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 আেমিরকান �রসিকউ ��ান (এআরিপ) আইেনর ধারা ২০০১ (আই) (১) এর জন� �িত�ট �ানীয় িশ�া সং�া 
 (এলইএ) �েয়াজন, যা এলইএ র �াথিমক ও মাধ�িমক িবদ�ালেয়র জ�ির �াণ (এসএসইআর) তহিবেলর 
 অধীেন তহিবল �হণ কের এবং এলইএ র জনসাধারণেক উপল� করেত ব���গত সুর�া ওেয়বসাইট  এবং 
 পিরেষবা পিরক�নার ধারাবািহকতায় িনরাপদ িরটান � ক�ন  ,  এরপর িহসােব উে�খ করা হেয়েছ  �া�� ও 
 সুর�া পিরক�না  । 

 এআরিপ �েয়াজনীয়তার িভি�েত, এআরিপ ইএসএসআর তহিবেলর ৯০ শতাংশ অথ � �ুল ২০২০-২০২১ 
 অথ �বছের িশেরানাম আইএ তহিবেলর তােদর আেপি�ক অংেশর িভি�েত �ুল �জলা এবং চাট�ার �ুল�িলেত 
 িবতরণ করা হেব।  �ফডােরিল �দ� সময়সীমার মেধ�, এআরিপ-র  এই অংেশর জন� আেবদন এবং 
 পাওয়ার �যাগ� এলইএগণ  ESSER তহিবল অবশ�ই এক�ট �া��  এবং সুর�া পিরক�না জমা িদেত 
 হেব, যা এআরিপ আইেনর অধীেন �পনিসলেভিনয়া িশ�া িবভাগ (PDE) এর �েয়াজনীয়তার সােথ 
 �মেল, ��বার, ৩০ �শ জলুাই, ২০২১ এর মেধ�, িনিব �েশেষ  যখন এলইএ তার এআরিপ 
 ইএসএসআর আেবদন জমা �দয়। 

 �িত�ট এলইএর অবশ�ই এক�ট �া�� ও সুর�া পিরক�না �তির করেত হেব, যা এ�ট িশ�াথ�, িশি�কা এবং 
 অন�ান� কম�েদর �া�� এবং সুর�া কীভােব বজায় রাখেব এবং এলইএর সময়কােল সম� িশ�ামূলক এবং 
 অ-�িশ�ণমূলক �ুল কায ��েমর জন� �ানীয় গাইডলাইন িহসােব কাজ করেব, তা সে�াধন কের এআরিপ 
 ইএসএসআর অনুদান। �া�� এবং সুর�া পিরক�না�ট �িত�ট এলইএ এবং এর িবদ�ালেয়র অনন� �েয়াজন 
 অনুসাের �তির করা উিচত এবং �া�� এবং সুর�া পিরক�নার িবকাশ এবং পরবত� সংেশাধনী�েলা সােথ 
 স�িক�ত জনসাধারেণর মতামতেক িবেবচনা করা উিচত। 

 এআরিপ আইন এবং মািক�ন িশ�া িবভােগর িনয়ম �েলার জন� �া�� এবং সুর�া পিরক�নাসহ িন�িলিখত 
 উপাদান �েলা অ�ভ� �� রেয়েছ: 

 ১. এলইএ কীভােব সব �ািধক পিরমােণ বা�বায়ন করেত পাের, �থেক সেব �া� আপ-ট� -�ডট গাইেডে�র 
 সােথ িমল �রেখ �িতেরাধ ও �শমন নীিতমালা বা�বায়ন করেব ব���গত িশ�ার জন� �ুল�েলা 
 অিব���ভােব এবং িনরাপেদ �খালা এবং পিরচালনার জন� �ুল সুিবধা �েলা পুনরায় চালু এবং 
 পিরচালনার জন� �রাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ �ক� (িসিডিস); 

 ২. এলইএ কীভােব �সবার ধারাবািহকতা িন��ত করেব, যার মেধ� িশ�াথ�েদর একােডিমক চািহদা, 
 িশ�াথ�’ এবং 'কম� সদস�েদর সামা�জক, মানিসক �া��, এবং অন�ান� �েয়াজনীয়তা নাও থাকেত 
 পাের, িক�  িশ�াথ�েদর �া�� এবং খাবার অ�ভ� �� থাকেত পাের. 
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 ৩. এলইএ িকভােব িশ�াথ�, িশ�ািবদ এবং অন�ান� কম�েদর �া�� এবং সুর�া বজায় রাখেব এবং 
 কতটা নীিত �হণ কেরেছ এবং এর �িত�টর উপর এই জাতীয় �কান নীিতর িববরণ রােখ িসিডিস �ারা 
 �িত��ত িন�িলিখত সুর�া ��াবনা: 

 ক. সব �জনীন এবং স�ঠক ভােব  মুেখাশ  পরা, 

 খ. শারীিরক দরূে�র জন� সুেযাগ �েলা সংেশাধন কের (উদাহরণ��প, �কােহাট�/ পিডং 

 ব�বহার); 

 গ.  হাত �ধায়া এবং �াসকে�র িশ�াচার  ; 

 ঘ.  পির�ার করা  সহ �া��কর সুিবধা বজায় রাখা  এবং  বায়ুচলাচল উ�তকরণ  ; 

 ঙ. রাজ� এবং �ানীয় �া�� িবভােগর সহেযািগতায় িব���তা এবং পথৃকীকরেণর সােথ িমল 

 �রেখ �যাগােযােগর স�ান; 

 চ.  ডায়াগনি�ক  এবং ��িনং �ট�; 

 ছ.  �ুল স�দােয়র জন� COVID-19 ভ�াকিসন সরবরােহর  �েচ�া;; 

 জ.  �িতব�ী িশ�েদর �া�� এবং সুর�া নীিত  �েলা  �মেন চলা  এবং 

 ঝ. রাজ� এবং �ানীয় �া�� কম �কত�ােদর সােথ সম�য় করা। 

 এলইএর �া�� ও সুর�া পিরক�না�ট অবশ�ই তার পিরচালনা পষ �দ কতৃ�ক অনুেমািদত হেত হেব এবং 
 এলইএর জনসাধারেণর জন� উপলভ� ওেয়বসাইেট 30 জলুাই 2021 এর মেধ� �পা� করেত হেব। * এআরিপ 
 আইন�টর জন� এলইএেদর তােদর �া�� ও সুর�া পিরক�না অনলাইেন এমন এক�ট ভাষায় �পা� করা 
 �েয়াজন যা বাবা-মা / য�শীলরা বুঝেত পাের , বা, যিদ সীমাব� ইংের�জ দ�তার সােথ �কানও ব���র িলিখত 
 অনুবাদ �দান করা অনুশীলনীয় না হয় তেব মুেখ মুেখ অনুবাদ করা উিচত। �িতব�ী আইেনর সােথ 
 আেমিরকানেদর �ারা সং�ািয়ত �িতব�ী ব��� এমন একজন িপতা মাতার অনুেরােধর িভি�েত অনুেরাধ 
 অনুসাের এই িবক��ট অবশ�ই িবক� িবন�ােস সরবরাহ করেত হেব। 

 �িত�ট এলইএ ই�া� িসে�েম তার আপেডট হওয়া �া�� ও সুর�া পিরক�না এবং ওেয়বেপজ ইউআরএল 
 আপেলাড করেব �যখােন এলইএর সব �জনীন উপলভ� ওেয়বসাইট�টেত পিরক�না�ট রেয়েছ। 

 এআরিপ আইন এলইএ'র এআরিপ ইএসএসআর অনুদােনর সময়কােল কমপে� �িত ছয় মােস তােদর 
 �া�� ও সুর�া পিরক�না পয �ােলাচনা করা উিচত। এলইএ'র অবশ�ই তােদর পিরক�না পয �ােলাচনা করেত 
 হেব এবং আপেডট করেত হেব যখনই �ক -12 িবদ�ালেয়র িসিডিসর সুপািরশ�েলা উে�খেযাগ� 
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 পিরবত�ন হয়। পিরক�নার িবকােশর মেতা, সম� সংেশাধনী অবশ�ই কিমউিন�ট ইনপুট �ারা অবিহত 
 করেত হেব এবং এলইএর �কােশ� উপল� ওেয়বসাইেট �পা� করার আেগ পিরচালনা কিম�ট �ারা 
 পয �ােলাচনা ও অনুেমািদত হেত হেব। 

 এলইএ�িল এআরিপ �েয়াজনীয়তা�িল পূরেণর জন� তােদর বত�মান �া�� ও সুর�া পিরক�না�িল 
 সংেশাধন করার জন� �টমে�ট�ট ব�বহার করেত পাের এবং িন��ত কের �য সম� অংশীদারগণ 
 িবদ�ালেয়র বত�মান িশ�াবেষ �র জন� ব���গত িশ�াসহ িশ�ণীয় এবং অ-�িশ�ণমূলক �ুল কায ��ম 
 িনরাপেদ পুনরায় চালু করার এলইএর পিরক�নার স�েক� স�ূণ � অবিহত রেয়েছ।  এলইএ উপেরা� 
 পিরক�না�েলা এক�ট �টমে�ট বা ফরম�াট ব�বহার করেত পাের তেব শত� থােক �য এ�টেত উপের 
 তািলকাভ�� িহসােব এআরিপ আইন �ারা �েয়াজনীয় সম� উপাদান রেয়েছ। 

 * ৩০ জলুাইেয়র সময়সীমা �কবলমা� �েযাজ�  �ুল �জলা  এবং চাট�ার �ুল�িলেত �ফডােরল �পেয়েছ 
 িশেরানাম আইএ 2020-2021 অথ �বছের তহিবল এবং এআরিপ ইএসএসআর তহিবেলর জন� আেবদন 
 এবং �া� করার ই�া কের। 

 অিতির� সং�ানসমূহ 

 এলইএ�িলেক তােদর �া�� ও সুর�া পিরক�না�িল িবকাশ করার সময় িন�িলিখত সং�ান�িল 
 পয �ােলাচনা করার পরামশ � �দওয়া হয়: 

 •  িসিডিস �ক -12 �ুল অপােরশনাল �কৗশল 
 •  COVID -19 চলাকালীন �ুল স�দায়�িল জন� PDE  স�দ 
 •  িশ�া �নতােদর জন� PDE �রাডম�াপ 
 •  িপিডই এ��লােরেটড লািন �ং স�ূণ � সমথ �ন এক�ট  ইি�ে�েটড িসে�ম 
 •  �া�� িপএ িডপাট�েম� - COVID -19 �পনিসলভািনয়া 
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 �া�� ও িনরাপ�া পিরক�না সারাংশ:  আপার ডািব � �ুল িডি�� 

 �াথিমক কায �কর তািরখ: ১৬ জনু, ২০২১ 

 সব �েশষ পয �ােলাচনা তািরখ: ৭ জনু, ২০২২ 

 সব �েশষ সংেশাধেনর তািরখ : ১৫ জনু, ২০২১, ১০ জলুাই, ২০২১, ২৯ জলুাই, ২০২১, ৩ আগ�, ২০২১, 
 ২০ আগ�, ২০২১, ৭ �সে��র, ২০২১, ১২ অে�াবর, ২০২১, ১১ জানুয়াির, ২০২২, ৭ মাচ�, ২০২২, ৭ 
 জনু, ২০২২ 

 ১.  এ  লইএ িকভােব সব �ািধক পিরমােণ বা�বায়নেযাগ�, সমথ �ন �রাধ ও �শমন নীিত�িল অব�াহতভােব 
 চািলেয় যাওয়ার জন� এবং �ুল সুিবধা �েলা পুনরায় চালু এবং পিরচালনার জন� িসিডিসর সব �ািধক যুগ পু� 
 গাইেড� এর সােথ সাম�স� রােখ? ব���গত িশ�ার জন� �ুল�েলা িনরাপেদ খুলুন এবং পিরচালনা 
 করেবন? 

 আপার  ডািব �  �ুল  �জলা  িসিডিস,  িপএ  �া��  অিধদ�র,  িসএইচিপ  পিলিস  ল�াব  এবং  �চ�ার  কাউি�  �া�� 
 িবভাগ  �ারা  সমিথ �ত  �শমন  �কৗশল  �েলা  ব�বহার  কের  ২০২০-২০১২  �ুল  বছর  জেুড়  �া��  ও  সুর�া 
 পিরক�না  বা�বািয়ত  কের।  এই  �কৗশল�েলা  সফল  িছল  িসওিভড  -১৯  এর  �সার  ধীর  করার  জন�  এবং 
 আমােদর  �জলা  স�দায়েক,  িবেশষত  যারা  ��তর  অসু�তার  ঝঁুিকেত  রেয়েছ  তােদর  সুর�ার  জন�  বহৃ�র 
 জন�াে��র  উেদ�াগেক  সমথ �ন  কের।  অিতির�ভােব,  আমােদর  �জলা  িডিসআইইউ,  �ডলাওয়�ার  কাউি� 
 �মেমািরয়াল  হাসপাতাল  এবং  �ডলাওয়�ার  কাউি�  �মিডেকল  িরজাভ�  কপ �েসর  সােথ  অংশীদািরে�র  মাধ�েম 
 আমােদর  িশ�ক,  কম �চারী  এবং  স�দােয়র  জন�  ভ�াকিসেনশন  ি�িনেক  সমথ �ন  কেরেছ  supported  আমরা 
 িশ�াথ�েদর  জন�  ভ�াকিসন  ি�িনক�েলার  �নতৃ�  িদেয়িছ  এবং  ১২  বছেরর  কম  বয়সী  িশ�াথ�েদর  জন� 
 অনুেমািদত এেকবাের ভিবষ�েতর ি�িনক�েলােত সমথ �ন অব�াহত রাখব। 

 আমােদর  �জলা  িসিডিস,  িপএ  �া��  িবভাগ,  িসএইচিপ  পিলিস  ল�াব,  এবং  �চ�ার  কাউি�  �া��  িবভােগর 
 সব �েশষ  িনেদ�িশকা  পয �ােলাচনা  করেত  থাকেব,  যিদ  �েযাজ�  হয়।  কায �কািরতার  জন�  আমােদর  �শমন 
 �কৗশল  �েলা  পয �ােলাচনা  করার  সময়  এই  তথ�  �জলা�টেক  সহায়তা  করেব।  গাইেড�  আমােদর  �া��  এবং 
 সুর�া  পিরক�না�ট  �েয়াজনীয়  িহসােব  সংেশাধন  করেত  ব�ব�ত  হেব।  যিদ  �ডটা  এবং  �া��  এেজ���েলা 
 পরামশ �  �দয়  তেব  আমরা  �শাি�  �কৗশল�িল  �বত�েনর  জন�  পয �ায়�িমক  প�িত  �েয়ােগর  পিরক�না 
 কির। িনেচর চাট��ট �জলার মেধ� ব�বহােরর জন� �কৗশল, নীিত এবং প�িত সরবরাহ কের। 

 *  ১০ই  জানুয়াির,  ২০২২  �থেক,  আপার  ডািব �  �ুল  িডি��  K-12  িশ�াগত  �স�টংেসর  জন�  ব���গত  িশ�ার 
 জন�  জানুয়াির  ২০২২  িচলে�ন'স  হসিপটাল  অফ  িফলােডলিফয়া  (CHOP)  িনেদ�িশকা  অনুসরণ  করেব। 
 স�ূণ � িনেদ�িশকা জন� নীেচর িল� �দখুন: 

 https  :  //  policylab.chop  .  edu  /  tools-and-memos  /  guidance-person-education-k  -  12-educati 
 onal  settings 

 ২.  এলইএ কীভােব িশ�াথ�েদর একােডিমক চািহদা, এবং িশ�াথ�েদর' এবং কম� এবং সদস�েদর সামা�জক, 
 আেবগময়, মানিসক �া�� এবং অন�ান� �েয়াজনীয়তার জন� �য পিরেষবা�িল মেধ� সীমাব� নয় এ�েলা 
 সহ �সবার ধারাবািহকতা িন��ত করেব, যার মেধ� িশ�াথ�র �া�� এবং খাদ� পিরেষবা অ�ভ� �� থাকেত 
 পাের? 
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 আপার ডািব � �ুল �জলা ��ডস K-8 এর সম� িশ�াথ�েদর জন� পূণ �-সময় ব���গত িনেদ�শ �দান করেব। 
 �জলা ১লা জনু, ২০২১ �থেক এক�ট নত�ন হাই �ুল িশিডউল অনুেমাদন করেব যা �বিশরভাগ সকােলর 
 িশ�াথ�র জন� নমনীয় অ�ািসনে�ানাস িনেদ�েশর অনুমিত �দয়া হেব এবং িদেনর বািক অংেশর জন� 
 ব���গত িনেদ�শ �দয়া হেব । �জলায় এক�ট সু-�িত��ত ইিতবাচক আচরেণর হ�ে�প ও সমথ �ন 
 (িপিবআইএস) ��া�াম ব�ব�া রেয়েছ এবং �যটা ২০২১-২০২২ িশ�াবেষ �র K-12 সামা�জক এবং 
 সংেবদনশীল িশ�া (এসইএল) পাঠ��ম বা�বায়ন করা হেব। উপর�, এই �জলা �ুেল এক�ট ছা� �সবা 
 ��া�ােমর ব�ব�া থাকেব যা �া��, সামা�জক কাজ, পরামশ � দান এবং মানিসক সুেযাগ সুিবধা �িল স�ূণ � 
 ভােব ধারাবািহকতার সােথ সরবরাহ করেব। 

 চাই� গাইেড� িরেসাস � �স�ার �িলর (িস�জআরিস) সােথ অংশীদাররা আপার ডািব � হাই �ুল এবং দু�ট 
 �াথিমক িবদ�ালেয় স�ােটলাইট মানিসক �া�� ি�িনক সরবরােহর জন� অংশীদাির� কের, �যখােন পিরবার 
 এবং িশ�াথ�রা �কানও এক�ট কিমউিন�ট �ুেল বিহরাগত পিরেষবা �পেত পাের। খাদ� �সবা পিরক�না 
 �ুেলর িদন�েলােত সকােলর না�া ও দুপুেরর খাবার খাবার �দান করেব। ভাচ� �য়াল �ুেল পড়া িশ�াথ�রাও 
 তােদর স�ােহর খাবার িনেয় �যেত পারেব। কম� সুিবধা এবং মানবস�দ িবভােগর মাধ�েম �াফ 
 সদস�েদর এক�ট শ��শালী কম �চারী সহায়তা ��া�াম (ইএিপ) অ�াে�স রেয়েছ। 

 এছাড়াও, িডি�� এক�ট জ�রী িনেদ�শমূলক সময় িবভাগ 520.1 - 22021-22 �ুল বছেরর ১৫ জনু, 
 ২০২১-এ অনুেমাদন করেব। এ�ট ১৫ জনু, ২০২১-এ �বাড�েডাে�র মাধ�েম �জলার ওেয়বসাইেট �দখা যােব। 
 এছাড়াও �জলা �ীড়ািবদরা �া�� ও সুর�া পিরক�না অনুেমাদন করেবন 1521 2021-2022 জনু 15, 
 2021 এ। 

 ২০২২-২০২৩ �ুল বছেরর জন�: 

 িডি�� ২০২২-২০২৩ �ুল বছেরর জন� এক�ট জ�ির িনেদ�শনামূলক সময় �টমে�ট �সকশন 520.1 
 অনুেমাদন করেব। এ�ট ৭ই জনু, ২০২২-এর পর �থেক BoardDocs-এ �কাশ করা হেব। �ুল 
 সুপািরনেটনেডে�র কােছ �া�� িবভােগর িনেদ�িশকা এবং �েয়াজন অনুসাের �য �কানও সমেয় এই �া�� 
 ও িনরাপ�া পিরক�না সংেশাধন করার �মতা রেয়েছ। 

 ১৫ জনু, ২০২১ তািরেখ ��ােনর �াথিমক অনুেমাদেনর পর �থেক আপেডট করা িনেদ�শনার িভি�েত 
 পিরবত�েনর �ম �দখেত অনু�হ কের িনেচ ��াল ক�ন: 

 ৩.  এলইএ িকভােব িশ�াথ�, িশ�ািবদ এবং অন�ান� কম�েদর �া�� এবং সুর�া বজায় রাখেব এবং কী 
 পিরমাণ নীিত �হণ কেরেছ এবং নীেচ �িত��ত সুর�া সুপািরশ �েলার �িত�টেত এই জাতীয় �কান নীিতর 
 িববরণ বণ �না করার জন� িনেচর CDC সারিণ ব�বহার ক�ন: 

 ৪ জনু, ২০২১  প�ৃা ৫ 



 ARP Esser �েয়াজনীয় শত�াবলী                                                       �কৗশল, নীিত,  প�িত 

 (a)  ক. সব �জনীন এবং স�ঠক পিরধান  মা� 
 �েলা  ; 

 ১৫ জনু, ২০২১ তািরেখর পিরক�নার �াথিমক 
 অনুেমাদেনর পর �থেক আপেডট হওয়া িনেদ�শনার উপর 
 িভি� কের পিরবত�েনর �ম �দখেত িনেচ ��াল ক�ন: 

 *২৮ জনু, ২০২১ তািরখ �থেক, ২০২১-২০২২ িশ�াবষ � �� 
 না হওয়া পয �� সম� �ুল ভবেন মা� ঐ��ক থাকেব। যারা 
 মা� পরেত পছ� কের, �ুল িডি�� এমন সব ব���েক 
 সমথ �ন করেব। 

 *�ী�কালীন �ুল এবং ই এস ওয়াই ��া�ািমং -এর িশ�াথ� 
 এবং কম�রা ২৮�শ জনু, ২০২১ পয �� মা� পরেত থাকেব, 
 �যখােন কম� এবং িশ�াথ�েদর জন� মাি�ং ঐ��ক হেব। 
 �ুল বাস সহ সকল গণপিরবহেণ মা� পড়া আবশ�ক। 

 * ৩০�শ  আগ�, ২০২১ �থেক, ১১ বছর বা তার কম বয়সী 
 সকল িশ�াথ�র জন� মা� বাধ�তামূলক হেব। িশ�াথ�রা 
 এবং কম�েদর যারা �টকা �দনিন,  িডি��  তােদর �ুেল 
 থাকাকালীন সব সময় মা� পরেত উৎসািহত করেছ। 

 * জন�া�� কম �কত�ােদর �ারা িনধ �ািরত সূ�পাত অনুযায়ী 
 কাউি�েত �কািভড -১৯ এর �কস এবং ঘটনার হার �বেড় 
 �গেল, �জলা �ুল ভবন এবং বােস সকল ব���র জন� 
 সাব �জনীন মাি�ং এর িনেদ�শ িদে�। 

 * ৭ই �সে��র, ২০২১ �থেক, �জলা �ুল ভার�া� �া�� 
 সিচেবর আেদশ অনুযায়ী সব �ুল সং�া�িলেত মা� পরার 
 িনেদ�শ রেয়েছ। সকল িশ�াথ�, কম �চারী এবং দশ �নাথ�েদর 
 জন� �যেকােনা �জলা সং�ােনর িভতের থাকাকালীন 
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 অব��ায় অবশ�ই মা� পরেত হেব। অনু�হ কের নীেচর 
 স�ূণ � তািলকা �দখুন: 

 ভার�া� সিচেবর আেদশ 
 *�ট� ট�  �� অ�াি�েজন �টি�ং ��া�ােম অংশ�হণকারী 
 �যেকােনা িশ�াথ� বা �াফ সদেস�র জন�, ��া�ােম 
 অংশ�হেণর সময় িব��ংেয়র িভতের থাকাকালীন এবং 
 পাঠ��ম বিহভূ�ত সমেয় মা� পরা হেব, যিদ না অন�থায় 
 িনিদ�� করা থােক: 

 ●  খাবার সময়, 
 ●  পাঠ��ম বিহভূ�ত-�ীড়া 
 ●  পাঠ��ম বিহভূ�ত-পারফিম �ং আট�স/ব�া� 
 ●  এ��া কািরকুলার-�াব 
 ●  এক�ট ভাল বায়ুচলাচল �ােন শারীিরক িশ�ার �াস 

 চলাকালীন এবং অন� সম� ব���েদর �থেক ছয় 
 ফুেটর শারীিরক দরূ� বজায় রাখেত স�ম সহ উ� 
 তী�তার অ�ােরািবক বা অ�ােনেরািবক কায �কলােপ 
 অংশ�হণ করা। 

 * ২১ �শ িডেস�র, ২০২১ িশ�া ও ছা� �সবা কিম�টর সভায় 
 উপ�ািপত িহসােব, নীেচর �ডটা এবং ম�া��� পূরণ হেল 
 �জলা�ট  ঐ��ক মাি�ং  -এ �ানা�িরত হেব: 

 ●  পরপর দুই স�াহ ধের �িত ১০০,০০০-এ ৫০-এর 
 িনেচ COVID-19-এর কাউি� ইনিসেড� �রট 

 এবং/অথবা 
 ●  পরপর দুই স�াহ ধের কাউি� প�জ�টিভ�ট ৫%-এর 

 িনেচ আসেব. 

 * ২২�শ �ফ�য়ারী, ২০২২, অনু��ত িশ�া ও ছা�েসবা 
 কিম�টর সভা অনুযায়ী, িডি���ট ৭ই মাচ�, ২০২২ �থেক 
 সুপািরশকৃত মাি�ং-এ �ানা�িরত হেব। 

 ২৫�শ �ফ�য়াির, ২০২২-এর আপেডট করা CDC 
 গাইডলাইন অনুসাের, সম� �ুল পিরবহেন (পাবিলক 
 �া�েপােট�) মাি�ং আর �েয়াজন �নই। 
 * �য সম� �াফ এবং ছা� �কািভড প�জ�টভ হেব এবং 
 তারা পাচঁ িদেনর আইেসােলশন িপিরয়েডর পের িফের 
 আসেব এবং িফলােডলিফয়ার িচলে�নস হসিপটাল িনেচর 
 �ুল িনেদ�িশকা অনুসাের তােদর অিতির� পাচঁ িদেনর জন� 
 এক�ট মা� পরেত হেব: 
 below: 
 https://policylab.chop.edu/tools-and-memos/guidance-  p 
 erson-education-k-12-educational-settings 
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 (b)  খ.  শারীিরক দরূ�  জন� সুেযাগ 
 সংেশাধন ক�ন (�যমন, দল / পুিডং 
 ব�বহার); 

 ●  �পনিসলেভিনয়া শারীিরক দরূ� এবং দখল 
 সীমাব�তার জন� আেদশ�ট ৩০ �ম, ২০২১ সােল 
 উে�ালন কের। আেদশ উে�ালেনর সােথ সােথ 
 সম� �ুল ভবন এবং অিফস �েলা িনিদ�� 
 সামা�জক দরূে�র �েয়াজনীয়তা �েয়াজন হেব না। 

 ●  ক�ােফেটিরয়ার খািলজায়গা সহ �ুল ভবন এবং 
 অিফস�িলেত �কানও পিরবত�ন বা িবিধিনেষধ 
 ছাড়াই পুেরা �পশার অনুমিত �দওয়া হেব এবং স�ব 
 হেল  ৩  ফুট দরূ� বজায় রাখুন। 

 ●  এই সুপািরশ�িল উপলভ� হেল অিতির� �জলা 
 �শমন �কৗশল বা িনেদ�শমূলক মেডল�েলা 
 সংেশাধন করার জন� িসিডিস বা সংি�� �া�� 
 িবভােগর অিতির� সুপািরশ�েলা �জলা িবেবচনা 
 করেব এবং পয �েব�ণ করেব। 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 

 ●  এই সমেয় ব�বধান এবং/অথবা সামা�জক দরূে�র 
 �কান িনিদ�� সীমাব�তা �নই (৭ই মাচ� ,২০২২ 
 আপেডট)। 
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 (c) গ.  হ�া� ওয়ািশং এবং �াস ��ােসর 
 িশ�াচার  ; 

 ●  সেব �া�ম অনুশীলন খাবার ও ��াকেসর আেগ হাত 
 �ধায়ার জন� উৎসাহ �দয়, খাবার ও জলখাবােরর 
 পের, বাইের �থেক �ােস িফের উ�রণ, বাথ�ম 
 ব�বহার করার পের এবং নাক, কািশ, বা হািঁচ 
 �দওয়ার পের। �জলা�ট আমােদর িশ�াথ�েদর, 
 কম�েদর এবং �ঠকাদারেদর এই সেব �া�ম 
 অনুশীলন�িল বা�বায়েনর জন� এবং সাবান এবং / 
 অথবা হ�া� স�ািনটাইজার সহেজই �াস�েম এবং 
 জায়গা�েলােত সহজলভ� করার জন� উৎসািহত 
 করেব �যখােন িশ�াথ� এবং কম�রা খাবার এবং 
 ��াকস খােবন। 

 ●  �জলা উ� �ািফক এলাকার �কৗশলগত অব�ান 
 উপল� হাত sanitizer থাকেব। 

 ●  �জলা িশ�াথ�েদর, কম�েদর এবং দশ �নাথ�েদর 
 স�ঠক �াস-��ােসর সতক�তা �রণ কিরেয় �দবার 
 জন� �যমন "আপনার কািশর সময় মুখ �ঢেক 
 কা�ন" ইত�ািদ িচ��িল িব��ং�িলেত লাগােনা 
 হেব  । 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 
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 (d) ঘ. পির�ার এবং �া��কর পিরেবশ বজায় 
 রাখা, বায়চুলাচল উ�িত সহ; 

 ●  �জলা অনুেমািদত EPA জীবাণুনাশক ব�বহার করা 
 হেব COVID-19 এর িব�ে� ব�বহােরর জন�. 
 আমােদর ভবন, ��ণীক�, সাধারণ চলাচেলর 
 �ান এবং অিফস�িল িনয়িমত পির�ার করা হেব। 

 ●  যিদ COVID-19  এর �কস থােক,তেব এই অ�েল 
 উপযু� সময়সীমার মেধ� এক�ট পির�ার এবং 
 জীবাণুমু�করণ ব�ব�া �নয়া হেব। 

 ●  �জলা�ট বায় ুচলাচেলর স�ঠক ব�ব�া রাখেব এবং 
 যথাস�ব জানালা এবং দরজা �খালার মাধ�েম 
 বিহর�ন বাতােসর স�ালন বাড়ােনার িবষয়�ট 
 িন��ত করেব। 

 ●  �ভি�েলশন িসে�ম িফ�ার�িল পরী�া করা 
 এবং সময়মত পিরবত�ন করার ব�ব�া �নয়া হেব। 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 
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 (e) ঙ. রাজ� এবং �ানীয় �া�� িবভােগর 
 সহেযািগতায় িব���তা এবং পৃথকীকরেণর 
 সােথ িমল �রেখ �যাগােযােগর স�ান  ; 

 ●  �জলা COVID-19 এর সম� িন��ত �কস �েলা 
 যথাযথ �িতেবদেনর ফেম �র সােথ �া�� 
 অিধদফতের জানােব। 

 ●  �েয়াজেন �জলা �া�� িবভাগ �ুেল পড়ার সময় 
 COVID-19 এর িন��ত �কেসর ব���র সং�েশ � 
 থাকা ব���র ঘিন� �যাগােযাগ(�েলা) এক�ট 
 তািলকা �দান করেব। 

 ●  �জলা�ট িব���তা এবং পথৃকীকরেণর জন� 
 জন�াে��র িদকিনেদ�শক সমথ �ন এবং �েয়াগ 
 করেব। �জলা িসিডিস, �া�� অিধদ�র �া�� 
 িবভাগ, এবং �চ�ার কাউি� �া�� িবভাগ �ারা 
 বিণ �ত সংেশািধত পথৃক পথৃক িনেদ�িশকা ব�বহার 
 করেব। 

 ●  িশ�াথ�, কম� বা �ঠকাদার, িযিন COVID-19 
 প�জ�টভ এর জন� পরী�া কেরেছন বা স�াবনা 
 আেছ, তারা সরাসির তদারককারী বা অধ��েক 
 অিবলে� অবিহত করেবন। ওই ব���েক 
 িব���তার িবষেয় উপযু� গাইড �দান করা 
 হেব। 
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 ●  ছা�, কম� বা �ঠকাদার, িযিন এক�ট COVID-19 
 ইিতবাচক মামলার ঘিন� �যাগােযাগ কেরিছেলন, 
 অবশ�ই ��া�াম �শাসক / অধ�� �ক অিবলে� 
 অবিহত করেত হেব। এই ব���েদর িসিডিস বা �া�� 
 িবভােগর িনেদ�িশকা অনুসাের িব��� করা বা পথৃক 
 করা উিচত িকনা �স িবষেয় িদক িনেদ�শনা সরবরাহ 
 করা হেব। 

 ●  �চ�ার কাউি� �া�� িবভাগ বা িপএ িবভােগর �া�� 
 গাইেড� এর সােথ এক�ীকরেণর জন� �ুল�ট �ুল 
 িদবেস িব���তা এবং / বা পথৃকীকরেণর জন� 
 �জলা �িত�ট িবদ�ালেয়র ভবেন এক�ট আলাদা 
 �েমর ব�ব�া করেত পাের। 

 ●  �যসব িশ�াথ� COVID-19 পেজ�টভ বা  পেজ�টভ 
 �কেসর জিড়ত থাকেব, তােদরেক িব���তা বা 
 পথৃকীকরেণর গাইেড� সহ অিবলে� বািড়েত 
 পাঠােনা হেব। 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 
 এর মেধ� �া�� িবভােগ সা�ািহক প�জ�টভ �কস 
 ন�র জমা �দওয়া, অভ��রীণ �জলা িরেপা�ট�ং 
 ইেমল সূিচত করা এবং িনিদ�� �ুল বা িব��ংেয় 
 এক�ট ইিতবাচক �কস স�েক� �ুল স�দায়েক 
 অবিহত করা অ�ভ� �� থাকেব। �জলা িশ�াগত 
 �স�টং এর মেধ� চ� �� ��িসং ব� করেব এবং 
 উপসেগ �র সূ�পাত �থেক পাচঁ িদেনর জন� 
 COVID-19 ইিতবাচক বা ল�ণযু� ব���েদর 
 িব��� করার উপর �ফাকাস করেব। �ুেল িফের 
 যাওয়া বা কম �ে�ে� �ধুমা� ল�ণ�িলর উ�িত 
 এবং �র মু� করার অনুমিত �দওয়া হেব। �াফ, 
 ছা� এবং পিরবার �িতিদন এবং �ুেল আসার আেগ 
 উপসগ ��িলর জন� িনরী�ণ চািলেয় যাওয়ার আশা 
 করা হেব। যিদ �কান ছা� বা কম �চারী �কান 
 COVID-19 উপসেগ �র স�খুীন হয়, তাহেল তােদর 
 বািড়েত থাকা উিচত এবং তােদর �ুল নাস � এবং 
 ি���পােলর সােথ �যাগােযাগ করা উিচত। 
 অ�াি�েজন পরী�া �ধুমা� �ুেলর �স�টং এর 
 মেধ�ই ঘটেব যখন একজন ব��� �ুেলর িদেন 
 উপসগ � �দখা �দয়। 
 �জলা�ট আর উপসগ �িবহীন ব��� বা প�জ�টভ 
 COVID-19 ব���র ঘিন� পিরিচিতেদর পরী�া 
 করেব না। 
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 �কািভড -১৯ এর ল�ণ 
 ●  �র বা সিদ� 
 ●  কািশ 
 ●  �াসক� বা �াস িনেত অসুিবধা 
 ●  �াি� 
 ●  �পশী বা শরীেরর ব�থা 
 ●  মাথাব�থা 
 ●  �াদ বা গে�র �িত 
 ●  গলা ব�থা 
 ●  কনেজশন বা নাক িদেয় পািন পড়া 
 ●  বিম বিম ভাব বা বিম হওয়া 
 ●  ডায়িরয়া 
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 (f) চ.  ডায়াগনি�ক  এবং �দশ �েনর testing;  ●  সং�ামক �রাগ স�েক� িদক িনেদ�শনার জন� 
 �জলা তার �টকাদান এবং �যাগােযাগ �যাগ� �রাগ 
 নীিত 203 অনুসরণ করেব। 

 ●  �কােনা ব��� অসু� হেয় পড়েল �জলা ব�বহােরর 
 জন� পয �া� ব���গত সুর�ামূলক সর�াম বজায় 
 রাখেব: গাউন, �কএন 95 �ফস কভার, �চােখর 
 সুর�া, �াভস। 

 ●  নীেচর চােট� বিণ �ত �কানও ল�ণ অনুভব কের 
 থাকেল কাজ, ��া�াম এবং �ুল�িলেত �িতেবদন 
 করার আেগ �জলােত কম�েদর এবং �ঠকাদারেদর 
 �-��ন করা এবং বািড়েত থাকেত হেব। 

 ●  নীেচর চােট� বিণ �ত �কান ল�ণ �দখা িদেল �ুেল বা 
 ��া�াম�েলােত িরেপাট� করার আেগ বাবা-মা এবং 
 অিভভাবকেদর তােদর িশ�েক �-��ন করা এবং 
 বা�ােক বািড়েত রাখেত হেব। 

 ●  কম�, িশ�, িশ�াথ� এবং �ােয়� যারা অসু� 
 তােদর অবশ�ই কাজ, ��া�াম এবং �ুল �থেক 
 ঘের থাকেত হেব। 

 ●  কম�, িশ�, িশ�াথ� এবং �ােয়�রা কম �, �ুল, 
 ��া�াম বা পিরেষবােত অসু� হেয় পড়েল তােদর 
 বািড়েত পাঠােনা হেব। 

 ●  িশ�াথ�, কম� এবং �ঠকাদাররা তােদর তাৎ�িণক 
 ত�াবধায়ক / অধ��েক অিবলে� �িতেবদন 
 করেব যিদ তারা COVID-19 ইিতবাচক হয় বা যিদ 
 �কান COVID-19 আেছ এমন ব���র সােথ ঘিন� 
 �যাগােযাগ হয়। এই ব���েদর িসিডিস বা �া�� 
 িবভােগর িনেদ�িশকা অনুসাের িব��� করা বা 
 পথৃক করা উিচত িকনা �স িবষেয় িদক িনেদ�শনা 
 সরবরাহ করা হেব। 

 ৪ জনু, ২০২১  প�ৃা ১২ 



 ARP Esser �েয়াজনীয় শত�াবলী                                                       �কৗশল, নীিত,  প�িত 

 ●  �জলা, ��া�াম, �ুল বা কােজর সময় 
 িস�ট�া�টক হেয় ওঠা ব���েদর জন� এক�ট �ত 
 অ�াি�েজন �ট� ��া�াম �েয়াগ করেত পাের। 

 ●  যিদ COVID-19 �কস এবং ঘটনার হার �া�� 
 িবভাগ �ারা িনধ �ািরত উে�েগর �েরর উপের �বেড় 
 যায়, তেব �জলা সম� �াফ এবং/অথবা ছা�েদর 
 জন� ��টন অ�াি�েজন িন��তকরণ পরী�া 
 কায �কর করেত পাের। 

 ●  �ুেল িশ�া সহায়তার জন� আমােদর �শমন 
 �েচ�ােক �সািরত করেত �জলা�ট �ট�-ট�  �� 
 ��া�াম �হণ কেরেছ। ��া�াম�ট িশ�াথ�েদর 
 এবং কম�েদর, যােদরেক COVID-19 ক�া� 
 ��িসং-এর সময় �ুেল ঘিন� পিরিচিত িহসােব 
 িচি�ত করা হয় এবং উপসগ �হীন, তােদর কাজ 
 এবং �শখার জন� �ুেল থাকেত �দয়। ��া�াম�ট 
 ছা� এবং কম�েদর ��া�াম চলাকালীন এক�ট 
 �ত অ�াি�েজন পরী�া করার অনুমিত �দয় এবং 
 এ�ট �কায়াের�াইেনর �ান িনেত পাের। 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 

 https  :  //  policylab.chop  .  edu  /  tools-and-memos  /  guidan 
 ce-person-education-k  -  12-educational settings 

 ●  ১০ ই জানুয়াির, ২০২২ �থেক, িডি�� �ধুমা� 
 �ুল �স�টংেয় ল�ণযু� ব���েদর উপর 
 COVID-19 পরী�া পিরচালনা করেব যারা �ুেলর 
 িদেন উপসগ � �েলা িনেয় উপি�ত হয়। �জলা�ট 
 আর উপসগ �িবহীন ব��� বা প�জ�টভ COVID-19 
 ব���র ঘিন� পিরিচিতেদর পরী�া করেব না। 

 �কািভড -১৯ এর ল�ণ 
 ●  �র বা সিদ� 
 ●  কািশ 
 ●  �াসক� বা �াস িনেত অসুিবধা 
 ●  �াি� 
 ●  �পশী বা শরীেরর ব�থা 
 ●  মাথাব�থা 
 ●  �াদ বা গে�র �িত 
 ●  গলা ব�থা 
 ●  কনেজশন বা নাক িদেয় পািন পড়া 
 ●  বিম বিম ভাব বা বিম হওয়া 
 ●  ডায়িরয়া 
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 (g) ছ. �ুল সব �জনীন এর ভ�াকিসন 
 সরবরােহর �েচ�া  ; 

 �জলা �িত�ট পিরবার এবং পিরবােরর সদস�েদর 
 ভ�াকিসন ি�িনক�েলা  স�েক� এবং িকভােব তােদর 
 বা�া বা পিরবােরর সদেস�র জন� এক�ট covid-19 
 ভ�াকিসন পােবন, �স ব�াপাের তথ� সরবরাহ করেব। 

 �জলা সকল িশ�াথ�েদর যারা ভ�াকিসন �হেণর 
 উপযু�  তােদরেক ভ�াকিসন �হেণ উৎসািহত করেব 
 এবং উপযু� হেল সকল বয়েসর ি�িনক সরবরােহর 
 সহায়তা করেব। 

 (h) জ. �িতব�ী িশ�াথ�েদর জন� �া�� 
 এবং সুর�া নীিত �েলার ��ে� উপযু� 
 থাকার ব�ব�া; এবং 

 �িতব�ী এবং/অথবা যারা �মিডেকল �রাগ িনণ �েয়র জন� 
 এক�ট িনধ �ািরত �া�� ও িনরাপ�া পিরক�না �মেন চলেত 
 হয়, তােদর �ুেল অংশ�হেনর জন� IEP বা 504 �টম 
 এক�ট িবেশষভােব পিরকি�ত িনেদ�শনার ব�ব�া িনেব, 
 যােত ছা�েদর যথাযত দরকার �মটােত এবং/অথবা 
 যু��স�ত ব�ব�া �তির করেত পুনরায় িমিলত হেত 
 পাের। 

 (i) ঝ. রাজ� ও �ানীয় �া�� কম �কত�ােদর 
 সােথ সম�য়। 

 ●  �জলা�ট COVID- 19 জিনত ঘটনা স�েক� �া�� 
 িবভাগেক িরেপাট� করেব এবং �া�� িবভােগর সােথ 
 চ� �� শনা�করেণর জন� �েচ�া করেব। 

 ●  �জলা �েয়াজন অনুযায়ী িনিদ�� ��ে� বা ইসু� 
 িনেয় �া�� িবভােগর সােথ পরামশ � করেব। 

 ●  ১০ ই জানুয়াির , ২০২২ �থেক, �জলা�ট 
 িফলােডলিফয়ার িচলে�ন'স হসিপটাল (CHOP) 
 �থেক K-12 িশ�াগত �স�টংেস ব���গত িশ�ার 
 জন� জানুয়াির ২০২২ িনেদ�িশকা অনুসরণ করেব। 

 https  :  //  policylab.chop  .  edu  /  tools-and-memos  /  gu 
 idance-person-education-k  -  12-educational 
 settings 
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 (j) ঞ. বিধ �ত �ুল বছর (ESY) এবং 
 �ী�কালীন �ুল ��া�ািমং 

 ●  �জলার �ুল�েলা বিধ �ত �ুল বছর (ESY) এবং 
 �ী�কালীন �ুল ��া�াম চলাকালীন ২২ �শ 
 জনু, ২০২১ পয �� সব �জনীন মাি�ং ��ােটাকল 
 অনুসরণ করেব। �ীে�র ��া�ািমং এর বািক 
 অংশ �েলার জন� মুেখাশ�েলা ঐ��ক হেব। 

 ●  ইএসিড ��া�ািমং এর সময় �জলা�ট ল�ণীয় 
 ব���েদর জন� অ�াি�েজন পরী�া বা�বায়ন 
 করেব। 
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 �া�� ও সুর�া পিরক�না পিরচালনা অ�ীকার িববৃিত 

 এই �া�� ও সুর�া পিরক�না�ট আপার ডািব � �ুল �জলার পিরচালনা পষ �দ / �াি� �ারা  ৭ জনু, ২০২২  -এ 
 পরীি�ত এবং অনুেমািদত করা হেয়েছ। 

 পিরক�না�ট এক�ট �ভােটর মাধ�েম অনুেমািদত হেয়িছল: 

 ___________হ�া ঁ

 ___________  না 

 এর �ারা অনুেমািদত হেয়েছ: ৭ জনু, ২০২২ 

 বরাবর: 

 ____________________________________________________________________________ 
 (  �বাড� সভাপিতর �া�র *  ) 

 এডওয়াড� �াউন  _______________________________________________________________ 

 (  �বােড�র সভাপিতর নাম  ) 

 * এই ডকুেমে� �বদু�িতন �া�র �েলা িনেচ বিণ �ত দু�ট প�িতর এক�ট ব�বহার কের �হণেযাগ�। 

 িবক� এ:  যখনই স�ব �কৃত �া�র�িলর ব�বহারেক  উৎসাহ �দওয়া হে�। এই প�িতর জন� ডকুেম��ট মুি�ত 
 হওয়া, �া�র করা, ��ান করা এবং তারপের জমা �দওয়া দরকার। 

 িবক� িব:  যিদ মু�ণ এবং ��ািনং স�ব না হয়,  তেব আবািসক মাইে�াসফট অিফেসর পণ� �া�র িবক��ট 
 ব�বহার কের এক�ট �বদু�িতন �া�র যু� ক�ন, যা সবার জন� িনখরচায়, �কােনা ইন�েলশন বা �েয়র �েয়াজন 
 �নই। 

 ৪ জনু, ২০২১                                                                                                                                প�ৃা ১৬ 


