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પિરિશષ્ટ માર્ગદર્શન

વ્યક્િતગત સૂચનાઓ પર સુરક્િષત પાછા ફરો અને

વ્યૂહરચના • 
યોજનાઓને સ્થાિનક બોર્ડની મંજૂરી અને જાહેર પોસ્િટંગની જરૂર છે. • LEA એ 30 
સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં ઓછામાં ઓછા દર છ મિહને વ્યક્િતગત સૂચના અને સેવા યોજનાની સાતત્ય પર સલામત વળતર અપડેટ કરવું આવશ્યક છે , 

યોજના અને કોઈપણ સંશોધન પર જાહેર ઇનપુટ લેવી જોઈએ અને આવા ઇનપુટને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. બધા પુનરાવર્તનોમાં શા માટે પુનરાવર્તનો 
કરવામાં આવ્યા તેની સમજૂતી અને તર્ક શામેલ હોવા જોઈએ.

• LEA એ ની રચના દરિમયાન અર્થપૂર્ણ પરામર્શમાં નોંધાયેલા તમામ લાગુ જૂથોને સામેલ કરવા જોઈએ

LEA એ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં દર છ મિહને વ્યક્િતગત સૂચનાઓ અને સેવાઓની સાતત્યની યોજના પર સલામત વળતરને અપડેટ કરવું જરૂરી છે . 

દરેક વખતે, સ્થાિનક િશક્ષણ એજન્સીઓ (LEAs) એ યોજના અને કોઈપણ સંશોધનો પર જાહેર ઇનપુટ લેવી આવશ્યક છે અને લેવી આવશ્યક છે. એકાઉન્ટમાં 

આવા ઇનપુટ. યોજનાનો હેતુ િહતધારકોને માિહતગાર રાખવાનો છે.

• તમામ પુનરાવર્તનોમાં અર્થપૂર્ણ જાહેર પરામર્શ સાથે અને સમજી શકાય તેવા ફોર્મેટમાં સમજૂતી અને તર્કનો સમાવેશ થવો જોઈએ. અમેિરકન 
રેસ્ક્યુ પ્લાન (ARP) એક્ટ માટે જરૂરી છે કે LEA એ તેમની હેલ્થ અને સેફ્ટી પ્લાન ઓનલાઈન એવી ભાષામાં પોસ્ટ કરે કે જે માતા-િપતા/કેરગીવર્સ 
સમજી શકે, અથવા, જો મર્યાિદત અંગ્રેજી પ્રાવીણ્ય ધરાવતી વ્યક્િતને લેિખત અનુવાદ આપવાનું વ્યવહારુ ન હોય, તો મૌિખક રીતે ભાષાંતર 
કરવામાં આવે. . અમેિરકન્સ િવથ િડસેિબિલટી એક્ટ દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરાયેલા િવકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્િત એવા માતાિપતા દ્વારા િવનંતી પર, 
વૈકલ્િપક ફોર્મેટમાં પણ પ્લાન પ્રદાન કરવો આવશ્યક છે.

યોજના બનાવવી અને જ્યારે યોજનામાં કોઈ નોંધપાત્ર સુધારાઓ અથવા સુધારાઓ કરો.

દરેક LEA એ પિરિશષ્ટ પૂર્ણ કરવું જોઈએ અને તેને LEA દસ્તાવેજ લાઇબ્રેરીમાં ePlan પર અપલોડ કરવું જોઈએ અને LEA ની વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કરવું જોઈએ 

(ફેબ્રુઆરી 15 અને સપ્ટેમ્બર 15). યોજનાના િવકાસની જેમ, તમામ સંશોધનોની જાણ સામુદાિયક ઇનપુટ દ્વારા અને LEA ની સાર્વજિનક રીતે ઉપલબ્ધ 

વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરતા પહેલા ગવર્િનંગ બોડી દ્વારા સમીક્ષા અને મંજૂર કરવી આવશ્યક છે.

• રોકાયેલા િહતધારકોની સંખ્યા િવદ્યાર્થીઓની રચનાનું પ્રિતિનિધત્વ કરતી હોવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો િવકલાંગ િવદ્યાર્થીઓ િવદ્યાર્થીઓના 
15 ટકા છે, તો 10-20 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ આ પેટાજૂથનું પ્રિતિનિધત્વ કરવું જોઈએ.

પિરિશષ્ટ પૂર્ણ કરતી વખતે કૃપા કરીને નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લો:

• યોજનાના િવકાસ/સુધારા પહેલા સ્ટેકહોલ્ડરની સગાઈ થઈ હોવાની ખાતરી કરો. • LEA એ યોજનાના િવકાસ અને પુનરાવર્તનમાં આરોગ્ય 
િવભાગને સામેલ કરવું જોઈએ. આ આરોગ્ય િવભાગને COVID-19 નંબરો આપવા કરતાં અલગ છે. • યોજનાઓએ િજલ્લા નીિતઓ અને સંબંિધત 

પ્રશ્ન 3 માં દરેક બુલેટ પોઈન્ટને સ્પષ્ટપણે સંબોિધત કરવું જોઈએ

• ખાતરી કરો કે LEA એ િહતધારકોને ઓફર કરેલા જોડાણના બહુિવધ મોડલ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઉદાહરણોમાં સર્વેક્ષણો, વ્યક્િતગત રીતે અથવા 
વર્ચ્યુઅલ સિમિતની બેઠકો, ટાઉન હોલ મીિટંગ્સ અથવા અન્ય સમાિવષ્ટ સગાઈની તકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ અને દેખરેખનું િવભાગ એન્ડ્રુ જોહ્ન્સન 
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વ્યક્િતગત સૂચનાઓ પર સલામત વળતર અને

સેવાઓ યોજના પિરિશષ્ટની સાતત્ય

સર્વેક્ષણ એવી રીતે િવકસાવવામાં આવ્યું હતું કે જે દર્શાવે છે કે શું પ્રિતસાદ આપનાર િવદ્યાર્થી, કુટુંબનો સભ્ય, શાળા સ્ટાફ સભ્ય અથવા જાહેર 
અિધકારી હતો. અન્ય પ્રશ્નોએ પેટાજૂથ જોડાણો અને/અથવા અિધકાર સંસ્થાઓ સાથે જોડાણ નક્કી કરવામાં મદદ કરી. આ સર્વેક્ષણ િજલ્લા વહીવટીતંત્ર 
દ્વારા િવિવધ જાહેર સભાઓમાં, વાલી મીટીંગો દરિમયાન સીધું કરવામાં આવતું હતું અને લોકો માટે સહભાગીતા માટે ખુલ્લું હતું. વધુમાં, શાળાના સ્ટાફને સર્વેક્ષણમાં 
ભાગ લેવાની તેમની તક અંગે ઈમેલ કરવામાં આવ્યો હતો. િજલ્લો િહસ્સેદાર જૂથોના તમામ સભ્યોને પ્રિતસાદમાં સહભાગી થવાનું ચાલુ રાખે છે, જેમાં શાળા-પિરવાર 
સંચાર પ્લેટફોર્મ દ્વારા પ્રિતસાદ સર્વેક્ષણ જાહેરમાં પોસ્ટ કરવું, જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે પ્િરન્ટ નકલો પ્રદાન કરવી, પ્રિતસાદ સબિમશનની મંજૂરી આપવી અને 
શાળા બોર્ડની બેઠકોમાં ચર્ચામાં સામેલ થવું. િવદ્યાર્થીઓ અને શાળાની જરૂિરયાતોની સમીક્ષા અને સંબોધવાના પ્રયાસરૂપે, િજલ્લાએ ઓપન-એન્ડેડ સબિમશન 
પ્રદાન કરવા માટે સ્ટાફ સભ્યો સાથે સંલગ્ન થઈને જરૂિરયાતોની ચર્ચા અને સમીક્ષા કરવાની તકો પૂરી પાડી છે.

અમારા ESSER પ્રોગ્રામ માટે આયોજન અને ખર્ચ પ્રક્િરયાના ભાગ રૂપે િજલ્લો િહસ્સેદારો સાથે જોડાણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. પ્રારંિભક યોજનાની જેમ, એક 
સર્વેક્ષણ િવકસાવવામાં આવ્યું હતું અને સાર્વજિનક રીતે સ્ટેકહોલ્ડર ઇનપુટની િવનંતી કરતા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

11 માર્ચ, 2021 ના રોજ અમેિરકન રેસ્ક્યુ પ્લાન (ARP) એક્ટ ઓફ 2021 હેઠળ પ્રાથિમક અને માધ્યિમક શાળા ઇમરજન્સી િરલીફ 3.0 (ESSER 3.0) ફંડ, 

જાહેર કાયદો 117-2, ઘડવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યો અને સ્થાિનક શૈક્ષિણક એજન્સીઓ (LEAs) ને પૂરું પાડવામાં આવેલ ભંડોળ શાળાઓના સલામત 

સંચાલનને સુરક્િષત રીતે ફરીથી ખોલવામાં અને ટકાવી રાખવામાં અને દેશના િવદ્યાર્થીઓ પર કોરોનાવાયરસ રોગચાળાની અસરને સંબોધવામાં મદદ કરે છે.

2. LEA એ સુધારેલી યોજનાના િવકાસમાં આરોગ્ય િવભાગને કેવી રીતે રોક્યો તેનું વર્ણન કરો.

તારીખ: 25 ઓગસ્ટ, 2022

2021 ના પાનખરમાં, LEA એ વ્યક્િતગત રીતે સૂચનાઓ અને સેવાઓની સાતત્યતા પર સલામત વળતરનો િવકાસ કર્યો અને જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યો. 

તમામ યોજનાઓ િહસ્સેદાર જૂથો સાથે અર્થપૂર્ણ જાહેર પરામર્શ સાથે િવકસાવવામાં આવી હતી. LEA એ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં દર છ મિહને પ્લાન 

અપડેટ કરવો જરૂરી છે અને તેમણે પ્લાન અને કોઈપણ િરિવઝન અંગે સાર્વજિનક ઈનપુટ લેવો જોઈએ અને આવા ઈનપુટને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. LEA એ તેમની 

યોજનાઓની સમીક્ષા અને અપડેટ પણ કરવી જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ K-12 શાળાઓ માટે CDC ભલામણોમાં કોઈપણ નોંધપાત્ર ફેરફારો સાથે 

સંરેિખત થાય છે. યોજનાના િવકાસની જેમ, તમામ સંશોધનોની જાણ સામુદાિયક ઇનપુટ દ્વારા અને LEA ની સાર્વજિનક રીતે ઉપલબ્ધ વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરતા 

પહેલા ગવર્િનંગ બોડી દ્વારા સમીક્ષા અને મંજૂર કરવી આવશ્યક છે.

1. વર્ણન કરો કે કેવી રીતે LEA એ માં િહસ્સેદારો સાથે અર્થપૂર્ણ પરામર્શ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે

નીચેની માિહતીનો હેતુ િહસ્સેદારોને અપડેટ કરવા અને જરૂિરયાતને સંબોધવા માટે છે.

સુધારેલી યોજનાનો િવકાસ.

LEA નામ: ન્યુપોર્ટ િસટી સ્કૂલ િસસ્ટમ

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ અને દેખરેખનું િવભાગ એન્ડ્રુ જોહ્ન્સન 
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આ 2022-2023 શાળા વર્ષની શરૂઆત માટે ચાલુ રહે છે. જો કે, હેલ્થ કોઓર્િડનેટર કામગીરી અને પ્રથાઓ અંગે આરોગ્ય િવભાગ અને સામુદાિયક સુરક્ષા ટીમો 
બંને સાથે વાતચીત અને સંપર્ક કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

2020-2021 શાળા વર્ષ માટે, આરોગ્ય િવભાગ અને િજલ્લા આરોગ્ય સંયોજકે સંપર્ક ટ્રેિસંગ કરવા માટે ભાગીદારી કરી. આરોગ્ય િવભાગે આરોગ્ય 
સંયોજક સૂચનાઓ મોકલી જ્યારે િજલ્લામાં એક પોિઝિટવ અથવા એક્સપોઝર િવદ્યાર્થી હતો (માતાિપતાની પરવાનગી દીઠ). આરોગ્ય સંકલનકર્તાએ 
આરોગ્ય િવભાગને સંસર્િગત િવદ્યાર્થીઓની લીટી યાદી પૂરી પાડી હતી જ્યારે પોિઝિટવ અથવા એક્સપોઝ િવદ્યાર્થી પરીક્ષાના પિરણામના 48 કલાક પહેલા 
શાળામાં હતો. 2021-2022ના શાળા વર્ષમાં શરૂ થતાં, આરોગ્ય િવભાગે કોન્ટ્રાક્ટ ટ્રેિસંગ બંધ કરી દીધું છે.

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ અને દેખરેખનું િવભાગ એન્ડ્રુ જોહ્ન્સન 
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આરોગ્ય અને સલામતી નીિતઓના સંદર્ભમાં િવકલાંગ બાળકો માટે યોગ્ય રહેઠાણ િજલ્લા માટે હાલના આરોગ્ય અને સલામતી પ્રોટોકોલ 

ઉપરાંત, ન્યુપોર્ટ િસટી સ્કૂલ િસસ્ટમ સ્ટાફ તબીબી રીતે નાજુક િવદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરવા માટે ઉન્નત સફાઈ અને સલામતી પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરે 
છે. નાના જૂથ સૂચનાઓ દ્વારા વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડવાના પ્રયત્નોમાં િવદ્યાર્થી:સ્ટાફ રેિશયો ઘટાડવા માટે િજલ્લાએ વધારાના શૈક્ષિણક સહાયકોની 
પણ િનમણૂક કરી છે.

વેન્િટલેશનમાં સુધારો કરવા સિહત આરોગ્યપ્રદ સુિવધાઓની સફાઈ અને જાળવણી તમામ વર્ગખંડોમાં 
એર પ્યુિરફાયરનો ઉપયોગ ચાલુ છે. િશક્ષકો િવદ્યાર્થીઓને સમગ્ર િદવસ દરિમયાન જંતુનાશક વાઇપ્સ વડે ડેસ્ક અને ખુરશીઓ સાફ કરવાનું ચાલુ રાખે 
છે. કસ્ટોિડયલ સ્ટાફ વર્ગખંડો અને સામાન્ય િવસ્તારોમાં અઠવાિડયામાં ઘણી વખત જંતુનાશક સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરે છે.

3. નીચેની દરેક આરોગ્ય અને સલામતી વ્યૂહરચનાઓ પર LEA એ અપનાવેલ નીિતઓને કેટલી હદ સુધી અપડેટ કરી છે અને આવી કોઈપણ નીિતઓનું વર્ણન 

પ્રદાન કરો.

િશક્ષકો, અન્ય સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓને રસીકરણ આપવાના પ્રયાસો, જો લાયક સ્થાિનક આરોગ્ય સંભાળ 
એજન્સીઓ તમામ પાત્ર વ્યક્િતઓને રસી અને બૂસ્ટર આપવાનું ચાલુ રાખે છે. જ્યારે રસીકરણ ક્િલિનક યોજવામાં આવે ત્યારે િવદ્યાર્થીઓ અને 
સ્ટાફને ઈમેલ, સોિશયલ મીિડયા અને/અથવા માતાિપતા-શાળા સંચાર સાધનો દ્વારા જાગૃત કરવામાં આવે છે. વધુમાં, શાળા આરોગ્ય સંયોજકે સ્ટાફ 
સભ્યો માટે રસીકરણની તકો ગોઠવવા માટે સ્થાિનક આરોગ્ય પ્રદાતાઓ સાથે કામ કર્યું છે. આમાં ફ્લૂ અને અન્ય રસીઓ ઓફર કરવામાં આવી રહી છે, 
તેમજ

હાથ ધોવા અને શ્વસન સંબંધી િશષ્ટાચાર શાળાના 
કર્મચારીઓ દ્વારા યોગ્ય હાથ ધોવાની તકનીકને પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે અને તેનું િનરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. હેન્ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ એવા 
િવસ્તારોમાં ચાલુ રહેશે જ્યાં હાથ ધોવાની સુિવધા તાત્કાિલક ઉપલબ્ધ નથી.

ડાયગ્નોસ્િટક અને સ્ક્િરિનંગ ટેસ્િટંગ સ્કૂલની 
નર્સને કોિવડ-19 પીસીઆર સ્ક્રીિનંગ ટેસ્ટ માટે પ્રિશક્િષત અને સજ્જ કરવામાં આવી છે, અને હવે તે સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓ પર તે કરવા સક્ષમ છે. 
જો કોઈ િવદ્યાર્થી અથવા સ્ટાફ સભ્ય લક્ષણો સાથે રજૂ કરે છે, તો તેમને નર્સ દ્વારા પરીક્ષણ કરવાનો અથવા પરીક્ષણ કરવા માટે તબીબી સુિવધામાં 
જવાનો િવકલ્પ આપવામાં આવે છે. આનાથી પોિઝિટવ કેસોની શાળામાં ઝડપી ઓળખ કરવાની મંજૂરી મળી છે.

શારીિરક અંતર (દા.ત., સમૂહ/પોિડંગનો ઉપયોગ)

આઇસોલેશન અને ક્વોરેન્ટાઇન સાથે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસીંગ શાળા આરોગ્ય સંયોજક 
પિરવારો અને ડોકટરોની કચેરીઓમાંથી િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને લગતી માિહતી એકત્િરત કરવાનું ચાલુ રાખે છે જેમને શાળામાં હાજરીમાંથી બાકાત રાખવાની 
જરૂર છે. હાજરીમાંથી કેટલો સમય બાકાત રાખવો જોઈએ તે સકારાત્મક કેસો સાથેના તેમના સંપર્ક તેમજ તેમની રસીકરણની સ્િથિત પર આધાર રાખે છે. જો 
ડોકટરોની ઓિફસ શાળાની તારીખે પરત ન આપે તો શાળા CDC માર્ગદર્િશકાને અનુસરે છે. શાળા આરોગ્ય સંયોજક એવી ઘટનામાં શાળા પ્રશાસનનો સંપર્ક 
કરે છે કે િવદ્યાર્થી શાળામાં હોય અને તેને બાકાત રાખવાની જરૂર હોય

હાજરી થી. તેઓને તરત જ વર્ગખંડમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે અને િપક-અપની રાહ જોવા માટે આઇસોલેશન રૂમમાં ચાલ્યા જાય છે.

આ સમયે, િવદ્યાર્થીઓને િદવસ દરિમયાન એકત્ર કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, જો જરૂિરયાત ઊભી થાય તો િજલ્લો િવદ્યાર્થીઓને ફરીથી જૂથમાં મૂકવા માટે 
તૈયાર છે. બધા િવદ્યાર્થીઓ મુખ્ય કાફેટેિરયાનો ઉપયોગ કરશે, પરંતુ જો જરૂર જણાય તો તેમાં પણ સુધારો કરી શકાય છે.

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ અને દેખરેખનું િવભાગ એન્ડ્રુ જોહ્ન્સન 
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શાળાના સલાહકારો સ્ટાફ અથવા માતાિપતા દ્વારા ઓળખાતા િવદ્યાર્થીઓ સાથે તેમની ભાવનાત્મક સુખાકારી માટે આઉટલેટની જરૂિરયાત તરીકે મળે છે. 
શાળાના કાઉન્સેલરો દ્વારા જે ઓફર કરવામાં આવે છે તેનાથી આગળ કાઉન્સેિલંગની જરૂર હોય તેવા િવદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે શાળા આધાિરત માનિસક 
સ્વાસ્થ્ય સંપર્ક કરાર કરવામાં આવ્યો છે.

િશક્ષકો અને િવદ્યાર્થીઓ સાપ્તાિહક ધોરણે િશક્ષણ અને શીખવાની પ્રક્િરયામાં ટેકનોલોજીનો સમાવેશ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આનાથી િવદ્યાર્થી, ગ્રેડ-સ્તર 
અથવા સમગ્ર શાળા દૂરસ્થ જાય તેવી ઘટનામાં સરળ સંક્રમણ માટે પરવાનગી આપશે. હાલમાં બહુિવધ હસ્તક્ષેપવાદીઓ છે જેઓ િવદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરી 
રહ્યા છે જેઓ તેમના િશક્ષણમાં અંતર દર્શાવે છે. AimsWeb નો ઉપયોગ કરીને િવદ્યાર્થીઓને સાર્વત્િરક સ્ક્રીનર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સાર્વત્િરક અને સાચા માસ્ક પહેરવા આ સમયે, શાળા 

બોર્ડ હવેથી િવદ્યાર્થીઓ, સ્ટાફ અથવા મુલાકાતીઓને ટેનેસી કાયદા મુજબ િબલ્િડંગની અંદર માસ્ક પહેરવાની જરૂર રાખી શકશે નહીં. જેઓ માસ્ક 
પહેરવા ઈચ્છે છે તેમના માટે CDC માર્ગદર્શન અને શાળાની અંદરના જોખમોના વર્તમાન સ્તરના આધારે િજલ્લો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સજ્જ છે.

કોિવડ-19 રસીના પ્રારંિભક અથવા બૂસ્ટર ડોઝની શોધ કરતા સ્ટાફ સભ્યો માટે શાળાની તકો પછી. રુિચ ધરાવતા લોકોની જરૂિરયાતોને પહોંચી વળવા 
તકોમાં કેમ્પસમાં અને બહાર બંને રસીકરણ ક્િલિનક્સનો સમાવેશ થાય છે.

જ્યારે િવદ્યાર્થીઓને શાળાની હાજરીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે, ત્યારે તેમને તેમના વર્ગોમાં અભ્યાસ કરવામાં આવતી સામગ્રીની ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે 
દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. આ પેકેટ્સ, પાઠ્યપુસ્તકો અને/અથવા ક્રોમબુક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેમજ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઇન્ટરનેટ હોટસ્પોટ્સનો 
ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે.

હાલમાં, શાળામાં હોય તેવા તમામ િવદ્યાર્થીઓને સાર્વત્િરક મફત નાસ્તો આપવામાં આવે છે.

4. કેવી રીતે LEA સેવાઓની સાતત્યતા સુિનશ્િચત કરી રહી છે તેનું વર્તમાન વર્ણન પ્રદાન કરો જેમાં િવદ્યાર્થીઓની શૈક્ષિણક જરૂિરયાતો અને 
િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સામાિજક, ભાવનાત્મક, માનિસક સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય જરૂિરયાતોને સંબોિધત કરતી સેવાઓ સિહત પરંતુ તેના સુધી 

મર્યાિદત નથી, જેમાં િવદ્યાર્થીઓનું આરોગ્ય અને ખોરાક સેવાઓ.

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ અને દેખરેખનું િવભાગ એન્ડ્રુ જોહ્ન્સન 
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