships that had already been developed as well as the variety of tools Specialists were using to engage with 

students. This wraparound support will continue whether we return in a remote, hybrid, or traditional environment. Students impacted by child 

abuse or neglect who do not receive services from the Fostering Opportunities program have additional challenges in the remote learning 

environment. The team continues to work with county and district partners to improve their experiences. A new Child Protection Response Protocol 

was updated to address concerns in the remote learning environment. 

11.7 Restorative Practices (RP) 

Supports to foster healthy relationships, build supportive communities, and improve behavior remain important regardless of the environment we 

return to in the fall. The team will be ready to continue to support effective climates, cultures, and discipline practices through virtual or in-person 

resource development, technical assistance, and professional learning.  Resources for families and staff  have been created to continue support for resource development, technical assistance, and professional learning.  Resources for families and staff  have been created to continue support for resource development, technical assistance, and professional learning.  Resources for families and staff  have been created to continue support for resource development, technical assistance, and professional learning.  Resources for families and staff  have been created to continue support for resource development, technical assistance, and professional learning.  Resources for families and staff  have been created to continue support for 

restorative practices (RP) in a remote or hybrid environment. Staff will continue to develop resources and professional learning to support 

implementing RP in remote or hybrid learning environments.
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12. Health Services

OVERVIEW

Whether hybrid or remote learning, Jeffco Public Schools Health Services will continue to collaborate with school teams, community resources, 

and families to empower students to reach their optimal learning potential by addressing and modifying health related barriers to learning. A safe, 

inclusive, and supportive environment will be fostered for all students through the practice of professional School Nursing, Healthy Schools 

Coordinators and liaisons, the School Health Services Program, commonly referred to as Medicaid, and the Homebound Instruction Program. 

KEY POINTS 

12.1 Nursing Services 

12.1.1 Health planning/health support/medication requirements 

● All Individual Student Health plans (ISHP) will be updated to reflect the public health situation and families will be contacted. 

Completed plans will be in the health room/Infinite Campus/classroom. 

● All necessary medications will be expected to be on site and stored in the health room for any time the student is at school. 

● Health Aide and district RN response to care for COVID-19 symptomatic staff and students will be determined in 

coordination with JCPH and a protocol will be developed by August. 

● Normal Health Room procedures and treatments will continue daily. COVID-19 symptomatic staff and students will utilize a 

different isolated room in the school building. Refer to section 1.5. Limit the number of students in Health Room, abiding by 

social distancing guidelines. 

● District RNs will be working in conjunction with JCPH on symptom reporting during daily attendance 

12.1.2 Immunizations 

● Well child visits have decreased due to COVID-19 and required immunizations were missed. District RN’s have 

distributed letters with the start of the school requirements. 

● State immunization rules/expectations remain in place. 

● There will be a grace period for non-compliance exclusion due to COVID-19. 

12.1.3 IEPs/504s 

● Student health reviews will continue to be completed by a district RN with meetings occurring either remotely or 

in-person. 

12.2 Healthy Schools 

12.2.1 Healthy Schools Liaisons 

● Differences in the hybrid and remote models can be viewed in the  Healthy Schools Liaison SystemHybrid and Remote Differences in the hybrid and remote models can be viewed in the  Healthy Schools Liaison SystemHybrid and Remote Differences in the hybrid and remote models can be viewed in the  Healthy Schools Liaison SystemHybrid and Remote 

Models Diagram  . Models Diagram  . Models Diagram  . 

12.2.2 Health Advisory Councils 

● Healthy Schools oversees the Student Health Advisory Council (SHAC) and District Health Advisory Council (DHAC) - will 

continue meeting remotely. 

12.2.3 Healthy Kids Colorado Survey (HKCS) 

● HKCS data will be shared online with departments and principals. Health goals will be determined remotely. 
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12.2.4 Recess and Physical Activity 

● Physical activity and recess models can be viewed in  Recess and Physical Activity Guidelines Hybrid and Remote Physical activity and recess models can be viewed in  Recess and Physical Activity Guidelines Hybrid and Remote Physical activity and recess models can be viewed in  Recess and Physical Activity Guidelines Hybrid and Remote 

Models  (will continue to be updated). Models  (will continue to be updated). Models  (will continue to be updated). 

12.2.5 School Gardens 

●  Jeffco School Gardens Protocol for COVID-19. Jeffco School Gardens Protocol for COVID-19.

12.2.6 Employee Wellness 

● Employee Wellness Website

● Internal Employee Assistance Program website

12.3 School Health Services Program (Medicaid) 

● The Hybrid model ensures reimbursement as it is directly related to student services and transportation needs. However, 

reimbursement in a remote learning environment is dependent on federal and state guidance and determination. In hybrid 

environment: 

12.3.1 Random Moment Time Studies (RMTS) 

● Commence October 1 with a small window of response time. 

● Coordination with all service providers, Human Resources, and Special Education teams to ensure timely and proper 

responses are being reported to the state. 

12.3.2 EzEdMed Documentation - will be expected by all providers. 

12.3.3 Transportation - use Zonar student tracking system to document trips for 1066 students. 

●  https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home

12.4 Homebound Instruction Program

● Beginning in fall 2020, this service will no longer be provided centrally and will be provided individually by all schools. Criteria for 

school considerations are: 

12.4.1 Criteria for Homebound Instruction 

● The school will consider whether a student is able to access online content through the school when determining 

whether Homebound services are necessary. 

● The school will complete this  checklist  prior to making a determination as to whether Homebound services are appropriate. The school will complete this  checklist  prior to making a determination as to whether Homebound services are appropriate. The school will complete this  checklist  prior to making a determination as to whether Homebound services are appropriate. The school will complete this  checklist  prior to making a determination as to whether Homebound services are appropriate. The school will complete this  checklist  prior to making a determination as to whether Homebound services are appropriate. 

● The school will be responsible for setting up Homebound services. If a Homebound instructor is needed, it will be the 

school’s responsibility to identify the teacher. 

REFERENCES & RESOURCES:

Department of Health Services
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