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!યi$તગત 'ૂચના અને  

સેવા યોજનાની સાત3ય પર 'ુરi8ત પરત 

પiરiશ< માગ>દશ>ન 
30 સ"ટે%બર, 2023 !ુધીમાં દર છ મiહને /યi2તગત !ૂચના અને સેવા યોજનાની સાત<ય પર !ુરi?ત વળતર અપડેટ કરDંુ જEરF છે . 

દરેક વખતે, LEA (લાન અને કોઈપણ iરiવઝન અંગે સાવ7જiનક ઈન9ુટ લેવો જોઈએ અને આવા ઈન9ુટને >યાનમાં લેAંુ જોઈએ. 
યોજનાનો હેGુ iહતધારકોને માiહતગાર રાખવાનો છે. 

દરેક LEA એ પiરiશM NૂણP કરDંુ જોઈએ અને LEA દRતાવેજ લાઇUેરFમાં અપલોડ કરDંુ જોઈએ અને LEA ની વેબસાઇટ પર પોRટ કરDંુ 
જોઈએ (ફેXુઆરF 1 અને ઑગRટ 27). યોજનાના iવકાસની જેમ, તમામ સંશોધનોને સ[ુદાયના ઇનNુટ \ારા ]ણ કરવી જોઈએ અને LEA 
ની સાવPજiનક રFતે ઉપલ_ધ વેબસાઈટ પર પોRટ કરતા પહેલા ગવiનaગ બોડF \ારા સમી?ા અને મંજૂર કરવામાં આવવી જોઈએ. 

પiરiશM NૂણP કરતી વખતે કૃપા કરFને નીચેની બાબતો cયાનમાં લો: 

• ખાતરF કરો કે LEA એ iહતધારકોને ઓફર કરેલા જોડાણના બહુiવધ મોડeસનો ઉપયોગ કયo છે. ઉદાહરણોમાં સવe?ણો, 
/યi2તગત રFતે અથવા વijુPઅલ સiમiતની બેઠકો, ટાઉન હોલ મીiટamસ અથવા અnય સમાiવM સગાઈની તકોનો સમાવેશ થઈ 
શકે છે. 

• LEA એ યોજનાની રચના દરiમયાન અથPNૂણP પરામશPમાં નoધાયેલા તમામ લાpુ જૂથોને સામેલ કરવા જોઈએ. 
• રોકાયેલા iહતધારકોની સંqયા iવrાથsઓની રચનાtંુ uiતiનiધ<વ કરતી હોવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરFકે, જો iવકલાંગ iવrાથsઓ 

iવrાથsઓના 15 ટકા છે, તો 10-20 ટકા ઉvરદાતાઓએ આ પેટાજૂથtંુ uiતiનiધ<વ કરDંુ જોઈએ. 
• યોજનાના iવકાસ/!ુધારા પહેલા iહતધારકની સગાઈ થઈ હોવાની ખાતરF કરો. 
• LEA એ યોજનાના iવકાસમાં આરોmય iવભાગને સામેલ કરDંુ જોઈએ. આ આરોmય iવભાગને COVID-19 નંબરો આપવા જેDંુ 

નથી. 
• યોજનાઓએ iજeલા નીiતઓ અને /jૂહરચનાઓ સંબંiધત ux 3 માં દરેક yુલેટ પોઈnટને RપMપણે સંબોiધત કરDંુ જોઈએ. 
• યોજનાઓને Rથાiનક બોડPની મંજૂરF અને ]હેર પોiRટaગની જEર છે. 
• /યi2તગત !ૂચના અને સેવા યોજનાની સાત<ય પર !ુરi?ત વળતર અપડેટ કરDંુ આવ{યક છે , યોજના અને કોઈપણ સંશોધન 

પર ]હેર ઇનNુટ લેવી જોઈએ અને આવા ઇનNુટને cયાનમાં લેDંુ જોઈએ. બધા NુનરાવતPનોમાં શા માટે NુનરાવતPનો કરવામાં 
આ/યા તેની સમજૂતી અને તકP શામેલ હોવા જોઈએ. 

• તમામ સંશોધનોમાં અથPNૂણP ]હેર પરામશP સાથે સમજૂતી અને તકPનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને સમ| શકાય તેવા ફોમeટમાં 
અમેiરકન રેR}ુ ~લાન (ARP) એ2ટમાં LEA એ તેમની હેeથ અને સે�ટF ~લાન ઓનલાઈન એવી ભાષામાં પોRટ કરવાની 
આવ{યકતા છે કે જે માતા-iપતા/કેરગીવસP સમ| શકે, અથવા, જો મયાPiદત અં�ે| uાવી�ય ધરાવતી /યi2તને લેiખત અtુવાદ 
આપવાtંુ /યવહા� નથી, મૌiખક રFતે ભાષાંતર કરો. અમેiરકનો iવથ iડસેiબiલટF એ2ટ \ારા /યાqયાiયત કરાયેલા iવકલાંગતા 
ધરાવનાર /યi2ત એવા માતાiપતા \ારા iવનંતી પર, વૈકieપક ફોમeટમાં પણ આ યોજના uદાન કરવી આવ{યક છે. 
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'ૂચના અને  

સેવા યોજનાના પiરiશ<ની સાત3ય પર 'ુરi8ત પરત 
11 માચP, 2021 ના રોજ અમેiરકન રેR}ુ ~લાન (ARP) એ2ટ ઓફ 2021 હેઠળ uાથiમક અને માcયiમક શાળા ઇમરજnસી iરલીફ 3.0 
(ESSER 3.0) ફંડ, ]હેર કાયદો 117-2, ઘડવામાં આ/યો હતો. રા�યો અને Rથાiનક શૈ?iણક એજnસીઓ (LEAs) ને Nૂ�ં પાડવામાં આવેલ 
ભંડોળ શાળાઓના સલામત સંચાલનને !ુરi?ત રFતે ફરFથી ખોલવામાં અને ટકાવી રાખવામાં અને દેશના iવrાથsઓ પર કોરોનાવાયરસ 
રોગચાળાની અસરને સંબોધવામાં મદદ કરો. 

2021 ના પાનખરમાં, LEA એ /યi2તગત રFતે !ૂચનાઓ અને સેવાઓની સાત<યતા પર સલામત વળતરનો iવકાસ કયo અને ]હેરમાં 
ઉપલ_ધ કરા/યો. તમામ યોજનાઓ iહRસેદાર જૂથો સાથે અથPNૂણP ]હેર પરામશP સાથે iવકસાવવામાં આવી હતી. LEA એ 30 સ~ટે�બર, 
2023 !ુધીમાં દર છ મiહને ~લાન અપડેટ કરવાની જEર છે અને તેમણે ~લાન અને કોઈપણ iરiવઝન અંગે સાવPજiનક ઈનNુટ લેવો જોઈએ 
અને આવા ઈનNુટને cયાનમાં લેDંુ જોઈએ. �યારે પણ K-12 શાળાઓ માટે CDC ભલામણોમાં નoધપા� ફેરફારો થાય અને યોજના વતPમાન 
છે તેની ખાતરF કરવા માટે LEA એ તેમની યોજનાઓની સમી?ા કરવી અને અપડેટ કરવી આવ{યક છે. યોજનાના iવકાસની જેમ, તમામ 
સંશોધનોને સ[ુદાયના ઇનNુટ \ારા ]ણ કરવી જોઈએ અને LEA ની સાવPજiનક રFતે ઉપલ_ધ વેબસાઈટ પર પોRટ કરતા પહેલા ગવiનaગ 
બોડF \ારા સમી?ા અને મંજૂર કરવામાં આવવી જોઈએ. 

નીચેની માiહતીનો હેGુ iહRસેદારોને અપડેટ કરવા અને જEiરયાતને સંબોધવા માટે છે. 

LEA નામ: njુપોટP  iસટF Rકૂલ iસRટમ  

તારFખ: ફેXુઆરF 1, 2021  

1. (ુધારેલ યોજનાના iવકાસમાં iહતધારકો સાથે LEA કેવી ર;તે અથ=>ૂણ= પરામશ=માં રોકાયેલ છે તેDંુ વણ=ન કરો. 

Bારંiભક યોજનાની જેમ જ, એક સવeGણ iવકસાવવામાં આHIંુ હKંુ અને સાવ7જiનક રLતે MટેકહોNડર ઇન9ુટની iવનંતી કરતા 
પોMટ કરવામાં આHIંુ હKંુ. સવeGણ એવી રLતે iવકસાવવામાં આHIંુ હKંુ કે જે દશા7વે છે કે Biતસાદ આપનાર iવSાથU, કુટંુબનો 
સWય, શાળાનો Mટાફ સWય અથવા Zહેર અiધકારL હતો. અ\ય B]ોએ પેટાજૂથ જોડાણો અને/અથવા અiધકાર સંMથાઓ સાથે 
જોડાણ ન`L કરવામાં મદદ કરL. આ સવeGણ iજNલા વહLવટLતંb cારા iવiવધ Zહેર સભાઓમાં, વાલી મીટdગો દરiમયાન 
સીeંુ કરવામાં આHIંુ હKંુ અને લોકો માટે સહભાગીતા માટે fુNgંુ હKંુ. વeુમાં, શાળાના Mટાફને સવeGણમાં ભાગ લેવાની તેમની 
તક અંગે ઈમેલ કરવામાં આHયો હતો. આ સમીGા દરiમયાન, ઉનાળાના સવeGણની Kુલનામાં, આ સમયગાળા દરiમયાન 
કેiપસમાં વeુ iવSાથUઓ હોવાને કારણે વધારાના iવSાથUઓjંુ ઇન9ુટ શk હKંુ, જે 6-8 lેડમાંથી 50% Biતભાવ સાધનને 
9ૂણ7 કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. iજNલો iહMસેદાર જૂથોના તમામ સWયોને Biતસાદમાં સહભાગી થવાjંુ ચાgુ રાખે છે, જેમાં 
શાળા-પiરવાર સંચાર (લેટફોમ7 cારા Biતસાદ સવeGણ Zહેરમાં પોMટ કરAંુ, જoરL હોય pયારે iB\ટ નકલો Bદાન કરવી, 
Biતસાદ સબiમશનની મંજૂરL આપવી અને શાળા બોડ7ની બેઠકોમાં ચચા7માં સામેલ થAંુ. 

 

2. LEA એ (ુધારેલી યોજનાના iવકાસમાં આરોGય iવભાગને કેવી ર;તે સામેલ કJુK તેDંુ વણ=ન કરો. 

2020-2021 શાળા વષ7 માટે, આરોtય iવભાગ અને iજNલા આરોtય સંયોજકે સંપક7 uેiસwગ કરવા માટે ભાગીદારL કરL. આરોtય 
iવભાગે આરોtય સંયોજક xૂચનાઓ મોકલી yયારે iજNલામાં એક પોiઝiટવ અથવા એzસપોઝર iવSાથU હતો (માતાiપતાની 
પરવાનગી દLઠ). આરોtય સંકલનકતા7એ આરોtય iવભાગને સંસiગwત iવSાથUઓની લીટL યાદL 9ૂરL પાડL હતી yયારે 
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પોiઝiટવ અથવા એzસપોઝ iવSાથU પરLGાના પiરણામના 48 કલાક પહેલા શાળામાં હતો. 2021-2022 શાળા વષ7 માટે, 
આરોtય iવભાગે કો\uાzટ uેસ કરવાjંુ બંધ કIુ| છે. 

3. નીચેની દરેક આરોGય અને સલામતી NJૂહરચનાઓ પર LEA એ અપનાવેલી નીiતઓ અને આવી કોઈપણ નીiતઓDંુ વણ=ન કેટલી હદ 
(ુધી અપડેટ કJુK છે તે Rદાન કરો. 

આરોmય અને સલામતી નીiતઓના સંદભPમાં iવકલાંગ બાળકો માટે યોmય આવાસ 
iજeલા માટે હાલના આરોmય અને સલામતી uોટોકોeસ ઉપરાંત, njુપોટP  iસટF Rકૂલ iસRટમ Rટાફ તબીબી રFતે નાજુક iવrાથsઓ સાથે 
કામ કરવા માટે ઉ�ત સફાઈ અને સલામતી uોટોકોલનો ઉપયોગ કરે છે. વ�ુમાં, iજeલો ઉ�ત સામાiજક અંતર uથાઓ, iવrાથsઓના 
સ[ૂહ અને સતત Rવૈiiછક માiRકaગને uો<સાiહત કરવાનો ઉપયોગ કરે છે. કોહોiટaગ અને નાના જૂથ !ૂચનાઓ \ારા વધારાની !ુર?ા NૂરF 
પાડવાના uય<નોમાં iવrાથs:Nુqત /iશ?ક રેiશયો ઘટાડવા માટે iજeલાએ વધારાના શૈ?iણક સહાયકોની પણ iનમ�ૂક કરF છે . 
શારFiરક અંતર (દા.ત., સ[ૂહ/પોiડaગનો ઉપયોગ) 
iવSાથUઓ સમl iદવસ દરiમયાન એકb થતા રહે છે જેથી તેઓ આખો iદવસ iવSાથUઓના એક જ જૂથ સાથે હોય. વગ7ખંડો 
xુયોiજત કરવામાં આHયા છે જેથી iવSાથUઓ એક બીZથી આરામદાયક અંતર Zળવી શકે જેથી ટL9ંુ બહાર કાઢવામાં આવે 
તેમાંથી ફેલાવો ઓછો કરL શકાય. iવSાથUઓ yયારે નાMતો અને બપોરjંુ ભોજન કરL ર~ા હોય pયારે તેઓ કાફેટેiરયામાં પણ 
બહાર રાખવામાં આવે છે. 
હાથ ધોવા અને �સન iશMાચાર 
શાળાના Mટાફ cારા હાથ ધોવાની યોtય ટેકiનકને Bોpસાiહત કરવામાં આવે છે અને તેjંુ iનરLGણ કરવામાં આવે છે. 

વેinટલેશનમાં !ુધારો કરવા સiહત આરોmયuદ !ુiવધાઓની સફાઈ અને ]ળવણી 
તમામ વગ7ખંડોમાં એર (Iુiરફાયરનો ઉપયોગ ચાgુ છે. iશGકો iવSાથUઓને જંKુનાશક વાઇ(સ વડે વગo વ�ચેના ડેMક અને 
fુરશીઓ સાફ કરવાjંુ ચાgુ રાખે છે. કMટોiડયલ zલાસ વગ7ખંડો અને સામા\ય iવMતારોમાં અઠવાiડયામાં ઘણી વખત 
જંKુનાશક MBેનો ઉપયોગ કરે છે. 
આઇસોલેશન અને 2વોરેnટાઇન સાથે કોnટે2ટ �ેiસaગ 

શાળા આરોtય સંયોજક પiરવારો, ડોકટરોની કચેરLઓ અને આરોtય iવભાગ પાસેથી iવSાથUઓ અને Mટાફને લગતી માiહતી 
એકibત કરવાjંુ ચાgુ રાખે છે જેમને શાળામાં હાજરLમાંથી બાકાત રાખવાની જoર છે. હાજરLમાંથી કેટલો સમય બાકાત રાખવો 
જોઈએ તે સકારાpમક કેસો સાથેના તેમના સંપક7 પર આધાiરત છે. જો ડોકટરોની ઓiફસ શાળાની તારLખે પરત ન આપે તો 
શાળા CDC માગ7દiશwકાને અjુસરે છે. શાળા આરોtય સંયોજક એવી ઘટનામાં શાળા Bશાસનનો સંપક7 કરે છે કે iવSાથU શાળામાં 
હોય અને તેને હાજરLમાંથી બાકાત રાખવાની જoર હોય. તેઓને તરત જ વગ7ખંડમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે અને iપક-અપની 
રાહ જોવા માટે આઇસોલેશન oમમાં ચાNયા Zય છે. 
ડાય�ોiRટક અને R�Fન�ગ પરF?ણ 

શાળાની નસ7ને કોiવડ-19 પીસીઆર iM�iનwગ પરLGણોથી BiશiGત અને સyજ કરવામાં આવી છે, અને હવે તે Mટાફ અને 
iવSાથUઓ પર કરવા સGમ છે. જો કોઈ iવSાથU અથવા Mટાફ સWય લGણો સાથે રજૂ કરે છે, તો તેમને નસ7 cારા પરLGણ 
કરવાનો અથવા પરLGણ કરવા માટે તબીબી xુiવધામાં જવાનો iવકNપ આપવામાં આવે છે. આનાથી પોiઝiટવ કેસની શાળામાં 
ઝડપી ઓળખ કરવાની મંજૂરL મળL છે. 
જો પા� હોય તો iશ?કો, અnય Rટાફ અને iવrાથsઓને રસીકરણ આપવાના uયાસો 
Mથાiનક આરોtય સંભાળ એજ\સીઓ તમામ પાb Hયizતઓને રસી અને �ૂMટર Bદાન કરવાjંુ ચાgુ રાખે છે. yયારે રસીકરણ 
izલiનક યોજવામાં આવે pયારે iવSાથUઓ અને Mટાફને ઈમેલ, સોiશયલ મીiડયા અને/અથવા માતાiપતા-શાળા સંચાર સાધનો 
cારા Z�ૃત કરવામાં આવે છે. વeુમાં, શાળા આરોtય સંયોજકે Mટાફ સWયો માટે રસીકરણની તકો ગોઠવવા માટે Mથાiનક 
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આરોtય Bદાતાઓ સાથે કામ કIુ| છે. આમાં �gૂ અને ઓફર કરવામાં આવતી અ\ય રસીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ કોiવડ-
19 રસીના Bારંiભક અથવા �ૂMટર ડોઝ મેળવવા માંગતા Mટાફ સWયો માટે શાળાની તકો પછL. �iચ ધરાવતા લોકોની 
જoiરયાતોને પહoચી વળવા તકોમાં કેiપસની બહાર અને બહાર બંને રસીકરણ izલiનzસનો સમાવેશ થાય છે. 
સાવ$i&ક અને સાચા મા-ક પહેરવા 
આ સમયે, Mકૂલ બોડ7 હવે iવSાથUઓ, Mટાફ અથવા �ુલાકાતીઓને ટેનેસી કાયદા �ુજબ iબiNડwગની અંદર માMક પહેરવાની 
જoર રાખી શકશે નહd. જો કે, જેઓ તેમને પહેરવા માંગે છે તેમના માટે �Nલા માMક ઉપલ�ધ કરાવવાjંુ ચાgુ રાખે છે, તેમજ 
CDC માગ7દશ7ન અને શાળામાં જોખમોના વત7માન Mતરના આધારે તેમને પહેરવા માટે Bોpસાiહત કરે છે (પરંKુ જoરL નથી). 

 
4. iવSાથTઓની શૈViણક જXiરયાતો, અને iવSાથTઓ અને Zટાફની સામાiજક, ભાવના\મક, માનiસક ZવાZ^ય અને અ_ય જXiરયાતો, 
જેમાં iવSાથTઓના ZવાZ^યનો સમાવેશ થઈ શકે છે અને અ_ય જXiરયાતોને સંબોધવા માટે LEA સેવાઓની સાત\યતાની ખાતર; કેવી 
ર;તે કરે છે તેDંુ વત=માન વણ=ન Rદાન કરો. ખોરાક સેવાઓ. 

iશGકો અને iવSાથUઓ સા(તાiહક ધોરણે iશGણ અને શીખવાની Bi�યામાં ટેકનોલો�નો સમાવેશ કરવાjંુ ચાgુ રાખે છે. 
આનાથી iવSાથU, lેડ-Mતર અથવા સમl શાળા દૂરMથ Zય તેવી ઘટનામાં સરળ સં�મણ માટે પરવાનગી આપશે. હાલમાં 
બહુiવધ હMતGેપવાદLઓ છે જેઓ iવSાથUઓ સાથે કામ કરL ર~ા છે જેઓ તેમના iશGણમાં અંતર બતાવી ર~ા છે. AimsWeb 
નો ઉપયોગ કરLને iવSાથUઓને સાવ7ibક M�Lનર તરLકે ઓળખવામાં આવે છે . 
 
yયારે iવSાથUઓને શાળાની હાજરLમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે, pયારે તેમને તેમના વગoમાં અWયાસ કરવામાં આવતી 
સામlીની ઍzસેસ Bદાન કરવા માટે દરેક Bયાસ કરવામાં આવે છે. આ પેકે�સ, પા�9ુMતકો અને/અથવા �ોમ�ુક 
ટેzનોલો�નો ઉપયોગ કરLને તેમજ yયારે જoર પડે pયારે ઈ\ટરનેટ હોટMપો�સનો ઉપયોગ કરLને કરવામાં આવે છે. 
 
કાઉ\સેiલwગની જoiરયાતવાળા iવSાથUઓને મદદ કરવા માટે શાળા-આધાiરત માનiસક MવાM�ય સંપક7 Mથાiપત કરવાjંુ કામ 
ચાgુ છે. શાળાના સલાહકારો Mટાફ અથવા માતાiપતા cારા ઓળખાતા iવSાથUઓને તેમના ભાવનાpમક xુખાકારL માટે 
આઉટલેટની જoiરયાત તરLકે મળે છે. 
 
હાલમાં, શાળામાં રહેલા તમામ iવSાથUઓને મફત નાMતો અને બપોરjંુ ભોજન આપવામાં આવે છે. 

 


