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सामान्य जानकारी:
ARP ESSER funds लाई COVID-19 pandemic को प्रतिक्रियामा जिल्लाहरूलाई सहायता गर्न
तोकिएको छ। COVID-19 को परिणाम स्वरूप हराएको शिक्षण समयको शैक्षिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न
विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न, ARP ESSER खर्चहरूमा थप कर्मचारीहरू, परू क निर्देशनात्मक स्रोतहरू, र
प्रमाण-आधारित हस्तक्षेपहरू, जस्तै ग्रीष्मकालीन शिक्षा कार्यक्रमहरू, र/वा विस्तारित विद्यालय वर्ष
कार्यक्रमहरू जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक, सामाजिक, र भावनात्मक आवश्यकताहरूलाई प्रतिक्रिया दिन्छ
र न्यन
ू आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू, रङका विद्यार्थीहरू, अंग्रेजी सिक्नेहरू, अपाङ्गता भएका
बालबालिकाहरू, अनभ
ु व गरिरहे का विद्यार्थीहरू लगायत विद्यार्थी जनसंख्यामा कोरोनाभाइरसको असमान
प्रभावलाई सम्बोधन गर्दछ। घरबारविहीन, र पालनपोषण हे रचाह मा बच्चाहरु। कोषहरू अन्य जिल्ला
लागतहरू र महामारीको कारण हुने कमीहरू अफसेट गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आवंटन:
गहान्ना-जेफरसन पब्लिक स्कूलहरूले संघीय ARP ESSER कोषहरूमा $ 9,339,814.52 प्राप्त गरे जन
ु
सेप्टे म्बर 30, 2024 सम्ममा खर्च गरिनप
ु र्छ। कम्तिमा 20% वाको एक सेट $1,867,962.90 महामारीको
कारणले सिकाउने हानिलाई सम्बोधन गर्न पनि आरक्षित हुनप
ु र्छ।
सर्भिसिङ प्लान:
हाम्रा प्रशासकहरू, शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई महामारीको रिकभरीको बेला विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र
जिल्ला सञ्चालनहरू सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न, हामी धेरै स्रोतहरू र समर्थन संरचनाहरू थप्नेछौं।
धेरैजसो पीपीई र स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू ESSER II कोषहरू प्रयोग गरे र सम्बोधन गरिनेछ, तथापि, ARP
ESSER कोषहरू पनि ती आवश्यकताहरू परू ा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। ARP ESSER कोषहरू अतिरिक्त
नर्स र क्लिनिक सहयोगीलाई कोभिड अनब
ु ंध ट्रे सिङ र क्वारे न्टाइन प्रोटोकलहरूलाई समर्थन गर्न, साथै
सकारात्मक वा लक्षण भएका विद्यार्थीहरू र क्वारे न्टाइनमा राखिएकाहरूलाई निर्देशनात्मक स्टाफिङ
समर्थन गर्न प्रयोग गरिनेछ।
GJPS ले ग्रीष्म विद्यालय, ग्रीष्मकालीन संवर्धन र स्कूल ट्यट
ु रिङ कार्यक्रमहरू सहित तीन
प्रमाण-आधारित हस्तक्षेपहरू लागू गर्नेछ। जिल्ला पाठ्यक्रम टोलीको सहयोगमा विद्यालय पछिको ट्यस
ु न
कार्यक्रम भवन स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। ग्रीष्मकालीन विद्यालय र ग्रीष्मकालीन संवर्धनले विद्यालय
वर्ष समाप्त भएपछि जिल्ला विकास प्रस्तावहरू उपलब्ध गराउनेछ। ARP ESSER कोषहरू निर्देशन र
योजनाको लागि कर्मचारीहरूलाई भक्
ु तानी गर्न प्रयोग गरिनेछ। थप रूपमा परिवारहरूको लागि यातायात र
दर्ता लागतहरू कभर गरिनेछ।
ARP ESSER कोषहरू अन्तर क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय र उच्च
विद्यालय स्तरहरूमा विद्यार्थीहरूको मल्
ू याङ्कन गर्नको लागि विश्वव्यापी स्क्रीनर खरिद गर्न प्रयोग
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गरिनेछ। हामी शिक्षकहरूलाई पढाइ, गणित, र सध
ु ारिएको अभ्यासलाई समर्थन गर्नको लागि समान
पहुँचका क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको व्यावसायिक विकास प्रदान गरे र गुणस्तरीय मख्
ु य निर्देशनको साथ ती
सिकाइ कमीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेछौं।
हामी थप गणित र पढ्ने सहयोगी कर्मचारीहरू भर्ती गरे र सिक्ने हानिको अन्तरलाई पर्ति
ू गर्ने योजना गर्छौं।
यी कर्मचारी सदस्यहरूले ब्रिज हस्तक्षेप, तथ्य प्रवाह हस्तक्षेप र सन्तलि
ु त साक्षरता घटकहरूलाई सम्बोधन
गर्ने हस्तक्षेपहरू सहित लक्षित प्रमाण-आधारित हस्तक्षेपहरू लागू गर्नेछन ्। हामी परिवारहरूलाई घरमा
प्रयोग गर्नका लागि उपयोगी स्रोतहरू र अभ्यास उपकरणहरू/सामग्रीहरू पनि प्रदान गर्नेछौं।
GJPS कर्मचारीहरूले कम आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू, रं गीन विद्यार्थीहरू, अंग्रेजी सिक्नेहरू,
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू, घरबारविहीनताको अनभ
ु व गरिरहे का विद्यार्थीहरू, पालनपोषण
हे रचाहमा रहे का बालबालिकाहरू र प्रवासी विद्यार्थीहरूमा विशेष ध्यान दिएर आवश्यकताको आधारमा सबै
विद्यार्थीहरूको लागि हस्तक्षेपहरू प्रदान गर्नेछन ्। अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य सम्पर्क हरू, व्यवहार
समर्थन सहयोगीहरू, विद्यार्थीहरूको HS डीन, र क्याम्पस पर्यवेक्षकहरूको प्रयोगद्वारा
सामाजिक-भावनात्मक र व्यवहारसम्बन्धी आवश्यकताहरूको पनि मल्
ू याङ्कन र समर्थन गरिनेछ।
कक्षाको आकार घटाउन सहयोग गर्न थप शिक्षकहरूलाई काममा लगाइनेछ र शिक्षण र सिकाइलाई समर्थन
गर्न Google Enterprise, Dreambox, Lexia, Classkick, GoFormative र IXL जस्ता अतिरिक्त
डिजिटल सिकाइ उपकरण र स्रोतहरू खरिद गरिनेछ। एक एस्पोर्ट्स कार्यक्रम संलग्नता संग संघर्ष गरिरहे का
विद्यार्थीहरूको लागि प्रेरणा बढाउन प्रयोग गरिनेछ।
यी ARP ESSER कोषहरू 21-22, 22-23, र 23-24 विद्यालय वर्षहरूमा प्रयोग गरिनेछन ्। निर्देशात्मक
स्रोत र तालिमको कार्यान्वयन र प्रयोग वर्षभरि हुनेछ र स्कूल ट्यट
ू ोरिङ पछि, ग्रीष्मकालीन विद्यालय र
प्रयोगात्मक सिकाइका अवसरहरू विद्यालय समय पछि र गर्मी महिनाहरूमा सञ्चालन हुनेछन ्।
ARP ESSER कोषहरू हाम्रो मिडिल स्कूल एथलेटिक्स कोषलाई परू क बनाउन पनि प्रयोग गरिनेछ जसले
COVID बन्द र दरू ी प्रोटोकलहरूमा राजस्व गम
ु ाएको थियो। थप रूपमा, ARP ESSER कोषहरू जिल्लामा
विभिन्न सरु क्षा र सरु क्षा आवश्यकताहरू जस्तै सवि
ु धा स्तरवद्
ु ारहरू सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिनेछ।
ृ धि र सध
थप रूपमा, ARP ESSER कोषहरू धेरै भवनहरूमा भेस्टिबल
ु प्रविष्टिहरू, झ्यालहरू, पार्कि ङ स्थलहरू,
फुटपाथ र छाना मर्मत, सरु क्षा क्यामेरा प्रतिस्थापन र MERV फिल्टरहरू सहित सरु क्षा र सरु क्षा सध
ु ारहरू
प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरोकारवाला प्रतिक्रिया:
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जिल्लाको रूपमा हामीले हाम्रा सबैभन्दा महत्त्वपर्ण
ू शैक्षिक आवश्यकताहरू पहिचान गर्न शिक्षक, प्रशासक,
कर्मचारी र अभिभावकहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्यौं। COVID-19 को
परिणाम स्वरूप शैक्षिक र सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न बैठकहरू र जिल्ला-व्यापी
सर्वेक्षणहरू मार्फ त प्रतिक्रियाहरू सङ्कलन गरिएको थियो। हामी यी निर्धारणहरूमा मद्दत गर्न विद्यार्थी
डेटा पनि प्रयोग गर्दैछौं।

