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सामा�य जानकार�:

ARP ESSER funds लाई COVID-19 pandemic को ��त��यामा िज�लाह�लाई सहायता गन�
तो�कएको छ। COVID-19 को प�रणाम �व�प हराएको �श�ण समयको श�ै�क �भावलाई स�बोधन गन�
�व�यालयह�लाई सहयोग गन�, ARP ESSER खच�ह�मा थप कम�चार�ह�, परूक �नद�शना�मक �ोतह�, र
�माण-आधा�रत ह�त�ेपह�, ज�त ै�ी�मकाल�न �श�ा काय��मह�, र/वा �व�ता�रत �व�यालय वष�
काय��मह� जसले �व�याथ�ह�को श�ै�क, सामािजक, र भावना�मक आव�यकताह�लाई ��त��या �द�छ
र �यनू आय भएका प�रवारका �व�याथ�ह�, रङका �व�याथ�ह�, अ�ेंजी �स�नेह�, अपा�गता भएका
बालबा�लकाह�, अनभुव ग�ररहेका �व�याथ�ह� लगायत �व�याथ� जनसं�यामा कोरोनाभाइरसको असमान
�भावलाई स�बोधन गद�छ। घरबार�वह�न, र पालनपोषण हेरचाह मा ब�चाह�। कोषह� अ�य िज�ला
लागतह� र महामार�को कारण हुने कमीह� अफसेट गन� प�न �योग गन� स�क�छ।

आवंटन:

गहा�ना-जेफरसन पि�लक �कूलह�ले संघीय ARP ESSER कोषह�मा $ 9,339,814.52 �ा�त गरे जनु
से�टे�बर 30, 2024 स�ममा खच� ग�रनपुछ�। कि�तमा 20% वाको एक सेट $1,867,962.90 महामार�को
कारणले �सकाउने हा�नलाई स�बोधन गन� प�न आर��त हुनपुछ�।

स�भ��सङ �लान:

हा�ा �शासकह�, �श�कह� र कम�चार�ह�लाई महामार�को �रकभर�को बेला �व�याथ�ह�को आव�यकता र
िज�ला स�चालनह� स�बोधन गन� सहयोग गन�, हामी धेरै �ोतह� र समथ�न संरचनाह� थ�नेछ�।

धेरैजसो पीपीई र �वा��य �ोटोकलह� ESSER II कोषह� �योग गरेर स�बोधन ग�रनेछ, तथा�प, ARP
ESSER कोषह� प�न ती आव�यकताह� परूा गन� �योग गन� स�क�छ। ARP ESSER कोषह� अ�त�र�त
नस� र ि�ल�नक सहयोगीलाई को�भड अनबुंध �े�सङ र �वारे�टाइन �ोटोकलह�लाई समथ�न गन�, साथै
सकारा�मक वा ल�ण भएका �व�याथ�ह� र �वारे�टाइनमा रा�खएकाह�लाई �नद�शना�मक �टा�फङ
समथ�न गन� �योग ग�रनेछ।

GJPS ले �ी�म �व�यालय, �ी�मकाल�न संवध�न र �कूल �यटु�रङ काय��मह� स�हत तीन
�माण-आधा�रत ह�त�ेपह� लागू गन�छ। िज�ला पा�य�म टोल�को सहयोगमा �व�यालय प�छको �यसुन
काय��म भवन �तरमा स�चालन ग�रनेछ। �ी�मकाल�न �व�यालय र �ी�मकाल�न संवध�नले �व�यालय
वष� समा�त भएप�छ िज�ला �वकास ��तावह� उपल�ध गराउनेछ। ARP ESSER कोषह� �नद�शन र
योजनाको ला�ग कम�चार�ह�लाई भ�ुतानी गन� �योग ग�रनेछ। थप �पमा प�रवारह�को ला�ग यातायात र
दता� लागतह� कभर ग�रनेछ।

ARP ESSER कोषह� अ�तर �े�ह� प�हचान गन� म�दत गन� �ाथ�मक, मा�य�मक �व�यालय र उ�च
�व�यालय �तरह�मा �व�याथ�ह�को म�ूया�कन गन�को ला�ग �व�व�यापी ���नर ख�रद गन� �योग
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ग�रनेछ। हामी �श�कह�लाई पढाइ, ग�णत, र सधुा�रएको अ�यासलाई समथ�न गन�को ला�ग समान
पहँुचका �े�मा कम�चार�ह�को �यावसा�यक �वकास �दान गरेर गुण�तर�य म�ुय �नद�शनको साथ ती
�सकाइ कमीह�लाई स�बोधन गन� सहयोग गन�छ�।

हामी थप ग�णत र प�ने सहयोगी कम�चार�ह� भत� गरेर �स�ने हा�नको अ�तरलाई प�ूत � गन� योजना गछ�।
यी कम�चार� सद�यह�ले ��ज ह�त�ेप, त�य �वाह ह�त�ेप र स�त�ुलत सा�रता घटकह�लाई स�बोधन
गन� ह�त�ेपह� स�हत ल��त �माण-आधा�रत ह�त�ेपह� लागू गन�छन।् हामी प�रवारह�लाई घरमा
�योग गन�का ला�ग उपयोगी �ोतह� र अ�यास उपकरणह�/साम�ीह� प�न �दान गन�छ�।

GJPS कम�चार�ह�ले कम आय भएका प�रवारका �व�याथ�ह�, रंगीन �व�याथ�ह�, अ�ेंजी �स�नेह�,
अपा�गता भएका बालबा�लकाह�, घरबार�वह�नताको अनभुव ग�ररहेका �व�याथ�ह�, पालनपोषण
हेरचाहमा रहेका बालबा�लकाह� र �वासी �व�याथ�ह�मा �वशषे �यान �दएर आव�यकताको आधारमा सबै
�व�याथ�ह�को ला�ग ह�त�ेपह� �दान गन�छन।् अ�त�र�त मान�सक �वा��य स�पक� ह�, �यवहार
समथ�न सहयोगीह�, �व�याथ�ह�को HS डीन, र �या�पस पय�वे�कह�को �योग�वारा
सामािजक-भावना�मक र �यवहारस�ब�धी आव�यकताह�को प�न म�ूया�कन र समथ�न ग�रनेछ।

क�ाको आकार घटाउन सहयोग गन� थप �श�कह�लाई काममा लगाइनेछ र �श�ण र �सकाइलाई समथ�न
गन� Google Enterprise, Dreambox, Lexia, Classkick, GoFormative र IXL ज�ता अ�त�र�त
�डिजटल �सकाइ उपकरण र �ोतह� ख�रद ग�रनेछ। एक ए�पो��स काय��म संल�नता संग संघष� ग�ररहेका
�व�याथ�ह�को ला�ग �ेरणा बढाउन �योग ग�रनेछ।

यी ARP ESSER कोषह� 21-22, 22-23, र 23-24 �व�यालय वष�ह�मा �योग ग�रनेछन।् �नद�शा�मक
�ोत र ता�लमको काया��वयन र �योग वष�भ�र हुनेछ र �कूल �यटूो�रङ प�छ, �ी�मकाल�न �व�यालय र
�योगा�मक �सकाइका अवसरह� �व�यालय समय प�छ र गम� म�हनाह�मा स�चालन हुनेछन।्

ARP ESSER कोषह� हा�ो �म�डल �कूल एथले�ट�स कोषलाई परूक बनाउन प�न �योग ग�रनेछ जसले
COVID ब�द र दरू� �ोटोकलह�मा राज�व गुमाएको �थयो। थप �पमा, ARP ESSER कोषह� िज�लामा
�व�भ�न सरु�ा र सरु�ा आव�यकताह� ज�त ैस�ुवधा �तरव�ृ�ध र सधुारह� स�बोधन गन� �योग ग�रनेछ।

थप �पमा, ARP ESSER कोषह� धेरै भवनह�मा भेि�टबलु ��वि�टह�, �यालह�, पा�क� ङ �थलह�,
फुटपाथ र छाना मम�त, सरु�ा �यामेरा ��त�थापन र MERV �फ�टरह� स�हत सरु�ा र सरु�ा सधुारह�
�दान गन� �योग गन� स�क�छ।

सरोकारवाला ��त��या:
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िज�लाको �पमा हामीले हा�ा सबभै�दा मह�वपणू� श�ै�क आव�यकताह� प�हचान गन� �श�क, �शासक,
कम�चार� र अ�भभावकह� लगायत �व�भ�न सरोकारवालाह�बाट ��त��या स�कलन गय�। COVID-19 को
प�रणाम �व�प श�ै�क र सामािजक भावना�मक आव�यकताह� �नधा�रण गन� बठैकह� र िज�ला-�यापी
सव��णह� माफ� त ��त��याह� स�कलन ग�रएको �थयो। हामी यी �नधा�रणह�मा म�दत गन� �व�याथ�
डटेा प�न �योग गद�छ�।


