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हालसाल ैपा�रत अमे�रक� उ�धार योजना (एआरपी) ले रा�य र �थानीय �कूल िज�लाह�लाई सहयोग प�ु याउन पया��त
संघीय �ोत �दान गद�छ। न�तजा �व�प, एआरपी कोष �ा�त गन� �थानीय �कूल िज�लाह�ले एक योजनाको �वकास
गन� आव�यक पद�छ जसमा �यि�तगत �नद�शनमा सरु��त �फत� र िज�ला �भ� सेवा योजनाको �नर�तरताको बारेमा
�व�ततृ �परेखा ��ततु गद�छ। यो योजना सरोकारवालाको ��त��याको साथ �वक�सत ग�रएको �थयो र से�टे�बर ,०,
२०२ through स�म समी�ा, अनगुमन र आव�यक अनसुार समायोजन ग�रनेछ।

संघीय �नद�शन अनसुार ��येक �थानीय �कूल िज�लाको योजनामा   समावेश गन�, वा समावेश गन� प�रमाज�न गन�
आव�यक छ, यसले कुन हदस�म नी�तह� अपनाएको छ र �न�न ��येक शमन रणनी�तमा �य�ता कुन ैप�न
नी�तह�को �ववरण:

● �व�व�यापी र मा�क लगाउने सह�;
● शार��रक दरू� (उदाहरण कोहो��स / पो�डdingको �योग स�हत);
● हात धनेु र �वसन �श�टाचार;
● सफा र सफा रा� को लागी �वा��य स�ुवधा स�हत, व��टलेसन सधुार को लागी
● रा�य, �थानीय, �े�ीय वा आ�दवासी �वा��य �वभागको सहयोगमा पथृक र संगरोधको संयोजनमा स�पक�

�े�स;;
● डाय�नोि�टक र ����नगं पर��ण;
● �श�कह�, अ�य �टाफ र �व�याथ�ह�लाई खोपह� �दान गन� �यासह�, यो�य भएमा; र
● �वा��य र सरु�ा नी�तह�को स�दभ�मा अश�त ब�चाह�को ला�ग उपय�ुत आवास।

��येक �थानीय �कूल िज�लाको योजनाले कसर� यसले सेवाह�को �नर�तरता स�ुनि�चत गद�छ कसर� �व�याथ�ह�को
श�ै�क आव�यकताह�, र �व�याथ�ह� र �टाफ सामािजक-भावना�मक, मान�सक �वा��य र अ�य आव�यकताह�,
जसमा �व�याथ�ह�को �वा��य र खा�य सेवाह�।

थप �पमा, �थानीय िज�लाह�ले साव�ज�नक इनपटु खो�नु पछ�  र समय-समयमा समी�ा र यसको योजनालाई उ�चत
�पमा संशो�धत गनु�पद�छ।

�वा��य र सरु�ा शमन रणनी�तह�:

एक �व�थ, सरु��त �श�ा वातावरण को रखरखाव हा�ो सव��च �ाथ�मकता रह�छ। हामी
महामार�को प�छ�लो वष�को समयमा उनीह�को समथ�न र सहयोगका ला�ग हा�ो �कूल समदुायलाई
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आभार� छ�। सँगै �मलेर काम गदा�, हा�ा �व�याथ�ह�, �श�कह�, कम�चार�ह� र प�रवारह�ले हा�ो
िज�लामा COVID-19 को �भाव कम गन� म�दत गरे।

२०२०-२०१२ �कूल वष�को पा�य�ममा हामीले �थानीय �वा��य एजे�सीह�सँग निजकबाट काम
गरेका �थय� र हा�ा COVID टा�क फोस�को साथ परामश� ग� य� जनु गा�ना समदुाय, िज�ला न�स�
staff �टाफ र �ा�क�लन काउ�ट� पि�लक हे�थको ��त�न�ध�वमा �थानीय मे�डकल �वशषे�ह�
�मलेर बनेको छ। हा�ो टा�क फोस�बाट च�लरहेको माग��नद�शन अम�ूय छ �कन�क हामीले �वा��य
र सरु�ा �ोटोकलह� र हा�ा �व�याथ�ह� र �टाफका ला�ग �सकाइ मोडलेह� समायोिजत गरेका छ�।

ओहायो र �थानीय सरकारले �वा��य आदेश हटाएका छन, र CDC ले COVID-१ related
स�बि�धत �ोटोकोलह�मा आ�नो माग�दश�न समायोिजत गर�एको घ�दो घटना र �यापक खोप
�यासह� ��त�बि�बत गन�। न�तजा �व�प, हामीले हा�ो COVID-१ restrictions ��तब�धह�
हटाउन प�न श�ु गय�।

गम� को समयमा, िज�ला को आशा छ �क अनहुारको कभ�र still अझै प�न क�ा कोठामा र �कूल
यातायात सवार�ह�मा �ी�म काय��म र सब ैइनडोर �कूल ग�त�व�धह�मा लगाउनपुद�छ। यो यस
त�यको कारणले हो �क हा�ा धेरै �व�याथ�ह� अनकाइि�ट remain रहेका छन,् र मा�क लगाउनु
हा�ो �कूलमा �कूलमा फै�लएको रो�नको ला�ग हा�ो उ�लेखनीय सफलताको ला�ग मह�वपणू�
कारक हुन गएको छ। थप �पमा, हामी संभावना कम गन� चाहा�छ� �क गम� �कूलको समयमा
�व�याथ�ह�ले �श�ण �दनह� गुमाउनेछन।् �कूलको स�प�ीमा बा�हर हँुदा अनहुार ढा�न �ो�सा�हत
ग�र�छ, तर आव�यक पद�न, �कूलसँग स�बि�धत ग�त�व�ध वा घटनाह�को ला�ग।

हा�ो उ�दे�य, �वा��य आदेश वा काननू �वारा आव�यक नभएस�म, गौ�ना-जेफरसन पि�लक
�कूलह�ले २०२१-२२ �कूल वष� मा�क, सामािजक दरू� वा अ�य COVID-१ restrictions ��तब�ध
वा �ोटोकोल �बना स�चालन गद�छ। हामी �व�थ हात �व�छता अ�यास �ो�सा�हत गन� लगनशील
रहनेछ� र हा�ो भवनह�मा हातले से�नटाइजर उपल�ध हुनेछ। �ब�याथ�ह� लाई सफा गन�
�ो�सा�हत ग�रने छ हा�ो �वेश गन� ठाउँह� र बा�हर �न�कने �ब��कै खोक� र ि�नज �श�टाचार
�सकाई र �ब�लत।

हा�ो भवन भेि�टलेसन �णाल� MERV �फ�टरको साथ अ�याव�धक ग�रएको छ र सफाई �ोटोकल
पवू�-महामार� अ�यासह�मा फक� नेछ। थप �पमा, िज�ला �शासन र न�स� staff कम�चार�ह�ले कुनै
प�न अनबु�ध �े�स,, अलगाव, वा अलग अलग �ोटोकलह� लागू गन�छन ्र साव�ज�नक �वा��य
आव�यकताह�को अन�ुप �नद�शन गद�छ।

डाय�नोि�टक र ����नगं टे�टह� हा�ो �कूल ि�ल�नकह� र के���य काया�लय �भ� उपल�ध हुनेछ
�कन�क साव�ज�नक �वा��य �वारा आप�ूत� उपल�ध गराइ�छ। �व�याथ�ह�ले �कूलमा सरु��त
रा�को ला�ग िज�लाले COVID सरोकारह�को ला�ग उपल�ध टे�ट �कटह� उ�दे�यपणू� �योग
गद�छ।
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िज�लाले �श�क, कम�चार� र �व�याथ�ह�लाई थप संर�णको ला�ग खोप �लन �ो�सा�हत
ग�ररहनेछ। हामीले सब ैउमेर समहूह�का ला�ग खोप ि�ल�नकह� आयोजना गरेका छ� र हा�ा
�व�याथ�ह�को ला�ग खोपह� उपल�ध गराउनको ला�ग �थानीय �वा��य सं�थासँग साझदेार� गन�
जार� रा�छे�।

अपा health◌्ग भएका हा�ा �व�याथ�ह�लाई अ��वतीय �वा��य आव�यकताह� �दश�न गन� थप
सहयोग प�ु याउन, िज�लाले आईईपी टोल�ह�सँग उपय�ुत योजनाह� �वकास गन� काम गन�छ
जसमा �व�श�ट �वा��य र सरु�ा �यनूीकरण अ�यासह� र / वा वकैि�पक सेवा मोडलेह� समावेश
हुन स�छन।्

सेवाह�को �नर�तरता:

२०२१ को अग�टमा, गहना-जेफरसन पि�लक �कूलह� �व�याथ� र कम�चार�ह�का ला�ग
�यि�तगत-�यि�तगत �श�ाको ला�ग पणू� समयमा फ�क� नेछ। हा�ो प�रवारको चासो र
आव�यकताह� समायोजन गन�, �म��त �श�ा �वक�प �कूल�यालपी, २१-२२ �कूल वष�को ला�ग
त�ेो पाट� �दायक �योग गरेर उपल�ध हुनेछ।

हा�ो सेवाह�को �नर�तरता योजना हा�ा �व�याथ�ह�को श�ै�क, सामािजक-भावना�मक र पोषण
आव�यकताह�को साथसाथ ैहा�ो �टाफको मान�सक �वा��य आव�यकताह�लाई समथ�न गन�
�डजाइन ग�रएको हो।

श�ै�क आव�यकताह� प�हचान गन�का ला�ग �ि�टकोण:

गह�ना-जेफरसन साव�ज�नक �व�यालयह�मा हामी �व�याथ�ह�को ला�ग श�ै�क र
सामािजक-भावना�मक आव�यकताह� प�हचान गन� �व�भ�न डाटा �योग गद�छ�। डाटा �कूलमा
वष�को �ब�भ�न �ब�दहु�मा अन-च�लत त�रकाले भेला हु�छ। गहना-जेफरसन साव�ज�नक �कूलका
कम�चार�ह� �न�न डाटा �ोतह�को �यव�थापन र �व�लेषण गन� छन:्

● �कंडरगाट�न त�परता म�ूयांकन
● K-3 त�ेो �ेणी पढाइ �यारे�ट� �नदान म�ूयांकन
● पठन सधुार र अनगुमन योजना �ग�त �नगरानी
● बे�चमाक�  �नधा�रण �णाल�
● ओ�हयो रा�य पर��ा / पा�य�म पर��ाको समाि�त
● ओ�हयो अ�ेंजी भाषा �वीणता म�ूयांकन
● PSAT
● SAT
● Panorama SEL सव��ण
● सं�ाना�मक �मता टे�ट
● MTSS ब�चमाक�  र �ग�त �नगरानी
● क�ा कोठा आधा�रत ढाँचा र सारांश म�ूयांकन डाटा
● कोस�वक�  र �ेड
● �े�डट �ाि�तको र �ग�त �नातक
● उपि�थ�त डाटा
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● �कूलका स�लाहकारह� र मान�सक �वा��य �वशषे�ह�को जानकार�
● य�ुनभस�ल ि��नर *

* िज�ला नेताह� र कम�चार�ह� काया��वयन गन�छन।् २०२१ को �गरावटमा एक नयाँ साव�भौ�मक
ि��नर श�ुवात। य�ुनभस�ल ि��नरबाट �ा�त त�या currently◌्कह� हाल ैस collected◌्कलन
ग�रएको डाटामा थ�पनेछ र हामीलाई िज�लाभर प�न र ग�णतमा श�ै�क आव�यकताह� अझ बढ�
�भावकार� �पमा प�हचान गन� अनमु�त �दनेछ।

�श�ाको आव�यकता वा अ�तरह� भएका �व�याथ�ह�को प�हचान गन� डाटाको सहकाय� �व�लेषण
ग�र�छ। थप �पमा, �श�कह�ले �व�याथ� अवलोकन र सment◌्ल�नताको �दश�न र �दश�नबाट
�व�याथ� आव�यकताह� प�हचान गन�छन।्

एकेड�ेमक गैप �फ�लगंमा �ि�टकोण:म�ूया assess◌्कन

�श�कह�ले औपचा�रक र अनौपचा�रक �पमा �व�याथ�ह�कोगन� जार� रा�छेन ्र डाटाको आधारमा
फरक �नद�शन र ह�त�ेप / संवध�न समथ�न �दान गन�छ। गह�ना-जेफरसन पि�लक �कूलका
�श�कह�ले �व�याथ� संल�नता र खाल� भन�लाई समथ�न गन� उ�च गुण�तरको �श�ा अनभुवह�
�योग गन�छन।्

सा�रता �व�ह�ले �ाथ�मक तहका �व�याथ�ह�सँग जानाजानी प�हचान ग�रएको प�ने र ले�े
अ�तरह� ल��त गन� र क�ाकोठा �श�ा परूकको ला�ग काय� गन� जार� रा�छेन।् यो सा�रता
समथ�न एक मा एक से�टगं को �प मा सानो समहूह� मा �दान गर��छ।

म�य �व�यालय �व�याथ�ह�ले �कूल �दन मा काम ह�त�ेप अव�ध को दौरान �श�ा सीपको अ�तर
स�बोधन गन� अ�त�र�त समथ�न �ा�त गन�छ। हाई �कूलले �नय�मत क�ा र समथ�न अव�धह�
�कूलको �दनमा प�हचान हुने श�ै�क र SEL आव�यकताह� स�बोधन गन� �योग गद�छ।

भवन र �ेड �तर टोल�ह�ले मि�ट-टायड� �स�टम अफ सपोट� (MTSS) ���या �योग गन�सीपको
अ�तरलाई डाटा आधा�रत सम�या समाधान र �नण�य �लने सबै �तरमा �व�श�ट श�ै�कस�बोधन
गन�। एक पटक �व�श�ट ह�त�ेपह� प�हचान गर� �व�याथ�ह�को ला�ग लागू ग�रसकेप�छ, �टाफले
�नर�तर �न�र�ण गन� �व�भ�न म�ूया using◌्कन उपकरणह� �योग गरेर र उ�चत तर�काले
समायोजनह� ग�ररहेछ।

�कूल �यटूो�रगं स� प�छ K-12 �ब�याथ�ह�लाई श�ै�क सहयोगको आव�यक पद�छ, जनु �कूलको
�दनको �ममा प�हले न ैरहेको ह�त�ेप योजनाह�को अ�त�र�त हो। यो �कूल समथ�न प�छ साम�ी
�व�श�ट हुनेछ र जो�खम �बरामीह�का ला�ग अ�त�र�त जो�खम र उपचार �दान गद�छ।

हा�ो पार�प�रक �ी�मकाल�न �कूल काय��म, जन� टु ल�न�ग (JTL), ��येक गम�मा स�चालन
हुनेछ र प�ने, ग�णत र सामािजक भावना�मक समथ�न �दान गद�छ। यसले �व�याथ�ह�लाई ल��त
गद�छ जनु �ेड PreK-8 मा थप उपचार आव�यक छ र साथ साथ ैहा�ो K-12 EL �व�याथ�ह�। हामी
अ�ेंजी भाषा कला (-12 -१२), ग�णत (बीजग�णत, �या�म�त, बीजग�णत दो�ो), सामािजक
अ�ययन (आध�ुनक �व�व इ�तहास, अमे�रक� इ�तहास, सरकार) र �व�ान (भौ�तक �व�ान,
जीव�व�ान)।



�यि�तगत पनु: इन-पस�न �नद�शन
र सेवा योजनाह�को �नर�तरतामा।

पर�परागत �ी�मकाल�न �कूलको ��तावको अ�त�र�त, पीके -१२ गह�ना-जेफरसन पि�लक
�कूलका �व�याथ�ह�ले उ�च चासो अनभुवी �श�णमा संल�न हुने अवसर पाउनेछन ्जनु
सामािजक-भावना�मक आव�यकताह�लाई समथ�न गन�, अ�ययन �मता �सज�ना गन� र
पा�य�मको जो�खमलाई �व�भ�न त�रकामा �व�तार गन� छ। यी अवसरह� हातमा र प�रयोजनामा
  आधा�रत इ�बे�डगं सा�रता, ग�णत र STEM अनभुवह� हुनेछन।्

��येक Gahanna-Jefferson साव�ज�नक �कूल �व�याथ�ह� को �कूल को वष� को लागी सा�रता र
ग�णत को उपयोग गन� को लागी परूक टेक उपकरणह� को गम� को पहँुच छ। हामी �व�याथ� र
प�रवारलाई गम� भर �योग जार� रा� �ो�सा�हत गन� �ो�साहन काय��म लागू गन�छ�।

२०२१-२२ �कूल वष�को बखत �बि�डगं टोल� र क�ाका �श�कह�ले भख�रै खर�द ग�रएको य�ूनभस�ल
ि��नरलाई एमट�एसएस ���यासँग �म�नेछ �व�याथ�को आव�यकताह� प�हचान गन� र ह�त�ेप
योजनाह�को �वकास गन� जनु �यहाँ अवि�थत हुन स�ने कुन ैथप अ�तरलाई समथ�न गन�।
�नद�शा�मक कोचह� र �ेड �तर / साम�ी ट�मह� �नर�तर पा�य�म गाईडह� समी�ा गन�छन ्र
आव�यक पन� पाठह�मा आव�यक पन� सीपह� ए�बेड गन� पाठ समायोजन गद�छ। भवनह�मा हा�ो
समथ�न कम�चार�ह�ले �व�याथ�ह�को आव�यकताको आधारमा सानो समहू र �यि�तगत समथ�न
(ज�त ै�र�ड Rec �रकभर�, एलएलआई, ग�णत ह�त�ेप, SEL समहूह�) �दान गन� जार� रा�छे।

सामािजक भावना�मक आव�यकताह�को �ि�टकोण:

गहना-जेफरसन पि�लक �कूलका कम�चार�ह� र �व�याथ�ह�ले �यि�तगत �पले �सकाउने र
�श�ामा फक� ने फाइदा �लन स�नेछन ्जसले सामािजक भावना�मक आव�यकताह�को ब�दो
संल�नता र अनगुमन �दान गद�छ। �ेड 3-१२ का सबै �व�याथ�ह�ले Panorama
सामािजक-भावना�मक ल�न�ग सव��णमा भाग �लने छन जसले हा�ा �व�याथ�ह�को �वा�म�व,
आ�म-�यव�थापन, भावना�मक �नयमन, र सामािजक जाग�कताको भावना �दान गद�छ। सबै
GJPS कम�चार�ह� प�न Panorama सव��ण �टाफ परूा गन�छ र दबु ैसमहूको डाटा �कूल र
िज�ला�यापी योजना समथ�नको ला�ग �वकास गन� �योग हुनेछ।

�श�क, परामश�दाता र सहयोगी कम�चार�ह�ले �कूल से�टगं (�व�याथ� र �यि�तगत �पमा) �भ�
�व�याथ�ह�लाई अवलोकन गद�छन ्र �व�याथ�ह�को SEL आव�यकताह� प�हचान गन�
अ�भभावकको साथ �मलेर काम गद�छन।् �व�याथ�ह�ले �यि�तगत वा सानो समहू परामश� समथ�न
�ा�त गन� स�दछन ्मान�सक �वा��य आव�यकताह�का �व�भ�न �कारका �यान केि��त स�हत
�च�ता, उदासीनता, कम �ेरणा / सment◌्ल�नता, सामािजक सीप र सम�या समाधान।

�ाथ�मक तहमा, सब ै�व�याथ�ह� दै�नक �बहानको बठैकह�मा �य�त छन ्जसले �तनीह�लाई
�दनलाई स�त�ुलत ठाउँमा स�ु गन� म�दत गद�छ जहाँ �तनीह� स�म छन ्र �दनको ला�ग �नद�शन
�ा�त गन� तयार छन।् �बहानको बठैकह� �व�याथ�ह�लाई सामािजक भावना�मक रणनी�तह�
�सकाउन �योग गद�छ जनु उनीह�ले �दनभर �योग गन� स�दछन �व�भ�न प�रि�थ�तह�को सामना
गन� र सम�या समाधान गन�।

भवन र �ेड �तर टोल�ह�ले मि�ट-टायड� �स�टम अफ सपोट� (MTSS) ���या �योग गन�छ डाटा
आधा�रत सम�या समाधान र �नण�य �लने सब ै�तरमा �व�श�ट सामािजक भावना�मक
आव�यकताह� स�बोधन गन�। एक पटक �व�श�ट ह�त�ेपह� प�हचान गर� �व�याथ�ह�को ला�ग



�यि�तगत पनु: इन-पस�न �नद�शन
र सेवा योजनाह�को �नर�तरतामा।

लागू ग�रसकेप�छ, �टाफले �नर�तर �न�र�ण गन� �व�भ�न म�ूया using◌्कन उपकरणह� �योग
गरेर र उ�चत तर�काले समायोजनह� ग�ररहेछ।

�कूलका स�लाहकारह� र मान�सक �वा��य �वशषे�ह�ले क�ाका �श�कह�लाई उनीह�को-क�ा
समथ�न र अनगुमनको रणनी�त र योजनाह�को समथ�न गन� छन।् �ाथ�मक तहमा, �कूलका
स�लाहकारह�ले �ब�भ�न सामािजक-भावना�मक सीपह�लाई स�ुढ पान� मा-क�ा पाठह� �दान
गछ�न।् मान�सक �वा��य टोल�ले अ�भभावक समथ�न संसाधनह� �दान गद�छ आव�यकताको
प�हचान ग�रएका शीष�कह�मा भचु�अल ��ततुीकरणह� स�हत।

Concord काउि�स�लगंको साथ साझदेार�को मा�यमबाट, �व�याथ�ह�को �कूलको �दन र घ�टा
प�छ थप परामश� समथ�न हु�छ। हामी सरु��त �कूल हे�पलाइनको �योग चौबीस ैघ�टा �रपोट�
गन�का ला�ग आव�यक सामािजक-भावना�मक समथ�नको ला�ग �योग गद�छ�।

सब ैभवनह� SMARTLabs को साथ ससुि�जत छन ्�व�याथ�ह�लाई सरु��त गन� को लागी
सरु��त गन� को लागी एक ठाउँ छ �क कम गन� को लागी, सामािजक भावना�मक योजनाह� को
मा�यम बाट काम र एक ��श��त वय�क बाट समथ�न वा ह�त�ेप �ा�त गन� को लागी। थप �पमा,
कम�चार�ह�ले हा�ो भवनह�मा पनु: �थापना अ�यासह�को समथ�न गन� �यावसा�यक �श�ामा
संल�न हुनेछन।्

पign◌्ि�तब�धता:

हामी सब ैGhanna-Jefferson साव�ज�नक �व�यालय �व�याथ� र �टाफको श�ै�क र सामािजक
भावना�मक भलाई र सफलताको ला�ग ��तब�ध छ�। हा�ो �यि�तगत वापसीको �नद�शन र सेवा
योजनाको �नर�तरता हा�ो �ि�ट, अ�भयान र �व�वास, हा�ो अ�वरल सधुार योजना र हा�ो इि�वट�
र पहँुच योजनाको साथ ��य� प al◌्ि�तब�धतामा छ। योजनामा   वण�न ग�रएका धेरै अवसरह�
महामार�ह� भ�दा प�हले हा�ा �व�याथ�ह�को ला�ग आव�यक �व�भ�न �क�समका आव�यकताह�
परूा गन� �योग हुने मानक अ�यासह� हुन।् अ�यह� हालको अ�यासको �व�तारह� हुन ्जनु
अ�त�र�त ए�सपोजर, ह�त�ेप, संवध�न र संल�नता �दान गन� ल�य रा�दछन।्

आव�धक समी�ा र इनपटु:

यो योजना समय समयमा से�टे�बर ,०, २०२ district मा िज�ला डाटा, सरोकारवाला सझुाव, र
संघीय र रा�य �दशा�नद�शह�को समी�ा गर� समी�ा ग�रनेछ।

�ट�पणी�योग गरेर अमे�रक�अमे�रक� उ�धार योजना (एआरपी) ��त��या सव��ण र / वा GJPS
अधी�क, �ट�व �यारेटलाई barretts@gjps.org मासपु�रटे�ड�ेट वा सहायक, िजल इ�लयटलाईमा
elliottj@gjps.orgइ-मेल पठाई�छ।

थप जा�नको ला�ग तपा��योग गरेर जानकार� पहँुच गन� स�नहुुनेछ अमे�रक� उ�धार योजना �लकं
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