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२०२०-२१ ,कूल ;फत<का ला=ग योजना बनाउँदा, जेFको पिHलक ,कूIसले को$भड-१९ महामारN भएको वस/त २०२० बाट हामील े

हामील े$सकेको कुरामा आधा2रत रहेर दूर $सकाइ योजना अUयाव=धक गदVछ। यस अUयाव=धक ग2रएको समी6ाल े,कूलहY कसरN दूर 

$सकाइतफ+  ,थाना/तरण हँुदै छन ्भ/ने कुरा \या]या गछ+ जसल ेगदा+ ,वा,^य माग+दश+नहYल े\यि`त-उपि,थत $सकाइ aभाbवत 

भएमा, bवUयाथ<हYले उनीहYको $श6ालाई dनर/तरता eदन सकून।्  

 

दरू $सकाइमा *थाना-तरण हुनका ला3ग सत5ह6  

1) यeद जेफस+न काउ/टN सामुदाdयक ,वा,^यल ेसकाराfमक केसहYको पुनgfथानका कारण काउ/टN घरमा ब,ने 

सामुदाdयक ,वा,^य आदेशमा पुनa+वेश गनु+ पनi dनधा+रण गरेमा जेFको पिHलक ,कूIस सjपूण+ bवUयाथ<हYका 

ला=ग दरू $सकाइमा ,थाना/त2रत हुनेछन।्   
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2) dनjन$लkखत प2रि,थdतल े,कूल, mेड वा टोलN तहमा दरू $सकाइमा ,थाना/तरणलाई उfaे2रत गन+ स`छन:् 

एकल केस 

 

यeद कुनै bवUयाथ< वा ,टाफ सद,य को$भड-१९ का ला=ग 

सकाराfमक देkख/छ भ/ने, उनीहYको dनकटतम टोलN (हY) लाई 

सकाराfमक bवUयाथ</,टाफ सद,यलाई को$भड-१९ को पeहलो 
ल6ण देkखएदेkख १४ eदनका ला=ग `वारे/टाइन ग2रनेछ।  

सानो :कोप

 

यeद ,कूलमा aकोप भयो भने (यeद कुनै ,कूलमा दईु $भ/न 

टोलNहYमा दईु सकाराfमक को$भड-१९ केसहY देkखए, fयसलाई 

aकोप भनी प2रभाbषत ग2रएको छ) सबै bवUयाथ<हYका ला=ग ,कूल 

२४ घpटाका ला=ग गहन सफाई गन+का dन$मq ब/द ग2रनेछ। २४ 

घpटा पdछ, दईुवटा सकाराfमक केसहYल ेaभाbवत दईुवटा टोलNहY 

बाहेक अ/य सjपूण+ bवUयाथ<हY \यि`त-उपि,थत $सकाइमा 
फ;क+ नेछन।्  

बहु :कोपह6 

 

यeद १४ eदन$भrमा २ वटा aकोपहY भए भने, हाल सकाराfमक 

देkखएको \यि`तलाई ल6ण देkखएको पeहलो eदनदेkख १४ 

eदनसjमका ला=ग ,कूल दरू $सकाइमा ,थाना/तरण हुनेछ। 

ठूलो :कोप 

 

यeद १४ eदन$भr ५% असjबि/धत bवUयाथ</,टाफ सद,यलाई 

सकाराfमक को$भड-१९ केस भए, सबैभ/दा पdछIलो \यि`तलाई 

ल6ण देkखएको eदन देkख १४ eदन सjमका ला=ग ,कूल ब/द 

हुनेछ। यस अव=धमा ,कूल दरू $सकाईमा ,थाना/त2रत हुनेछ। 
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को$भड-१९ का सकाराBमक केसह6 तथा आगामी कदमह6 

● यeद कुनै को$भड-१९ को सकाराfमक केस देkखएमा, जेFको पिHलक ,कूIसले जे$सbपएचसँग काम गनiछ तथा 

सहकाया+fमक bव=धल ेbवक$सत ग2रएको `वारे/टाइन a;uया पालना गनiछ। हाvो `वारे/टाइन a;uया 

$सwडbपएचइको बxचा ,याहार एवम ्,कूलहYमा केस तथा aकोपहY सँग सरेंkखत छ। 

● भवनका ल6णाfमक ,टाफ तथा bवUयाथ<हYल ेसुरz6त Yपमा भवन छो{न नसकु/जेल dनधा+2रत मेwडकल सुरz6त 

क6 (,वा,^य क6 होइन, ;कन;क सो उपलHध रा|ु पनiछ)मा जानु पनiछ।  

● wडि,}`ट आरएनहY, ,वा,^य सहयोगीहY, र अ/य dनधा+2रत ,टाफहYसँग मेwडकल सुरz6त क6 र ल6णाfमक 

bवUयाथ<हY तथा ,टाफको \यव,थापनका ला=ग बढN bव,ततृ ता$लम हु/छ। घर पठाइएका सjपूण+ ल6णाfमक 

,टाफ तथा bवUयाथ<हYका ला=ग wडि,}`टका आरएनहYल ेफलो-अप जारN रा|ेछन।्  

● संeद�ध र पुि�ट भएका केसहYका bवषयमा जे$सbपएचको संयोजनमा dनjन सामेल छन:्  

○ जे$सbपएचल ेहरेक ,कूलहYका ला=ग केस अनुसार ;uया bव=ध dनधा+रण गन+का ला=ग जेFको पिHलक 

,कूIसका नेतfृव टोलNलाई सहयोग गनiछ। 

○ जेFको पिHलक ,कूIसका ,वा,^य सेवाका dनदiशक तथा स�चार bवभागUवारा ,कूल aशासनको सहकाय+मा 

सूचना पrहY aेbषत ग2रनेछ।  

दरू $सकाइतफ5  *थाना-तरण 
 
दरू $सकाइमा फGक5 ने घोषणाको एक Jदन पKछ 
 

afयेक ,कूलले आफूहY कdत dछटो दरू $सकाइमा समायोजन हुन स`छन ्भ/ने dनधा+रण गनiछन ्(तfकाल वा एक 

eदन ब/द भए पdछ यeद ,कूल नेतfृवल ेआव�यक ठानेमा)। bवUयाथ<हY कeहलेदेkख अनलाइनमा आउन स`छन ्

भ/ने dनण+य उनीहYल ेगनiछन।् $श6कहYलाई आFना क6ा)हY(का ला=ग अनलाइन $सकाइ ,थल ,थाbपत गन+ 

मUदत गन+ समय aदान ग2रनेछ। एड टेक टोलN माफ+ त वे�बनारहY तथा सहयोगहY उपलHध गराइनेछ। ,कूलहYल े

तुg/त आFना प2रवारहYलाई स/देश पठाउने तथा दरू $सकाइ तफ+ को जारN समायोजनमा सहयोग गन+ जारN रा|े 

अपे6ा ग2र/छ। 

 

*कूल Jदन संरचनाह6 

wडि,}`टका अपे6ाहY अनुYप afयेक ,कूलले आFनै काय+ता$लकाहY aका$शत गनiछन।् ,कूल वष+को अव=धमा कुनै 

एक ,कूल वा wडि,}`ट दरू $सकाइमा ,थाना/तरण हँुदा ती काय+ता$लकाहY ,कूलहYले साझा गनiछन।् 
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$सकाइ :ोटोकलह6 

वस/तमा $स;कएका पाठहYमा आधा2रत रहेर, bवUयाथ<हYलाई दरू $सकाइ वा \यि`त-उपि,थत जसेुकैमा सेवा eदएता पdन 

wडि,}`ट भ2र ,कूलहYल ेउxच ,तरNय $श6ा aदान गनi अपे6ाहY ,थाbपत ग2रएका छन।्  

wडि,}`ट भ2र साझा $सकाइ \यव,थापन aणालN (एलएमएस) aयोग ग2रनेछन:्  

● सीस (bपके-३) 

● गुगल क6ाकोठा (३-१२) 

● ,कूलोलोजी (६-१२) 

हरेक ह�ता bवUयाथ<हYल ेआFना $श6कहYसँग आमु/ने-सामु/ने वातावरणमा अ/तर;uया गनiछन ्(जमू वा गुगल $मट)। 

bवUयाथ<हYल ेहरेक eदन /यूनतम ३ घpटाको समका$लक $सकाइ अनुभव गनiछन।् समका$लक $सकाइ एउटा उपागम हो 

जसमा $श6कहY र bवUयाथ<हY dनधा+2रत ता$लकासeहत एउटै समयमा अनलाइन हुनेछन।् $श6कल ेdनधा+2रत समयमा 

$सकाइका �ोतहY र/वा असाइनम/ेटहY aदान गनiछन।्  
 
असमका$लक $सकाइ एउटा उपागम हो जसमा $श6कहY र bवUयाथ<हY एउटै समयमा अनलाइन हँुदैनन।् $श6कले $सकाइ 

�ोतहY र/वा असाइनमे/टहY aदान गन+ स`छन ्जुन bवUयाथ<को अनुकूल समयमा ,वत/r Yपमा गन+ स;क/छ। 

QेRडङ तथा मूTयाVकन नीKतह6 

को$भड-१९ का कारण रा�यका मूIया�कनहY रUद भएकाल,े जेFकोल ेआFना bवUयाथ<हYको आव�यकता dनधा+रण गन+का 

dन$मq mेwडङ नीdतहY तथा एउटा मIूया�कन योजनाका ला=ग माग+दश+नलाई dनर/तरता eदनेछ। wडि,}`टल ेएमएbप, 

एकाwडए/स, तथा ;क/डरगाट+न तयारN एससेम/ेट (केइए) स�चालन गनiछ जुन bवUयाथ< परN6ण `लाल/ेडर सँग मेल खा/छ। 

यी परN6णहYका ला=ग प2रवार सहयोग aदान ग2रनेछ जसमा dनjन सामेल छन:् 

शैz6क aगdतको मापन ((एमएbप, jयाप mेडहY ३-१०का ला=ग) jयाप दरू परN6णका ला=ग प2रवार सहयोग 

● ,�याdनस 

● =चdनयाँ 

● $भयतनामी 

● अरबी 

द एकाwडय/स एससेम/ेट 

;क/डरगाट+न aारिjभक एसेसमे/ट (केइए) ) प2रवार सहयोग (;क/डरगाट+न) 

bव$श�ट mेwड नीdतहYमा बढN जानकारNका ला=ग कृपया आFनो ,कूलमा सjपक+  गनु+होस।्   

उपि*थKत 

कुनै पdन bवUयाथ<को सफलताका ला=ग उपि,थdत aमुख हु/छ। दरू $सकाइ उपि,थdतका ला=ग अपे6ाहYका बारेमा बढN जा/न 

आFनो ,कूलमा सोझ ैसjपक+  रा|ुहोस।् कुनै ,कूलका ला=ग दरू उपि,थdत dनjन$लkखत त2रकाले गणना गन+ स;कनेछ: 
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● \यि`त-उपि,थत $श6णका बेलाको उपि,थdत; 

● घरमा पूरा ग2रएका असाइनमे/टहY; 

● अनलाइन $सकाइ म�चमा लग इन गनi; 

● घरमा पूरा गन+ स;कने काम गन+ सहमdत जनाउँदै अनलाइन फाराममा ह,ता6र गनi; 

● $सकाइको bवUयाथ< aदश+न; 

● $श6कको इमले वा स�चारमा adत;uया जनाउनु; 

● पeहले नै रेकड+ ग2रएका श6ैkणक $भwडयोहY हेनु+; वा 

● जूम वा गूगल क6ाकोठा ज,ता म�चहY माफ+ त अनलाइन छलफलहY वा म�चहY अवलोकन गनु+ वा सहभागी हुनु। 

Yव[याथ\ सहयोगह6 

bवशेष $श6ा तथा सjबि/धत सेवाहY, समानता, bवbवधता तथा समावे$शता, सामिजक-भावनाfमक $सकाइ, परामश+ सेवाहY, 

दो�ो भाषाका Yपमा अ�mेजी र अ/य धेरै ज,ता bवUयाथ< सहयोगहY दरू $सकाइ वातावरणमा पdन dनर/तर aदान ग2रनेछन।्  

दरू $सकाइ तयार]  

प^रवारह6ले Kन_न काय5 गरेर Yव[याथ\ह6लाई दरू $सकाइका ला3ग तयार] गन5 म[दत गन5 सaनेछन:्  

● bवUयाथ<हY \यि`त-उपि,थत $सकाइमा हँुदा, उनीहYल ेहरेक बेलकुा आFना uोमबुकहY, आइ�याड, Iयापटप, 

चाज+र तथा हेडफोन घरमा Iयाउने बानी बसाIन आव�यक छ। 

○ यeद कुनै bवUयाथ<लाई कुनै उपकरण सापटN $लनु परे, अdत2र`त उपकरणहY छन ्;क छैनन ्भनेर 

dनधा+रण गन+ उनीहYल ेआFना ,कूलहYसँग काम गनु+ पनiछ।  

● bवUयाथ<हYल ेआFना घरहYमा उxच-गdतको इ/टरनेट कने`सन भएको सुdनि�चत गन+ आव�यक छ। 

○ इ/टरनेट नभएका bवUयाथ<हYका ला=ग, चकेआउटका ला=ग कुनै हट ,पट उपलHध हुन स`छ।  कृपया 

आFनो ,कूलमा सjपक+  रा|ुहोस।्    

● आFना bवUयाथ<को लगइनहY र पासवड+हY थाहा पाउनुहोस।् 

● पासवड+ 2रसेट टूलमा रिज,टर गनु+होस।्  

● घरबाट आFनो ,कूलमा कसरN सjपक+  गनi $स`नुहोस।् 

● uोमबुक, Iयापटप, वा आइ�याड माफ+ त आFनो $श6कसँग कसरN सjपक+  गनi जा/नुहोस।् 

● घरमा $स`नका ला=ग �यान eदन एउटा ,थान ,थाbपत गनु+होस।् 

● केहN ,वत/r Yपमा प�ने ;कताबहY रा|ुहोस।् 

● एि�लकेसनहY तथा abव=धका धेरै आम a�नहYको उqर eदनका ला=ग उपलHध abव=ध ,व-मUदत �ोतहY को aयोग 

गनु+होस।् 
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● bवUयाथ<हYका ला=ग जेFकोको दरू $सकाइ सुझावहY हेनु+होस।् 

:Yव3ध सहयोगह6  

Yव[याथ\ह6का ला3ग इ-टरनेट जडान  

भरपद� इ/टरनेट पहँुच नभएका bवUयाथ<हY र प2रवारहYल ेमUदतका ला=ग आFनो ,कूलमा सjपक+  गनु+ पनiछ। fयस पdछ 

,कूल ,टाफल ेदरू $सकाइका ला=ग bवUयाथ<हYसँग घरमा इ/टरनेटको पहँुच भएको सुdनि�चत गन+ के/�Nय आइeट ,टाफ, 

सामुदाdयक साझेदारहY (ज,त ैजेFको ,कूIस पाउ/डेसन तथा जफेस+न काउ/टN सामुदाdयक पु,तकालय), \यवसायहY, र 

अ/यसँग काम गनiछन।् bवचार गन+का ला=ग /यून-शुIक इ/टरनेट bवकIपहY पqा लगाउनुहोस।् 

Yव[याथ\ उपकरणह6  

हामीसँग उपलHध उपकरणहYको कुल स�]या wडि,}`टले पeहचान गरेको छ र ती उपकरणहYको पुनbव+तरण गन+का ला=ग 

काम ग2ररहेको छ जसल ेगदा+ afयेक bवUयाथ<सँग दरू $सकाइका ला=ग aयोग गन+ एउटा उपकरणमा पहँुच aा�त होस।् 

टेकफरएड काय+uमको अशंका Yपमा ५औ� र ९औ� mेडका सjपूण+ bवUयाथ<हYल े,कूल वष+को सुgमा नयाँ उपकरण aा�त गरेका 

छन।् उनीहYल ेपeहल ेaयोग ग2ररहेका ,कूलको ,वामीfव भएका उपकरणहY तIलो mेड तहमा पुनbव+तरण ग2रँदैछ। हाvा 

६औ� र १०औ� mेडका bवUयाथ<हYल ेयस काय+uम अ/तग+त गत वष+ उपकरणहY aा�त गरे। 

Yव[याथ\ह6 तथा उनीह6का प^रवारह6लाई सहयोग गनe  

हामील ेbवUयाथ<हY तथा उनीहYका प2रवारहYका ला=ग बा�य aाbव=धक हेIपलाइन ३०३-९८२-३४३८ मा ,टाफलाई dनर/तरता 

eदएका छ�। यस अdत2र`त, हामील ेaाbव=धक मा$मलाहYमा कसलाई सjपक+  गनi ने$भगेट गन+ प2रवारहYलाई मUदत गन+ 

एउटा Fलोचाट+ bवक$सत गरेका छ�। हाvो सामुदाdयक वेबसाइटमा दइुटा उqम �ोत प�ृठहY छन:् उपकरण सहयोग प�ृठ र 

हाvो aाbव=धक सहयोग प�ृठ, जसमा uोमबु`स, आइ�याड, गुगल क6ाकोठा, ,कूलोलोजी, सीस र बढNका ला=ग �ोतहY 

सामले छन।् धरैेजसो aाbव=धक �ोतहYलाई धेरै भाषाहYमा अनुवाद ग2रएको छ। 

:Yव3ध औजारह6  

एि`ल�लN लन+, एडोब ,पाक+ , ि,uनकाि,टफाइ, र जमू ज,ता अdत2र`त wडिजटल औजारहY 2र$लज गन+ तथा सहयोग गन+ 

साथसाथै यस वष+ हाvो गdतशील शैz6क वातावरणलाई पूण+ गन+ bवUयमान औजार aयोग र a;uयाहYलाई ि,}मलाइdनङ 

गन+का ला=ग आइeट तथा एड टेकले सँगै काम गरेका छन।् 

जेFको उपकरणहYमा आFना bवUयाथ<हYका ;uयाकलापहYको अनुगमन र dनय/rण गन+ प2रवारहYलाई से`युल� होम एप 

मा पहँुच हुनेछ। wडि,}`ट-Hयापी $श6कहYले aयोग गन+का ला=ग wडि,}`टले से`युल� क6ाकोठा \यव,थापन औजार पdन 

ख2रद गरेको छ। से`युल� क6ाकोठा \यव,थापनको एउटा aमुख लाभ भनेको यसलाई \यि`त-उपि,थत र भचु+अल क6ाकोठा 

दवैु वातावरणमा aयोग गन+ स;क/छ। 

खा[य र पोषण सेवाह6 

खाUय र पोषण सेवाहY ल ेbवUयाथ<हYका ला=ग "$लने र जाने" खानाहY aदान गन+ जारN रा|ेछ। ,कूल वा wडि,}`ट दरू 

$सकाइमा ,थाना/त2रत भएका खpडमा "$लने र जाने" सेवाहYका ला=ग ,थानहY र समय dनधा+2रत गरN स�चार ग2रनेछ।  
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बhचा*याहार सेवाह6 

दरू $सकाइमा ,थाना/त2रत भएको खpडमा mेडहY bपके-५ का bवUयाथ<हYका ला=ग सी$मत ,कूल ,थलहY र $सटहY बxचा 

,याहारका ला=ग उपलHध गराइनेछ। उपलHध ,थलहY र $सटहYको स�]या fयसबेलाका सामुदाdयक ,वा,^य 

माग+दश+नहYमा आधा2रत रहेर dनधा+रण ग2रनेछ। $सटहYमा ग2रने dनण+यहY आव�यकतामा आधा2रत रहेर ग2रनेछ, ज,त ै

dनःशुIक तथा /यूनशुIक ल/च (एफआरएल) का ला=ग यो�य हुने bवUयाथ<हY।  

प^रवारह6सँग ग^रने सjचार 

यस ,थाना/तरण तथा दरू $सकाइको समयमा जेFको पिHलक ,कूIसल ेप2रवारहYसँग dनर/तर स�चार ग2ररहनेछ। हाvो 

सामुदाdयक अपडेट इमले सचूनापr माफ+ त wडि,}`टल ेमह�वपूण+ अपडेटहY aदान गनi कामलाई dनर/तरता eदनेछ। 

,कूलहYले र $श6कहYल ेआFना dनeद+�ट काय+ता$लकाहY, क6ाहY, र आFनो ,कूलका bववरणहYका बारेमा स�चार गनiछन।् 

यस अdत2र`त, घोषणाहY र मह�वपूण+ अपडेटहY dनjन माफ+ त साझा ग2रनेछ: 

●  jeffcopublicschools.orgमा wडि,}`ट वेबसाइट 

● तपा�को ,कूलको वेबसाइट तथा सामािजक स�जाल xयानलहY 

● wडि,}`ट तथा ,कूल सूचनापr तथा इमलेहY 

● फोन कलहY तथा टे`,ट स/देशहY 

● wडि,}`ट सामािजक स�जाल xयानलहY  

○ �वीटर 

○ इ/,टाmाम 

○ फेसबुक  

○ eटमजेFको �वीटर   

○ eटमजेFको इ/,टाmाम  

● नयाँ $मwडया आउटलेटहY  

यeद तपा�ले इमले, फोन कलहY, वा टे`,ट स/देशहY aा�त ग2ररहनुभएको छैन भने, कृपया आFनो सjपक+  जानकारN सेeटङ 

जेFको कने`ट मा जाचँ गनु+होस ्वा अdत2र`त सहयोगका ला=ग आFनो ,कूलको काया+लयमा सjपक+  गनु+होस।् 

सjपूण+ प2रवारहYले wडि,}`टको समुदाय अपडेट इ-सचूनापr aा�त ग2ररहेको हुनु पनiछ। यeद तपा�ल ेaा�त ग2ररहनु भएको 

छैन, वा पeहल ेअनसHसuाइब गनु+ भएको छ भने, समुदाय अपडेटहY इमले सचूीमा जोwडनका ला=ग साइन अप गनु+होस।्  
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