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सामग्रीहरूको तालिका



कोभिड-१९को आगमनले हामीले संचालनगर्न े परिदृश्यमा ठूलो 

परिवर्तन गरेको छ, तर यसले हाम्रो मूलमानहरूमा परिवर्तन 

ल्याएको छैन। हाम्रो विद्यार ्थीहरू र कर्मचारीहरूको स्वास्थ ्य 

र सुरक्षा सधै ं  फेएट काउन्टी सार ्वजनिक बिद्यालयहरुकोलागि 

एक प्राथमिकता भएको छ, र यो महामारीले अरू सबै भन्दा एक 

अर्काको हेरचाहको महत्वलाई र ेखा ंकित गरेको छ।

पछिल्लो वसन्त ऋतुमा हामी बिद्यालयमा फर्कने पाएनौ ं 

भन्न े कुरा स्पष्ट भएपछि हामीले विद्यार ्थीहरू , परिवारहरू, 

शिक्षकहरू, प ्रधानाध्यापकहरू र जिल्लाका नेताहरूको 

कार ्यदललाई भेला गरेर २०२०-२०२१ विद्यालय वर्षको योजनाहरू 

विकासगर्न शुर ु गर े। यस टोलीले निरन्तर काम गरिरहेको छ, 

निरन्तर र ूपमा राज्यको मार ्गदर्शनको विकासको दृष ्टिगत 

रहँद ै , एक अर्कालाई आलोचनात्मक र सृजनात्मक रूपमा सोच्न 

लगाउने, र सार ्वजनिक स्वास्थ ्य अधिकारीहरू , व ैज्ञानिकहरू र 

शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरूबाट उत्तम उपलब्ध जानकारी लिए।

उनीहरूले २०२०-२१ बिद्यालय वर्ष हाम्रो जिल्लाकोलागि 

सबै निर ्णयहरू मार ्गनिर ्द ेशनगर्न े आधारशिला मान्यताहरूको 

व ृहत्प ्रदर्शक शीशा (लेन ्स) मार ्फत कस्तो देखिनेछ भन्न े 

प ्रश्नमा पुग े : विद्यार ्थीहरू पहिले। विजय कक्षाकोठामा छ। 

नेत ृत ्व, क्षमता निर ्माण, साझा जवाफदेहिता र परिणामहरूकोलागि 

सहकार्य सफलताको कुञ्जी ह ुन ्। परिवारहरू हाम्रो साझेदार 

हुन ्। हाम्रो सार ्वजनिक बिद्यालयहरूको सफलता सुनिश्चितगर्न 

यसले सम्प ूर ्ण समुदाय लिन्छ।

प्रि-के द ेखि १२को शिक्षा लामो समयसम्म “तीन आर”मा 

केन ्द ्रित छ। कार ्यदलले (टास्क फोर्स) त्यो मोडलाई निरन्तरता 

दियो जसमा तीन आरमा पुनर ्गोचन, प ुन:कल्पना र नविकरण भए। 

उनीहरूको काम चुनौतीपूर ्ण र जटिल भएको छ किनकि उनीहरूले 

विद्यालयहरू फेरि खोल्नकालागि सम्भावित नमूनाहरूको छलफल 

र मूल्या ंकन गरेका छन्, शैक्षिक निर ्द ेशन, आपूर ्ति र सामग्री, 

विद्यार ्थी समर्थन, परिवार संलग्नता, अतिरिक्त पाठ्यक्रम 

र पाठ्यक्रम गतिविधि, सुविधा, यातायात, खाना सेवा, सफाई, 

स्वास्थ ्य र जा ंचको नियमावली, मानव संसाधन, र संचारहरू ह ुन ्।

एफसीपीएस (FCPS)  फाइदा र बेफाइदा र आमने-सामने 

व ्यक्तिगत र ूपमा निर ्द ेशन, दूर सिक्षा वा अभाशी शिक्षा, र 

दुब ै द ृष ्टिकोणको मिश्रणको पक्ष र विपक्षहरूको परीक्षण 

गरेको छ। हामीले हाम्रा विद्यार ्थीहरू , कर्मचारीहरू र 

परिवारहरूको आवाजहर ू

सुन ेका छौ ं , गत 

वसन्तमा जिल्लाको 

प्रतिक्रियाको बार ेमा 

प ्रतिक्रिया संकलन 

गरेका छौ ं , र आउँदै 

गर ेको स्कूल वर्षक 

लागि सम्भावित 

परिदृश्यहरूको बार ेमा 

निवेश खोजेकाछौ ं।

अन्त ्यमा, हामी 

बुझ्छौ ं कि हाम्रा 

विद्यार ्थीहरूको 

व ्यक्तिगत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधनगर्न, हाम्रा 

कर्मचारीहरूको व ्यक्तिगत सरोकारलाई समायोजनगर्न, 

परिवारहरूको व ्यक्तिगत परिस्थितिमा प्रतिक्रिया दिन, र 

हाम्रो समुदायको सामूहिक सफलतालाई समर्थनगर्न कुन ै एकल 

अनुदेशात्मक योजना छैन।

हाम्रा विद्यार ्थीहरू , कर्मचारीहरू र परिवारहरूको जीवनभन्दा 

महत्त ्वपूर ्ण अरू केहि छैन, र कोभिड-१९को तरल प्रकृति 

स्वीकारगर्द ै शुर ु  नगर्न े कुन ै निर ्णय अपर्याप्त हुन ेछ। हाम्रो 

समुदाय, राज्य र राष्ट ्रमा मुद ्दाको उतार वा गिरावटमा निर ्भर 

गर्द ै एक दिन सुरक्षित हुन े व ्यवस्थाहरू अर्को पटक खतरनाक 

हुनसक्दछ।

त्यस उद्द ेश्यकालागि हामीले एक योजना बनाएका छौ ँ जुन 

बिद्यालय र जिल्लाका नेताहरूकोलागि चा ँड ै प ्रतिक्रिया दिन 

परिवार र विकल्पहरू प ्रदानगर्दछ कोभिड-१९को परिवर्तनको 

र ूपमा लिइएको प्रत्य ेक परीक्षणको साथ निदान, वा 

व ैज्ञानिक सफलताको घोषणा गरिएको छ। हाम्रो द ृष ्टिकोणल े

स्वास्थ ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ, ब्यक्तिगत 

निर ्द ेशनकालागि अवसरहरूलाई अधिकतम पार ्दछ, बिषानुको 

फैलावट न्य ूनीकरणगर्न उत्तम अभ्यासहरू समावेश गर्दछ, 

महामारीकोसाथ परिवर्तनशील परिस्थितिहरूको समायोजनगर्न 

लचिलोपन प्रदान गर्दछ, र विद्यार ्थीहरू , परिवारहरू र 

कर्मचारीहरूको व ्यक्तिगत परिस्थितिहरूको सामनागर्न े 

प ्रतिक्रियाशीलता  सम्मानजनक छ। 

यस कागजातको लक्ष्य यस बिन्द ुमा हाम्रो उत्तम सोच 

साझागर्न ु हो, सुरक्षा नियमावलीको एक सि ंहावलोकन सहित 

जुन कर्मचारीहरू र विद्यार ्थीहरू बिद्यालयमा फर्कनेछन ्

कार ्यान्वयन हुन ेछन्, र हाम्रा विद्यार ्थीहरूकालागिविभिन्न 

निर ्द ेशात्मक विकल्पहरू सहित  उपलब्ध हुन ेछन्। यी 

परिदृश्यहरू हाल उपलब्ध जानकारीमा आधारित छन्। हामी 

बिद्यालय वर्ष शुर ु ह ुन ुभन्दा अघि मात्र, तर कक्षा शुर ु  भएपछि 

पनि हाम्रो योजनाको संशोधन, समायोजन र सुधारगर्न जारी 

राख्न ेछौ ं। जसै महामारीमा परिवर्तनहुन ्छ हाम्रो जिल्लापनि 

हुन ्छ।

हामीलेगर्न े प ्रत्य ेक निर ्णय संघीय, राज्य र स्थानीय 

अधिकारीहरूको आवश्यकता रोग नियन्त ्रण तथा रोकथाम 

केन ्द ्रहरू सीडीस (CDC), केन ्टकी राज्यपालको कार ्यालय, जन 

स्वास्थ ्यकोलागि केन ्टकी विभाग, केन ्टकी शिक्षा विभाग र 

लेक्सि ंग ्टन-फेएट काउन्टी स्वास्थ ्य विभाग अनुसार हुन ेछ।

फेएट  काउन्टी सार ्बजनिक बिद्यालयहरूले प ्रत्य ेक 

विद्यार ्थीकोलागि शिक्षा प ्रदानगर्न े र अवसरहरू 

सिर ्जनागर्न े हाम्रो जिम्मेवारीलाई अँगालेको छ र न्यायानिती र 

उत्कृष ्टताप्रति हाम्रो प ्रतिबद्धताबाट पछि हट्न ेछैनौ ं। हाम्रो 

जिल्लाले बारम्बार के द ेखाउँदछ कि के सम्भव छ जब हाम्रो 

परिवारहरू, कर्मचारीहरू र समुदायसँगै मिलेर काम गर्छन् र यो 

चुनौती भिन्न छैन। हामी निरन्तर समर्थन र सहयोगकोलागि 

अनुरोध गर्दछौ ं किनकि हामी एक व्यापक योजनालागू गर्दछौ ं 

जसले हाम्रो परिवारहरू, विद्यार ्थीहरू र कर्मचारीहरूको 

आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दछ।

तपाईंको साथी,

म्यानी कक् 

फेएट काउन्टी सार ्वजनिक बिद्यालयहरूक अधीक्षक 

अधीक्षकबाट सन्देश फेएट काउन्टी 
शिक्षा समिति 

म्यानी कक्,फेएट काउन्टी सार्वजनिक बिद्यालयहरूका 

अधीक्षक फेएट काउन्टी शिक्षा समिति ३

स्टेफ्नी 
ष्पाइर्स, 
अध्यक्ष

रेमन्ड 
डानिएल्स, 
उपाध्यक्ष 

डारील लभ

क्रिस्टी 
मोरिस

टाइलर मर्फी     
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महामारीको बीचमा सुरक्षित रूपमा बिद्यालयहरूलाई खोल्दा हाम्रो जिल्लालाई रोक्ने अभ्यासहरू र 
बृद्धि न्यूनीकरण उपायहरूको अस्थायी बन्दहरू आवश्यक हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि एक 
कडा पूरक कार्यान्वयनगर्नु आवश्यक हुनेछ।

रोकथामका अभ्यासहरूमा समावेश छन्:

सुधारिएको शमन उपायहरू ती अभ्यासहरूमा निर्माण गरिएकोछ, तर समावेश गर्दछ:

मुकुण्डोहरूको (मास्कहरू) आवश्यकता।

विस्तारित सामाजिक दूरीको उपायहरूलाई कार्यान्वयन।

थप सफाई र कीटाणुशोधन नियमावलीलाई स्थापनागर्दै।

कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरूलाई लक्षणहरूकोलागि जांचगर्ने र तापक्रम नाप्ने।

अतिरिक्त ह्यान्ड स्यानीटाइजर स्थलहरू प्रदानगर्दै।

पानीको धाराहरू भन्दा पानीको बोतलहरू प्रयोगगर्नु आवश्यक छ।

भवनहरूमा सीमित पहुँच। 

स्थानमा सबै भन्दा राम्रो रोकथाम र शमन उपायहरूको साथ भएपनि,अस्थायी बन्दको स्थापनागर्न 
आवश्यक हुनसक्छ। कुन शिक्षा सम्बन्धी नमूना उपयुक्त छ भन्ने बारे निर्णयगर्न कोभिड-१९को 
समुदाय प्रसार र फेएट काउन्टीमा संक्रमणको दरहरूमा आधारित हुनेछ।

मैदानमा (क्याम्पसमा) फर्किंदै 

 

फेएट काउन्टी सार ्बजनिक बिद्यालयहरूको बिशेष कार ्य एक 
सहयोगी समुदाय सिर ्जनागर्न ु हो जसले सबै विद्यार ्थीहरूलाई 

उच्च तहहरू हासिलगर्न र विश्वव्यापी समाजमा उत्कृष ्टता 
प ्रदर्शनगर्न स्नातकको तयारपार ्न सुनिश्चितगर्न ु हो।

३आर (3R) प्रबुद्ध मंडल मार्गदर्शक सिद्धांतहरू (थिंक ट्यांक सिद्धान्तहरू):

हामी हाम्रा विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू र परिवारहरूको 
सुरक्षा र कल्याणलाई प्राथमिकता दिनेछौँ।१
हामी सबै विद्यार्थीहरूकोलागि पहुँच र न्याय 
संगतताको गर्नेछौं।२
हामी यस्तो योजना बनाउनेछौं जसले निरन्तर 
समर्थनकालागि बहु परिदृश्यहरूमात्र प्रदान गर्दैन तर 
हाम्रो जिल्लामा शिक्षाको पुन:कल्पनापनि गर्नेछ। ?

३
हामीले विद्यार्थी र परिवारहरूमा उच्च 
निर्देशन समर्थन र साभिप्राय समर्थनहरूलाई 
अनुदेशात्मक नमूनाको बाबजूद पुर्याउनेछौं।

४
हामीले सहयोगी, दृढता र एक सम्झौताकोसाथ 
काम गर्नेछौं।५

हाम्रो मार्गदर्शक 

लेक्सिंग्टन फेएट 
काउन्टी स्वास्थ्य 
विभागसंग संचार 
स्थापनागर्ने कायम 
राख्ने।

लेक्सिंग्टन-फेएट 
काउन्टी स्वास्थ्य 
विभागद्वारा निर्देशन 
दिएको अनुसार सम्पर्क 
अनुरेखण प्रयासमा 
भागलिने।

कोभिड-१९को बारेमा 
शिक्षा र सचेतनाको 
प्रबर्धनगर्ने, जसमा 
कक्षाकोठाहरू, 
कक्षाकोठा बाहिरको 
भागहरू र द्वारहरू र 
लक्षणहरू र निवारक 
उपायहरूको बारेमा 
प्रविष्टिहरू समावेश 
गर्दछ।

विद्यार्थीहरू वा 
बिरामी महसुसगर्ने 
बिद्यालयका 
कर्मचारीहरूमा 
मा लक्षणहरूको 
अनुभव गर्ने 
कर्मचारीहरूकोलागि 
संहिताहरू विकास गर्ने।

गम्भीर बिरामीहरूकोलागि 
उच्च जोखिममा 
भएकाहरूको लागि बस्ने 
ठाउँ बनाउने।
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लेखक जुडसन मूरको शब्दमा, “कुन ै पनि योजनाको सबभन्दा महत्वपूर ्ण गुण भनेको परिवर्तनमा लचिलोपना हुन ु हो।” 

कोभिड-१९ महामारीको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको स्थितिको सामना गर्न ुपर ्दा कुन ैपनि एकल शिक्षण प्रस्ताव छोटो 

ह ुन ्छ। एक आकार-सबैलाई-ठीक हुन े द ृष ्टिकोणको सट्टा, फेएट काउन्टी सार ्बजनिक बिद्यालयहरूले परिवारहरूले छनौटगर्न 

सक्ने द ुई विकल्पहरू उपलब्ध गराएका छन् र उपलब्ध शिक्षक नमूनाहरूको (मोडलहरूको) सूची जुन जिल्ला न ेताहरूले विद्यार ्थी र 

कर्मचारीहरूको निरन्तर सफलता र सुरक्षा सुनिश्चितगर्न उपयुक्त र ूपमा तैनात गर्दछ।

“The most 
important quality 
of any plan is the 
flexibility  
to change.

निर्देशात्मक नमूनाहरू

विकल्प १:

लचिलो नमूना 
फेएट काउन्टी सार्बजनिक बिद्यालयहरू विश्वास गर्छन् कि विद्यार्थीहरू उनीहरूको शिक्षक र साथीहरूसंग कक्षामा हुँदा उनीहरूले राम्रोसँग सिक्दछन्। 

जब हामी उचित रोकथाम र शमन उपायहरूको साथ सुरक्षित रूपले आमने-सामने निर्देशले फर्कन सक्छौं, तब हामीले यस्तोगर्नकोलागि  लिए प्रतिबद्ध छौँ। यो जानेर कि हाम्रो 

जिल्लालाई यस महामारीको तरल प्रकृतिप्रति निष्ठाले प्रतिक्रियागर्न आवश्यकता हुन्छ,हाम्रो  “लचीलो नमूना” बिद्यालय र जिल्लाको नेताहरूलाई तीन निर्देशात्मक विन्यासहरूमध्य 

एकलाईलागूगर्न विवेक दिन्छ जुन कोभिड-१९को समुदाय प्रसारको वर्तमान स्तरहरूको आधारमा सबभन्दा उपयुक्त छ। । यो योजना अन्तर्गत,बिद्यार्थीहरू व्यक्तिगत रूपले 

बिद्यालयमा उपस्थित हुन सक्छन् वा गैर-पारंपरिक निर्देशनमा वा सानो समूहहरूमा घुमी-घुमी भागलिन सक्छन्, जसले सामाजिक दूरीलाई अधिकतमगर्न सकिन्छ। सार्वजनिक 

स्वास्थ्य विज्ञान, प्रमाण र भूमिमा स्थित अवस्थाहरूको आधारमा सबभन्दा सुरक्षित शिक्षण नमूनाको निर्धारण हुनेछ।

विकल्प २: 

आभाशी अधिगम 
(सिक्ने) अक्याडेमी 
(भर्चुअल लर्निंग 
अक्याडेमी)
फेएट काउन्टी सार्वजनिक बिद्यालयहरू इच्छुक 
परिवारहरूकोलागि पूर्ण भर्चुअल शिक्षाको विकल्पको 
प्रदानगर्दछ। भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीमा भर्नाभएका 
विद्यार्थीहरूले दैनिक निर्देशनप्राप्त गर्नेछन् र निर्धारित 
तालिकामा शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछन्। अनलाइन 
कक्षामा दैनिक उपस्थिति आवश्यक हुनेछ, दैनिक 
कार्यहरूमा भागलिने जस्तो। अपेक्षा र जवाफदेहिताको 
स्तर परम्परागत कक्षाको जस्तो मिल्दोजुल्दो छ, तर यो 
अनलाइन हुनेछ।

यो विकल्प गैर-पारम्परिक निर्देशनको साथ भ्रमित गर्नु 
हुँदैन, जुन सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्तसँग सम्बन्धित छोटो 
अवधिको क्लोजरका लागि प्रयोग हुनेछ। कागज प्याकेटहरू 
FCPS भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीमा प्रयोग गरिने छैन।

वा

वा वा

नमूना ३:

गैर-पारम्परिक निर्देशन
हाम्रो समुदायमा कोभिड-१९ वृद्धिभएकोको खण्डमा 
अन्तरालगत, छोटो अवधिकोलागि बिद्यालय बन्दहरू 
हुने सार्वजनिक स्वास्थ्यको  सिफारिसहरू अनुसार 
आवश्यकहुन सक्छ। त्यस्ता अवस्थाहरू अन्तर्गत, 
शिक्षण र शिक्षा गैर-पारम्परिक निर्देशन वा 
एनटीआई (NTI) मार्फत हुन सक्छ। फेएट काउन्टी 
सार्वजनिक विद्यालयहरूले अप्रिल २०२० मा पहिलो 
पटक एनटीआईलागू गरेको थियो, योजना बनाउन वा 
तयारीगर्न धेरै कम समयमा। भविष्यमा एनटीआईमा 
बदलिन आवश्यकपर्ने भए, विद्यार्थीहरूकोलागि 
दूरस्थ शिक्षाको अनुभव नाटकीय रूपमा भिन्न 
हुनेछ। ३आर (3R ) कार्यदलको शैक्षिक उपसमितिले 
“एनटीआई २डीएल (2DL):विभेदित दूरस्थ शिक्षा” 
अझ बढी आकर्षक, बढी सशक्त र सबै कक्षामा 
सबै बिद्यालयहरूमालागू हुनेकुरा सुनिश्चितगर्न 
विस्तृत काम गरेको छ। लिइएको चरणहरूमा साझेदारी 
गरिएको अनलाइन पाठ्यक्रमको खरीद, लगातार 
आभाशी सिकाई मंचको (भर्चुअल लर्निंग प्लेटफर्म) 
छनौट, र १-देखि-१ शिल्पविज्ञान जिल्लाब्यापी 
लगानीगर्ने समावेश छ। जिल्ला भरका शिक्षकहरूले 
बिद्यालयको पहिलो दिन भन्दा पहिले व्यापक 
व्यावसायिक विकास प्राप्त गर्नेछन्।

नमूना २:

संकर निर्देशन
जब उन्नत सामाजिक दूरीका उपायहरू आवश्यक 
पर्दछन् , विद्यार्थीहरू बिद्यालयमा सिक्ने र घरमा 
सिक्ने बिच घुम्नेछ (रोटेट)। यस नमूना अन्तर्गत, 
विद्यार्थीहरूलाई दुई वा अधिक समूहमा विभाजित गरिनेछ 
सानो वर्ग आकारहरू सिर्जनागर्न र एकै समयमा भवनमा 
विद्यार्थीहरूको संख्या कम गर्न। यो कक्षा स्तर, 
अन्तिम नाम, घर ठेगाना वा अन्य विन्यासद्वारागर्न 
सकिन्छ। विद्यार्थीहरू घुम्ने आधारमा बिद्यालयमा भा 
लिने समूहहरूको साथ, व्यक्ति-भित्र र गृह-शिक्षाको 
बीचमा बदल्नेछ। जब विद्यार्थीहरू बिद्यालयमा 
शारीरिक रूपमा छैनन्, तिनीहरू घरमै सिक्दै, परियोजनामा 
आधारित शिक्षण अवसरहरू वा अन्य सम्बन्धित 
कार्यहरूमा भागलिने छन्। एउटै घरानाका विद्यार्थीहरूले 
समान घुम्ने तालिकाको पालना गराउने सबै प्रयत्नहरू 
गरिनेछ। बिद्यालयमा निर्देशन अधिक बारम्बार 
आवश्यकपर्ने व्यक्तिगत शिक्षाको आवश्यकता भएका 
विद्यार्थीहरूलाई विचार दिइने छ।

नमूना १:
परम्परागत निर्देशन

जब अवस्थाहरूले अनुमति दिन्छन्, फेएट काउन्टी 
सार्वजनिक बिद्यालयहरूले सबै विद्यार्थीहरूकोलागि 
परम्परागत, बिद्यालयको परिसरमा निर्देशन 
प्रदानगर्दछ। जब यो नमूना कार्यरत हुन्छ, 
विद्यार्थीहरू नियमित तालिकामा बिद्यालय र 
कक्षाकोठाहरूमा फर्किनेछन् र व्यक्तिगत रूपमा 
उनीहरूका शिक्षकहरूबाट निर्देशन प्राप्तगर्ने छन्।

संघीय, राज्य, र स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूद्वारा 
फैलावटको जोखिम कमगर्नकालागि निर्धारित 
दिशानिर्देशहरू पूरागर्न महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य र 
सुरक्षा प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।
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निर्देशात्मक नमूनाहरू 
हामीले कसरी छनौट गर्छौं?

सामुदायिक 
प्रसारको स्तर
(राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य 
अधिकारीहरुद्वारा 
निर्धारित गरिएको 
अनुसार)

कम/कुनै 
फैलावट छैन

न्यूनतम/मध्यम 
फैलावट 

पर्याप्त 
फैलावट 

नमूना १:
परम्परागत 
बिद्यालय

व्यक्तिगत-रुपमा निवारक 
अभ्यासहरू, प्रक्रियाहरू र 
प्रोटोकोलहरूको निर्देशन।

नमूना २: 
संकर निर्देशन

विद्यार्थी र दूर शिक्षा बीच 
बिद्यार्थीहरूकोलागि वैकल्पिक 

कार्यक्रम लागूगर्नु।

नमूना ३:
गैर-पारम्परिक निर्देशन

लक्षित दूरी शिक्षा कार्यान्वयनगर्नु वा 
बिद्यालय वा जिल्ला विस्तृत दूरी शिक्षा 

आवश्यक पर्नेको  रूपमा अपनाउने। 
विकल्पहरूले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई 

पृथकगर्न र कीटाणुशोधनगर्न 
लक्षित बन्द, सम्पूर्ण भवनको पूर्ण 

सफाईकोलागि अनुमति दिन छोटो 
अवधिकोलागि बन्द, वा कम्तिमा १४  

दिनकोलागि विस्तारित बन्द समावेश 
गर्दछ।

आभासी सिक्ने अक्याडेमी (भर्चुअल लर्निंग अक्याडेमी)

भर्चुअल लर्नि ंग एकेडेमीमा भर्ना भएका विद्यार ्थीहरूले द ैनिक निर ्द ेशन प्राप ्त गर्न ेछन् 
र निर ्धारित तालिकामा शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न ेछन्। अनलाइन कक्षामा दैनिक 

उपस्थिति आवश्यक हुन ेछ साथै द ैनिक कार्यहरूमा भागलिनु पर ्न ेछ।

प्रतिक्रिया 
(जवाफ)  
(लेक्सिंग्टन- फेएट 
काउन्टी स्वास्थ्य 
विभागको परामर्शमा 
एफसीपीएस (FCPS)
द्वारा निर्धारित 

निर्देशात्मक 
नमूना 
एफसीपीएस (FCPS)
द्वारा निर्धारित गरिएको 
अनुसार)

लचिलो नमूना 

कुन शिक्षाको नमूना उपयुक्त छ भन्न े निर ्णयहरू कोभिड-१९को समुदायमा फैलावट र फेएट 
काउन्टीमा संक्रमणको दरमा आधारित हुन ेछ।

समय रेखा

३ आर (3R) समितिहरूको 
स्थापना र कामको 
शुरूवात 
मे २०२०

३आर (3R) प्रबुद्ध मंडल 
(थिंक ट्यांक) साधिकार 

एप्रल २०२०

कर्मचारी सर्वेक्षण 
पुन: २०२०-२०२१ 
बिद्यालय वर्ष
जुलाई ८-१९, २०२०

शिक्षा समितिमा 
प्रस्तुतीकरण
जुलाई २३, २०२०

परिवारको सर्वेक्षण 
पुन: २०२०-२०२१ 
बिद्यालय वर्ष
जुलाई १-१२, २०२०

अधीक्षकको नेतृत्व 
संस्थान
जुलाई १४-१६, २०२०

विद्यार्थी, परिवार र 
कर्मचारी सर्वेक्षणहरूको 

पुन:एफसीपीएस (FCPS) 
कोभिड-१९को उत्तर  

जुन १२-३०, २०२०

शिक्षकको पहिलो दिन
अगस्ट १०, २०२०

बिद्यालयको पहिलो दिन
अगस्ट २६, २०२०

भर्चुअल लर्निंग 
अक्याडमी फ्यामिली 

लर्निंग जानकारीको अवधि 
शुरू 

अगस्ट ३, २०२०

१
विकल्प 

विकल्प २
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विद्यालयमा फिर्ता एनटीआई २डीएलबाट (NTI 
2DL): विभेदित दूरस्थ शिक्षाअगस्ट ३, २०२०को शुर ुवात देखि, परिवारहरूले नाम दर्ता निर ्णयलिन मद्दतगर्नकोलागि एफसीपीएस (FCPS) 

आभाशी अधिगम (सिक्न े) अक्याडेमीको (भर्च ुअल लर्नि ंग अक्याडेमी) बार ेमा जानकारीप्राप ्त गर्न ेछन् 
जुन उनीहरूका बच्चाहरूको आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग पूरा गर्दछन्। जसले एफसीपीएस भर्चुअल लर्नि ंग 
अक्याडेमीको छनौट गर्छन् उनीहरूले कम्तिमा पहिलो सेमेस्टरकोलागि प्रतिबद्धता गर्न ेछन्।

शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू व ्यापक पेशेवर शिक्षा प ्राप ्तगर्न र २०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षकोलागि योजना 
सुर ूगर ्न अगस्ट १०, २०२०मा स्कूलमा फर्कने छन्।

सबै विद्यार ्थीहरूकोलागि स्कूलको पहिलो आधिकारिक दिन बुधवार, अगस्ट २६, २०२० हुन ेछ। यो हाम्रो बिद्यालय 
जिल्ला सामान्य र ूपमा सुर ु  ह ुन े भन्दा पछि भएको हो, तर यो परिवर्तनले हामीलाई राज्य कानूनको लचिलोपनाको 
फाइदालिनलाई बीच-बीचमा बन्द गरिनु पर ्यो  भने छोटो बिद्यालय बर्ष गराउन महत्वपूर ्ण साबितहुन सक्छ। हामी 
आशा गर्दछौ ं कि २०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षको अन्तिम दिन मे १३, २०२१ हुन ेछ।

सन् २०२०को मार ्चमा कोभिड-१९लेगर्दा बिद्यालयहरूबन्द भएपछि शिक्षकहरू र परिवारहरूलाई योजनाबनाउन 
थोर ै समय पाएका थिए र कतिन्जेल बिद्यालयहरू बन्द रहनेछ भन्न े बार ेमा अनिश्चित दृष ्टिकोणको 

सामना गरे। विद्यार ्थीहरूलाई सिक्न े क्रममा राख्नकोलागि उल्लेखनीय प्रयासहरूको बाबजुद, गैर-पारम्परिक 
निर ्द ेशन (एनटीआई) व्यक्तिगतरुपको कक्षाहरूको विकल्प हुन सकेन। तर माया एन्जेलोले प ्रख्यात र ूपमा भने, 
“मैले त ्यसबेला जे गर्न े भनेर थाहा पाए ँ त ्यहि गरे ं। अब म राम्रोसँग जान्दछु, म अझ राम्रो गर्छु। “ शिक्षक, 
प्रधानाध्यापक र जिल्ला नेताहरूले म े द ेखि अनगिन्ती घण्टा बिताएका छन् कि एनटीआईको हाम्रो आगामी 
कार ्यान्वयन हुन ेछ भन्न े कुरा सुनिश्चित गर्नकोलागि।

यहाँ परिवारहरूले “एनटीआई २डीएलबाट (NTI 2DL): भिन्न दूरी शिक्षा: के अपेक्षागर्न सक्छन्
बिद्यालयको निर्देशन, गैर-
परम्परागत निर्देशन वा एक संकर 
नमूनालाई प्रस्तावगर्नेबारे निर्णयहरू 
सार्वजनिक स्वास्थ्य कारकहरूमा 
आधारित हुन्छन् जस्तै हाम्रो 
समुदायमा पुष्टि गरिएको कोभिड-
१९ का दरहरू वा बिद्यालय भित्रको 
संक्रमणको रूपमा।

लेक्सिंग्टन-फेएट काउन्टी स्वास्थ्य 
विभागको सहकार्यमा, एफसीपीएसले 
बदलिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य 
अवस्था र कार्यान्वयन अनुभवको 
आधारमा करीव हरेक छ हप्तामा 
अनुदेशात्मक नमूनाहरूको पुनर्विचार 
गर्दछ, यदि एक आपत्कालीनमुद्दा 
देखापर्यो भने तत्काल परिवर्तनको 
आवश्यकता पर्छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूलाई 
निम्न अबधिको नजिक पुनर्विचार 
गरिनेछ:

• सेप्टेम्बर २८ देखि अक्टोबर २, 
२०२०को हप्ता।

• नोवेम्बर २ देखि ६, २०२०को 
हप्ता।

• िउँदको छुट्टि।

• फेब्रुअरी ८ देखि १२, २०२१को 
हप्ता।

• स्प्रिंग ब्रेक।

संरचनाहरू:
बिद्यालयहरूले निर्देशनहरू 
प्रदानगर्न एउटा साझा प्लेटफर्म 
(सिखाई व्यवस्थापन प्रणाली) प्रयोग 
गर्दछ: कि त गूगल कक्षाकोठा वा 
क्यानभास।

बिद्यालयहरूले एक मास्टर “एनटीआई 
२डीएल (NTI-2DL)” तालिका सिर्जना 
गर्नेछ जुन निरन्तर रूपमालागू हुनेछ 
(दैनिक, साप्ताहिक, आदि)।

बिद्यालयहरूले घर देखि 
बिद्यालयसम्म स्पष्ट संचार 
प्रोटोकलको लागू गर्नेछ।?

सिकाईको 
अनुभवहरू 
शिक्षकहरूले प्रत्येक 
विद्यार्थीकोलागि नयाँ शिक्षा र 
विकासमा केन्द्रितगर्नु हुनेछ।

शिक्षकहरूले व्यक्तिगत 
त्वरणको आवश्यकताहरूको 
निर्धारणगर्नकालागि अधुरो 
शिक्षाको अन्तरालहरूलाई  ठम्याएर 
निदानगर्नु हुनेछ। 

विद्यार्थीहरूले डिजिटल पाठ्यक्रम 
कार्यक्रमहरू र जिल्लाद्वारा 
अपनाएको पाठ्यक्रमबाट कक्षा-
उपयुक्त शिक्षामा पहुँच पाउनेछन्।

शिक्षकहरूले टाढाबाट सिक्ने 
ढांचालाई कार्यान्वयन गरेर दृढ़ 
निर्देशन प्रदानगर्नु हुनेछ जसमा 
अतुल्यकालिक प्रत्यक्ष निर्देश 
र अतुल्यकालिक निर्देशित शिक्षा 
समावेशगरी शिक्षालाई सिक्नेमा 
भिन्नता र गहन सहभागिताको 
सुविधाजनक बनाउनु हुनेछ।

शिक्षकहरूले समयमै 
प्रतिक्रियाकोसाथ चलिरहेको 
संरचनात्मक मूल्यांकनलाई 
प्रशासनगर्नु हुनेछ।

उत्तरदायित्व:
शिक्षकहरूले सबै 
विद्यार्थीहरूकोलागि उच्च शैक्षिक 
अपेक्षाराख्नु हुनेछ।

विद्यार्थी शिक्षाको निरन्तर 
आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।

परिवारहरूले विद्यार्थीको सहभागिता, 
विद्यार्थी निपुणता, र अंकको बारेमा 
नियमित कागजात र प्रतिबेदन प्राप्त 
गर्नेछन्।
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गैर पारंपरिक निर्देशन 
(एनटीआई) (NTI)  

एफसीपीएस भर्चुअल 
लर्निंग एकेडेमी

एक अनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जुन विद्यार्थीहरू 
क्याम्पस निर्देशनमा व्यक्तिको सट्टामा भाग लिन्छन्। 
जिल्ला जस्तै उही क्यालेन्डर अनुसरण गर्दछ र 
अनलाइन बैठकहरूमा उपस्थित हुन र भर्चुअल वर्गहरूमा 
भागलिनकोलागि विद्यार्थीहरूकोलागि घण्टाहरू व्यवस्था 
गरिएको हुन्छ। दैनिक समय प्रतिबद्धता बिद्यालयको 
शिक्षा समयसँग तुलनात्मक छ।प्रतिबद्धता बिद्यालय 
शिक्षा समयसँग तुलनात्मक छ।

एफसीपीएस भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीमा भर्नाभएका 
विद्यार्थीहरू मात्र कार्यक्रममाभाग लिन्छन्। 
नामांकन प्रतिबद्धता कम्तिमा एक सेमेस्टरकोलागि 
हो।

विद्यार्थीहरूले एफसीपीएस भर्चुअल लर्निंग एकेडेमी 
शिक्षक नियुक्त गरेका छन् जसले निर्देशन, कार्य, र 
ग्रेड प्रदान गर्दछ।

पाठ्यक्रम इन्टरनेटमा आधारित छ र विद्यार्थीहरू 
प्रत्येक पाठ र अनुखंडहरू मार्फत आफ्नै गतिमा 
काम गर्छन्। पाठ्यक्रमले केन्टकी एकेडेमिक 
मानकहरू पूरागर्दछ।

बिद्यालयको निर्देशनमा परम्परागत व्यक्तिमा 
वैकल्पिक शिक्षा र शिक्षाजारी राख्नकोलागि जब 
बिद्यालय वा बिद्यालय जिल्लाहरू मौसम वा व्यापक 
रोग जस्ता परिस्थितिहरूको कारण खुला रहन असमर्थ 
हुन्छ।

बिद्यालय वर्षको कुनैपनि समयमा, केहि वा सबै 
एफसीपीएसका विद्यार्थीहरू गैर-पारंपरिक निर्देशन 
(एनटीआई)मा परिस्थितिले दिएको रूपमा भागलिन 
सक्दछन्।

यदि एनटीआईका दिनहरूको आवश्यकता पर्दछ भने, 
सबै एफसीपीएस शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई 
निर्देशन प्रदानगर्छन्। एक विद्यार्थीको ब्यक्तिगत 
कक्षाकोठाको शिक्षकपनि उ वा उनको एनटीआईको 
शिक्षक हुनसक्छ।

पाठ्यक्रम बिद्यालयमा गएरलिने शिक्षा जस्तै 
हो। शिक्षकहरूले भिडियोहरू, भिडियो कलहरू, 
र प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग सहित विभिन्न तरिकामा 
पाठहरूको वितरण गर्नेछन्। विद्यार्थीहरू 
परियोजनाहरू वा स्वतन्त्र शिक्षामा कामगरिरहेका 
हुनसक्छन्।

एफसीपीएस भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीमा भर्नाभएका 
विद्यार्थीहरूले उनीहरूको उपस्थित बिद्यालयमा 
खेलकूद र अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधिहरूमा 
भागलिन सक्छन्।

विद्यार्थीहरूले बिद्यालयमा खेलकूद र अतिरिक्त 
पाठ्यक्रमका गतिविधिहरूमा भागलिन्छन् जुन 
उनीहरूमा भर्ना भएका थिए।

परिभाषा

विद्यार्थीहरू

शिक्षकहरू

पाठ्यक्रम र 
निर्देशन

खेलकूद र
अतिरिक्त 
पाठ्यक्रम 
गतिविधिहरू

एफसीपीएस (FCPS) भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीको 
तुलनामा गैर-पारंपरिक निर्देशन

२०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षको बखत, फेएट काउन्टी सार ्बजनिक बिद्यालयहरूले परिवारहरूलाई तिनीहरूका बच्चाहरूलाई 
भर्चुअल लर्नि ंग एकेडेमीमा भर्नागर्न े अवसर प्रदान गर्न ेछ। यो प ूर ्ण स्ट ्यान्ड-अलोन प्रोग्राम हो जुन बिद्यालय भरका 

विद्यार ्थीहरूलाई सेवा गर्दछ, गैर-पारम्परिक निर ्द ेशन एनटीआईको (NTI) को विपरीत, जुन केवल छोटो अवधिको बन्दकालागि 
प्रयोग गर्न ुपर ्न ेछ। यसको विपरित, भर्च ुअल लर्नि ंग एकेडेमी सेम ेस्टर वा बिद्यालय वर्षको र ूपमा लामो अवधिकोलागि प्रयोग 
गर्नकोलागि रचना गरिएको हो र व ्यक्तिगत निर ्द ेशनकालागि तुलनात्मक विकल्प हो।

शिल्पविज्ञान 
फेएट काउन्टी सार ्बजनिक बिद्यालयहरू विश्वास गर्दछन कि प्रत्य ेक विद्यार ्थीले कुन ै पनि आभासी, द ूरी वा संकरित शिक्षामा 

सफलहुनकोलागि शिल्पविज्ञानको (ट ेक्नोलजीको) पहु ँच आवश्यक छ। हामी यो पनि विश्वास गर्छौ ं कि डिजिटल उपकरणहरूको 

पहु ँचले व ्यक्तिगत निर ्द ेशनलाई बढाउन सक्छ। त्यसका कारणले, हामी बिद्यालयजिल्ला भर १-देखि-१मा जानकोलागि र प्रत्य ेक 

विद्यार ्थीलाई मोबाइल उपकरण उपलब्धगराउन लगानी गरिरहेका छौ ं। अगस्त २०२० देखि शुर ू , एक क्रोम्ब ूक जिल्लामा प्रत्य ेक 

विद्यार ्थीकोलागि उपलब्ध हुन ेछ। एफसीपीएसलेपनि (FCPS) इन्टरनेटको व्यवस्था नभएको परिवारलाई हटस्पट प्रस्तावदिन 

जारी गर्न ेछ। यसले प ्रत्य ेक विद्यार ्थीलाई डिजिटल संसाधनहरूको पहु ँचगर्न अनुमति दिनेछ जुन कोभिड-१९ महामारीको बखत 

प्रत्य ेक विद्यार ्थीलाई प्राप ्तगर्न सहयोग पुर ्याउनु महत्वपूर ्ण हुन ्छ।

जिल्लाद्वारा उपलब्ध गरिएका उपकरणहरूमा सबै इन्टरनेटको पहु ँचमा फिल्टर हुन ेछ। बै ंडविड्थ निर ्द ेशनकोलागि उपलब्ध छ 

र हाम्रा विद्यार ्थीहरू सुरक्षित छन् भन्न े कुरा सुनिश्चितगर्न, केही साइटहरू र सेवाहरूको पहु ँचगर्न असक्षम हुन ेछ। यसले 

न ेटफ्लिक्स, डिज्नी +, स्पटिफाइ, वा अन्य मनोरन्जन सेवाहरू समावेशहुन सक्दछ।

क्रोम्बूककोलागि अनुरोध गर्दै
प्रत्येक बिद्यालयले बिद्यालयको वर्षको शुरुमा आफ्ना 
विद्यार्थीहरूलाई क्रोमबुकहरू वितरणगर्ने योजनाको विकास र 
कार्यान्वयन गर्दछ। बिद्यालयहरूले परिवारहरूसँग प्रत्यक्ष योजनाहरू 
बारे सञ्चार गर्नेछन्। यदि तपाईंलाई उपकरण चाहिएको छ भने, एक 
पटक बिद्यालय शुरु भएपछि कृपया तपाईंको बिद्यालयमा सम्पर्क 
गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको बच्चा भर्ना गरिएको छ ।

ईन्टरनेट पहुँचको अनुरोध गर्दै
हटस्पटहरू हाम्रो पारिवारिक स्रोत र युवा सेवा केन्द्रहरू मार्फत 
वितरित हुनेछ र प्रत्येक हटस्पटले परिवारको धेरै विद्यार्थीहरूलाई 
समर्थनगर्न सक्दछ। यदि तपाईंको परिवारसँग इन्टरनेटको व्यवस्था 
छैन भने, कृपया तपाईंको बच्चाको बिद्यालयको पारिवारिक स्रोत युवा 
सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

विद्यार्थी र पारिवारिक अपेक्षाहरू
विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिएका उपकरणहरू र हटस्पटहरू फेएट 
काउन्टी सार्बजनिक बिद्यालयहरूको सम्पत्ति रहन्छन्। विद्यार्थी 
र परिवारहरूले उपकरणहरू, पावर केबलहरू, र हटस्पटहरूको हेरविचार 
गर्नेछन्  र तिनीहरूलाई क्षतिमुक्त राख्छन्। उपकरण प्रत्येक रात 
चार्ज गर्नुपर्छ ताकि यो अर्को दिन प्रयोगगर्नकालागि तयार हुन्छ। 
अनलाइन हुँदा प्रत्येक विद्यार्थीले राम्रो डिजिटल नागरिकताको 
अभ्यासगर्ने अपेक्षा गरिन्छ। संकर वा परम्परागत निर्देशनको 
समयमा, उपकरणहरू बिद्यालयमा प्रत्येक दिन लग्नुपर्छ। यदि 
उपकरणमा कुनै समस्या छ भने, विद्यार्थी वा परिवारले मद्दत डेस्कमा 
फोन गर्नुपर्दछ वा उनीहरूको बिद्यालयमा समस्याकोलाई भन्नुपर्छ।

विद्यार्थी र परिवार 
मद्दत डेस्क

विद्यार्थीहरू र परिवारहरूले जिल्लाद्वारा-

जारी यन्त्रहरू वा हटस्पटहरूको साथ 

प्राविधिक समस्याहरूको अनुभव लिने 

विद्यार्थी र परिवार मद्दत डेस्कबाट सहयोग 

लिन सक्दछन्

फोन: 
८५९-३८१-४४१०

गर्मीको समय  
सोमबार-शुक्रबार

बिहानको ८ बजे देखि साँझको ६ बजेसम्म  

बिद्यालय वर्षको समय 
 
 (अगस्ट २४, २०२० बाट सुरू हुँदैछ)
सोमबार-शुक्रबार, 

बिहानको ८ बजे देखि साँझको ८ बजेसम्म
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परिवारको 
प्रतिबद्धता
Families who send their 
child to school will be 
asked to attest that their 
child does not have a fever 
and has not exhibited 
any of the symptoms of 
COVID-19 within the past 
48 hours.

स्वास्थ्य 
प्रश्नावली
कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरूले 
दैनिक स्वास्थ्य जाँचहरूको 
साथ, स्वास्थ्य प्रश्नावलीपूरा 
गर्नेछन्।

तापमान जाँचहरू
फेएट काउन्टी सार्वजनिक 
विद्यालयहरूका भवनमा 
प्रवेशगर्ने सबैको तापक्रम 
लिईनेछ।

सीमित प्रवेश र 
पहुँच
भवनहरूमा प्रवेश बिन्दु 
प्रतिबन्धित हुनेछ र 
विद्यालयहरूमा पहुँच 
विद्यार्थी र कर्मचारीहरूसम्म 
सीमित हुनेछ। भवनमा 
आगन्तुकहरूलाई 
आमन्त्रितगर्ने विशेष 
कार्यक्रम वा गतिविधिहरूलाई 
अनुमति दिईने छैन।

सामाजिक दुरी
भवन भर र कक्षाकोठाहरूको 
अन्तरलाई बढाइनेछ। 
कक्षाकोठाको अभिन्यासलाई 
(लेआउट) र आगमन र 
प्रस्थान प्रक्रियाहरूलाई 
शारीरिक दूरीलाई कायमराख्न 
सुधार गरिनेछ। भुइँहरूमा 
सुरक्षित दूरीलाई संकेतगर्न 
चिनो लगाइनेछ।

पृथक क्षेत्रहरू
बिद्यालयमा बिरामी 
विद्यार्थीहरूलाई अलग 
राख्न र सुपरिवेक्षणकोलागि 
तोकिएको क्षेत्र हुनेछ 
जबसम्म बच्चालाई 
आमाबाबु, अभिभावक, 
वा निर्दिष्ट व्यक्तिले 
लिन आउँदैन। संक्रामक 
रोगका लक्षणभएका 
विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा 
जान अनुमति दीईने छैन।

हात-धुने
दिनभरि हात धुने समय दीईने 
छ, साथै भोजनको अघि र पछि 
पनि।

अनुहार छोप्नेहरू 
(कभरिंगहरू)
कक्षा १ देखि १२ सम्मका 
सबै विधार्थीहरू, जससँग 
चिकित्साको कारण छुट छ 
बाहेक, उनीहरूले मखुण्डो 
लगाउनुपर्छ जब उनीहरू 
भवनमा यहाँ वहाँ जान्छन् वा 
६ फिट भन्दाकमको दूरीमा 
बस्दछन्। सबै कर्मचारीहरूले 
मखुण्डो लगाउनेछन्। 
मखुण्डोहरू जो विद्यार्थीहरू 
वा कर्मचारीहरूसंग छैनन्, 
तिनीहरूलाई दिईने छ।

व्यक्तिगत सुरक्षा 
उपकरण (पीपीई) 
(PPE)
फेएट काउन्टी सार्बजनिक 
बिद्यालयहरूले मखुण्डोहरू र 
अन्य व्यक्तिगत सुरक्षात्मक 
उपकरणहरू खरीद गरेका छन् 
जसले यो सुनिश्चित गर्न 
सकोस् कि सबै विद्यार्थी 
र कर्मचारीहरूलाई उचित 
तरिकाले तयार गर्न सकोस्।

कुनै आपूर्तिलाई 
साझेदारी गरिने छैन
सबै विद्यार्थीहरूको 
सामग्रीहरूको साझेदारीलाई 
हटाउन व्यक्तिगत आपूर्तिमा 
पहुँच हुनेछ।

.

प्रशिक्षण
विद्यार्थीहरू र कर्मचारीहरूले 
कोभिड-१९को रोकथामका 
अभ्यासहरू, सामाजिक दूरी 
र अनुहार छोप्ने सहित बारे 
प्रशिक्षणप्राप्त गर्नेछन्। 
चिन्ह र चलिरहेको संचारले 
पूरक र प्रशिक्षणलाई अझ 
मजबुत गर्नेछ।

ह्यान्ड 
स्यानीटाइजर
ह्यान्ड सेनिटाइजर 
सेनिटाइजिंग स्थानहरूद्वारा, 
भवन प्रवेशद्वारहरू, साझा 
स्थानहरू, र कक्षाकोठाहरूमा 
प्रदान गरिने छ।

सफा गर्दै
सबै एफसीपीएस (FCPS) 
कक्षाकोठाहरू, विद्यालयहरू, 
उपकरणहरू र बसहरुमा 
सफाईलाई बढाइने र सफाईका 
नियमावलीहरूलागू गरिनेछ। 
उपलब्धता सुनिश्चितगर्न 
सफाई आपूर्तिहरू पहिले नै 
भण्डार गरिएका छन्।

हलवेमा कम भिड 
हलवेमा भिड कमगर्न 
बिद्यालयको तालिकालाई 
समायोजित गरिनेछ। 
उपायहरूमा स्तम्भित घण्टीको 
समय वा  विद्यार्थीहरूद्वारा 
गरिने  कक्षाहरूको 
परिवर्तनकोसट्टा शिक्षकहरू 
एक कक्षाकोठाबाट अर्को 
कक्षाकोठामा जानेछन्।

चिन्ह
सुरक्षाका नियमावलीको 
महत्त्वको बारेमा 
विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउने 
संकेतहरू भवनभरि प्रदर्शन 
हुनेछन्।

बाहिरतिर समय 
जब सम्भव हुन्छ, बाहिरको 
कक्षा सञ्चालनगर्न प्रयास 
गरिनेछ। परिमार्जित अवकाश 
सामाजिक दूरी सुनिश्चितगर्न 
आयोजित गरीनेछ। खेल 
मैदानका उपकरणहरू 
प्रयोगगरिने छैनन्।

स्वास्थ्य र सुरक्षा नियमावलीहरू
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थोरै सवारहरू 
सबै परिवारहरू जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई 
बिद्यालयमा पुर्याउन सक्दछन् उनीहरूलाई 
प्रत्येक बसमा विद्यार्थीहरूको संख्यालाई 
कमगर्न मद्दतगर्न धेरै प्रोत्साहित गरिन्छ।

तापमानको जाँचहरू 
जुन बसहरूमा मनिटरहरू हुन्छन् तिनीहरूले 
विद्यार्थी चढ्नेबेला उनीहरूको तापक्रमलाई 
जांचछन्। ज्वरोभएको विद्यार्थीलाई एक 
निर्दिष्ट खण्डमा बस्ने छ र बिद्यालयमा 
चिकित्सीय ध्यान प्राप्त गर्नेछ। यदि त्यहाँ 
बस मोनिटर छैन भने, तब विद्यार्थीहरू आउँदा 
उनीहरूको तापक्रम बिद्यालयमा कर्मचारीहरूले 
लिनेछन्।l.

अनुहार छोप्नेहरू
कक्षा १ देखि १२ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूले, 
चिकित्सा छुट पाउनेले बाहेक बसमा मखुण्डो 
(मास्क) लगाउनुपर्छ। जो मखुण्डो लगाउन 
सक्दैनन तिनीहरूको एक निर्दिष्ट सीट सेक्सन 
हुनेछ। सबै कर्मचारीहरूले मखुण्डो लगाउनेछन्।

सफा हातहरू 
विद्यार्थीहरू प्रवेशगर्ने र बाहिर 
निस्कंदा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रदान 
गरिनेछ।

तोकिएका क्षेत्रहरू
जो विद्यार्थीहरू चिकित्सा सम्बन्धित कारण 
वा मखुण्डो लगाउन एकदम कम उमेरका छन्, 
बसको अगाडि बस्न लगाइनेछ।

सामाजिक दुरी
विद्यार्थीहरू सामाजिक दूरीलाई बढावा 
दिनकोलागि जतिसक्दो त्यति टाढा बसमा 
बस्नेछन्।

बस चड्ने   
बिहान, बसहरू पछाडिबाट अगाडितिर भरिने छ, र 
दिउँसो अगाडीबाट पछाडीतिर भएर उत्रनेछन्।  
विद्यार्थीहरूकोलागि सीटहरू तोकिने छन्।

बस सफा गर्दै
बसहरूको मार्गहरू बीच र दिनको 
अन्त्यमा सरसफाई हुनेछ।

हात धुनेलाई सुनिश्चित 
गरिने   
हामी सुनिश्चित गर्नेछौं कि सबै विद्यार्थीहरूले 
भोजन सेवाको अघि र पछाडि हात धुनेछन्।

सतहहरूलाई कीटाणुरहित 
बनाउने 
हामी नियमित रूपमा सतहहरूलाई कीटाणुरहित 
गर्नेछौं।

खानालाई बाँड्न पाइने 
छैन
हामी खान बाँड्ने टेबुलहरू र विद्यार्थीहरूद्वारा 
खाना बाँड्नेकुरालाई हटाउनेछौं।

खाना तीवग्राहिता 
(एलर्जी) योजनाहरूको 
समीक्षा 
बिद्यालय पुन: सुरू हुनुभन्दा पहिले, शिक्षकहरू 
र बिद्यालयका नेताहरूले खाना तीवग्राहिता 
(एलर्जी), ४०४ योजनाहरू, र आईईपी (IEP) हरूको 
समीक्षागरी आवासको सुविधालाई प्रदानगर्न 
सुनिश्चित गरिने छ ।

बिहानको खाजा टिप र 
जाऊ (ब्रेकफास्ट)
बिहानको खाजा विद्यार्थीहरूकोलागि बिद्यालयमा 
प्रवेशगरे पछि कक्षाकोठामा टिपेरलग्न 
उपलब्ध हुनेछ।

दिउँसोको खाना सेवा
दिउँसोको खाना एकल सेवा भोजनहरू, त्याज्य 
भाँडा (डिस्पोजेबल कन्टेनर) र प्लास्टिकको 
सामानहरू हुनेछन्। सेल्फ-सर्विस खानाका 
स्थानहरू र मसलाका ठाउँहरूलाई हटाइनेछ।

बिद्यालय संचालित
सुविधाहरू र प्रत्येक बिद्यालयमा विद्यार्थीको 
भर्नाको आधारमा, जलपानगृहका प्रबन्धकहरूले 
प्रधानाध्यापकहरूसँग मिलेर खाने ठाउँ र सेवा 
उपलब्ध गराउन उपलब्ध ठाउँको आधारमा 
सामाजिक दूरीलाई अधिकतम बनाउनकोलागि 
निर्धारित गर्नेछन्। विकल्पहरूमा सेवा लाइनहरू, 
टिप्ने स्थानहरू (पिक-अप) वा भोजन वितरण 
जसमा बिद्यार्थीहरूले जलपानगृहहरूमा, 
जिमहरूमा, वा कक्षाकोठाहरू समावेश छन्।

सामाजिक दुरी
बिद्यार्थीहरू जब खाना लिने र खाने बेला 
छ फिटको दूरीमा रहनेछन्, चिन्ह र भुँईका 
संकेतहरूले कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई 
अपेक्षाहरू सञ्चारगर्न मद्दत गर्दछ।

सुरक्षा मापनहरू र 
व्यक्तिगत सुरक्षाका 
उपकरणहरू 
बाल पोषण कर्मचारीहरूले खाद्य सुरक्षा र 
कोभिड-१९का सुरक्षा प्रक्रियाहरू (मखुण्डो, 
सामाजिक दूरी, प्लेक्सीग्लास छेकाबारहरू, 
र अतिरिक्त सतह र उच्च सम्पर्कका 
क्षेत्रहरूको कीटाणुशोधन सहित)को बारेमा 
मानक परिचालन प्रक्रियाहरूको पालना गर्दछन्।

लचकता
एफसीपीएसले (FCPS) दूरी सेवा र बिद्यालय 
बन्दहुने परिदृश्यहरूमा खाना सेवालाई जारी रहोस् 
भन्ने सुनिश्चितगर्न आकस्मिक योजनाहरू 
विकास गरेको छ।

बाल पोषण
यातायात
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सामान्य बिद्यालयको दिन
विद्यार्थी ्वास्थ्यको 
परिवारबाट श्वासन
विद्यार्थीहरूले घर छोड्नु अघि, 
परिवारहरूले प्रमाणित गर्नेछन् कि 
उनीहरूको बच्चालाई ज्वरो छैन र 
४८ घण्टासम्म कोभिड-१९को कुनै 
लक्षणहरू छैनन्।

बस 
बिसौनीमा 
(स्टप)
विद्यार्थीहरू बस 
बिसौनीमा सामाजिक 
दूरीलाई कायमराख्नु 
पर्छ।

मखुण्डो लाउने 
(मास्क अन)
कक्षा १-१२का विद्यार्थीहरूले 
बसमा चढ्दा मखुण्डो (मास्क) 
लगाउनु पर्छ।

सामाजिक दुरी
विद्यार्थीहरू लाइनमा 
बस्दा छ फुटको दुरीमा 
बस्नेछ, हलवेहरूमा, सामान्य 
क्षेत्रहरूमा र सकेसम्म 
जति सम्म सम्भव छ 
कक्षाकोठामाहरूमा।

तापको जाँचहरू
यदि बसमा मोनिटर छ भने, 
तापमान जाँचिनेछ।

हातहरू 
सफागर्ने 
विद्यार्थीहरूले बसमा 
चढ्दा हातहरूलाई 
प्रक्षालकले (सानिताईजर) 
सफा गर्नेछन्।

पछाडीबाट 
अघितिर
विद्यार्थीहरूले अगाडिबाट 
पछाडितिर बसलाई भर्नेछन्। 

दिउँसोको 
भोजन
खाना अघि हात धुनुहोस्, 
बिना स्पर्श भोजन सेवा, 
पूर्व-प्याक गरिएको 
खानाहरू, सामाजिक दूरी, 
तोकिएको सीटहरू, खाना पछि 
हात धुनुहोस्।

सफा बस
बिद्यालयमा आउनुअघि 
बसहरूलाई सफा गरिनेछन्।

सव्ासथ्य् जा ँ च
बिद्यालयमा प्रवेशगर्नु अघि 
विद्यार्थीहरूको तापमान जाँच 
गरिने छ, यदि उनीहरू एक मोनिटर 
भएको बसमा आएका होइनन् 
भने जहाँ पहिला नै जांच पूरा 
भइसकेको हुन्छ।

फ ैलि एर बसन् ु 
विद्यार्थीहरूले सामाजिक दूरीलाई 
बढावा दिनकोलागि यथासम्भव 
टाढा बसमा बस्नेछन्।

सरुकष्ि त 
आगमन
विद्यार्थीहरूले अगाडिबाट 
पछाडितिर बसबाट 
उत्रनेछन्।

हात सफाराख्ने 
प्रक्षालक 
(ह्यान्ड 
स्यानीटाइजर)
बिद्यालयको प्रवेश द्वार र 
भवनभर स्यनीतिजिंग स्थानहरू।

सुरक्षित ठाउँ 
विद्यार्थीहरू कक्षामाकोठामा 
टेबलहरू टाढा टाढा, सबै एकै 
दिशामा फर्काएर राखिएको।

तल हेर 
भुइँहरूमा सामाजिक 
दूरीकोलागि चिह्नित 
गरिनेछ।

टिप र लिएर जाने 
बिहानको खाना 
(नास्ता) 
विद्यार्थीले कक्षाकोठा नास्ता लिएर 
जान्छन्।

बिद्यालयबाट 
छुट्टी 
एकै समयमा छुट्ने 
विद्यार्थीहरूको प्रवाहलाई 
कमगर्न प्रस्थान 
प्रक्रियाहरूलाई पुनर्गठन 
गरिनेछ।

बसमा चढ्नुहोस्
ह्यान्ड स्यानीटाइजर, 
तोकिएको सिटहरू,घरतिर 
लाग्ने।

संकेत
सुरक्षा संहिताहरूलाई 
जोडदिने बिज्ञापन पत्रहरू 
(पोस्टरहरू) पूरै भवनमा 
प्रदर्शन हुनेछन्।

संक्रमणहरू 
हलवेहरूमा भिड कम हुनेछ 
र शौचालयको (बाथरूमको) 
अनुसूचीले सामाजिक दूरीलाई 
बढावा दिनेछ।

यह
ाँ स

ुरु 
गर

्नुह
ोस

्

मखुण्डो 
(मास्क) जाँच
चिकित्सा अपवादको मामला 
बाहेक, १-१२ कक्षाका 
विद्यार्थीहरूले बिद्यालयमा 
प्रवेशगर्नु अघि मखुण्डो 
(मास्क) लगाउनु पर्छ।
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विद्यार्थी र परिवार समर्थन
फेएट काउन्टी सार्वजनिक विद्यालयहरूमा, हामी पूरा बच्चाको सेवागर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी बुझ्छौं कि विद्यार्थीहरू 
शैक्षिक रूपमा सफल हुनकोलागि, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरूलाईपूरा गर्नुपर्दछ, जसमा बस्नकोलागि सुरक्षित 
ठाउँ, खाना, चिकित्सा र दन्त हेरचाह, मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू, र अन्य आवश्यकताहरू समावेश छन्। हाम्रो जिल्लामा 
६ मध्य १०जना विद्यार्थीहरू निःशुल्क वा कम मूल्यको भोजनको लागि योग्य हुन्छन्, र कोभिड-१९ को आगमनदेखि 
लेक्सिंगटन समुदायमा धेरैकोलागि आर्थिक अवस्था झन् खराब हुँदै गयो।

मार्च १६ र मे २७, २०२० बीच,फेएट काउन्टी सार्बजनिक बिद्यालयहरूले बच्चाहरू र युवाहरूलाई ३६५,९३९वोटा खानाहरू 
प्रदान गरे, र  बच्चाहरू र युवाहरूसँग २७,०३०वोटा मानसिक स्वास्थ्य सम्पर्क बनाए, परिवारलाई खाना, सफाईका समानहरू 
र स्वच्छताको समानसहित २७,७००वटा ब्याकप्याकहरू वितरण गरे, र १९,६५८वटा क्रोमबुकहरू र ल्यापटपहरू र ४३३वटा 
इन्टरनेट हटस्पटहरूको रूपमा प्रविधि संसाधन प्रदान गरे।

हामी २०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षको प्रतीक्षागर्दै जाँदा, सेवाहरूको निरन्तरताको सुनिश्चितगर्नकालागि, तर हाम्रो 
प्रस्तावहरूलाई अझ बढाउनकोलागि योजनाहरू विकास भइसकेको छ।

मद्दतकोलागि अनुरोध गर्न, कृपया तपाईंको बच्चाको बिद्यालय वा जिल्ला कार्यालयमा ८५९-३८१-४११०मा फोन 
गर्नुहोस्। एक अनलाइन मद्दत अनुरोध फारम विकसित भइरहेको छ र fcps.net/gethelp मा उपलब्ध हुनेछ

परिवार शिक्षा नेटवर्क
हाम्रो जिल्ला टोलीले एक स्थान विकासगर्नकोलागि काम गरिरहेको छ जहाँ परिवारहरु आफ्नो बच्चाहरूको 
शैक्षिक, भावनात्मक र सामाजिक सफलताको समर्थनगर्न मद्दतगर्ने रचना गरिएका संसाधनहरूमा पहुँचगर्न 
सक्दछन्। हामी सुनिश्चितगर्न चाहन्छौं कि सबै बिद्यालयहरूसँग परिवारसँग समसामयिक, सटीक र समान संचार 
प्रदानगर्न आवश्यक उपकरणहरू छन् र परिवारहरूकोलागि यो एकल-सञ्चारहरूको पसल उत्कृष्ट संसाधन हुनेछ।

जब सुरू हुन्छ, प्लेटफर्मले समान पहुँचकोलागि सिकाईको अवसरहरू प्रदानगर्दछ, समावेश गर्दै, तर सीमित छैन:

• परिवार शिल्पविज्ञान (टेक्नोलोजी) मद्दत

• ट्यूटोरियलहरू

• वेबिनारहरू

• एफएक्यु (FAQ) पानाहरू

• अनुरोध गरिएको अध्ययन

• उत्तम अभ्यासका भिडियोहरू

• परिवार चेक सूचीहरू

• डाउनलोडगर्न योग्य फारमहरू

• वेब-आधारित शैक्षिक र सामाजिक 
भावनात्मक शिक्षाकोलागि समर्थन गर्दछ

परिवार र सामुदायिक संलग्नता टोलीहरू
धेरै बिधार्थीहरूले यो रणनीतिलाई ठूलो सफलताकोसाथ संचालन गरे। हामी यस मोडेललाई विस्तार गरेर बिद्यालयमा 
आधारित पारिवारिक संलग्नता टोलीलाई स्थापनागर्न प्रत्येक बिद्यालयमा परिवारहरूसँग जानबुझ सम्बन्ध बनाउन 
र स्वस्थ र सफल परिवारहरूको प्रबर्धनगर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गर्छन् ।

यसको लक्ष्य भनेको उनीहरूको सशक्तीकरण गरेर र उनीहरूको आवाजलाई र उनीहरूको बच्चाहरूकोलागि 
वकालतगर्ने अवसर दिएर परिवारहरूलाई उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षामा अझ राम्ररी संलग्न गराउनु हो। टोलीहरू 
परिवारमा नियमित रूपमा “कल्याणकारी चेक-इनहरू” कसरी हुन्छन् भनेर हेर्न, आघात जानकारी भएका दृष्टिकोण र 
प्रतिक्रियाहरूको प्रशिक्षणलिने र परिवारहरूसँग रोजगारी प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रगति र एजेन्सी परामर्शहरूको 
माध्यमबाट आत्मनिर्भरता हासिलगर्नकालागि नियमित रूपमा पुग्नेछ।

सामना गर्नुहोस्
१६औं जिल्ला पीटीएसँग साझेदारीमा जिल्लाले “सामना गर (फेस इट)” भन्ने परिवारहरूकोलागि अनलाइन च्याटहरूकोपनि 
श्रृंखलालाई शुरुगर्यो।

बिहीबार साँझहरूमा एक वा दुई पटक महिनामा, यो भर्चुअल कार्यक्रम अंग्रेजी र स्पेनिश दुबैमा लाइभ हुन्छ रुचिको 
विषयहरुको बारेमा दुई-पक्ष कुराकानी मा परिवारहरुलाई जोड्न र संलग्नगर्न। समर्थनको यो अनलाइन समुदायले 
महत्त्वपूर्ण जानकारी र उपलब्ध स्रोतहरू केन्द्रित गर्दछ र परिवारलाई चुनौती, तनाव र कोभिड-१९ महामारीको 
चिन्ताको सामनागर्न सहयोगगर्न रचना गरिएको हो।

सामाजिक भावनात्मक 
शिक्षा
जिल्लाको बृहत् १०-बुँदे सुरक्षा लगानी योजनाको 
भागको रूपमा, एक सामाजिक भावनात्मक सिकाई 
पाठ्यक्रम पहिले नै प्राथमिक, मध्य र उच्च 
विद्यालयहरूकोलागि चयन गरिएको थियो। यी प्रयासहरू 
बिद्यालय बन्दहुने क्रममा जारीरहेका छन् र यस 
पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन २०२०-२०२१ बिद्यालय 
वर्षको योजना अनुसार जारी रहनेछ।

मानसिक स्वास्थ्य 
समर्थन 
विद्यार्थीहरू बिद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका 
छन्, गैर-पारम्परिक शिक्षाको माध्यमबाट 
सिक्ने, वा भर्चुअल लर्निंग एकेडेमीमा 
भर्ना भएकाहरूकालागि, फेएट काउन्टी 
सार्बजनिक बिद्यालयहरूले लचिलो समर्थन 
प्रदानगर्ने छन्। हाम्रो जिल्ला मानसिक 
स्वास्थ्य पेशेवरहरू, बिद्यालयका सामाजिक 
कार्यकर्ताहरू,बिद्यालयका सल्लाहकारहरू, 
र बाल मार्गदर्शन विशेषज्ञहरू शैक्षिक, 
सामाजिक, भावनात्मक, र मानसिक स्वास्थ्य 
आवश्यकताहरू सम्बन्धित प्रत्यक्ष सेवाहरू 
उपलब्धगर्न उपलब्ध हुनेछन्।

आधारभूत 
आवश्यकताहरू
परिवार संसाधन र युवा सेवा 
केन्द्रहरू खुला रहनेछन् र 
खाद्यान्नको असुरक्षा, आवास 
अस्थिरता, वा अन्य आधारभूत 
आवश्यकताहरूको सामना गरिरहेका 
परिवारहरूकोलागि मद्दत हुनेछ।
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तपाईं कसरी मेरो बच्चालाई सुरक्षित 
राख्नुहुनेछ?
हाम्रो कुराकानी र २०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षको 
तयारीलाई स्वास्थ्य र सुरक्षामा जरा गाडिएको 
छ जुन विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, प्रशासकहरू 
र समर्थन गर्ने कर्मचारीहरूलाई हाम्रो भवनमा 
फिर्ता स्वागतगर्न तयार हुनु हाम्रो प्राथमिकता 
हो। जहाँ बिद्यालयमा हाम्रो फर्कने ठाउँ नयाँ 
लाग्नेछ, जहाँ स्वास्थ्य र सुरक्षा उपायहरूको छन्, 
सबै विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने र फस्टाउनकोलागि 
सुरक्षित, स्वागत र रमाइलो वातावरण छ भन्ने कुरा 
सुनिश्चितगर्न हाम्रो प्रतिबद्धता उस्तै छ। हामी 
स्वास्थ्य र सुरक्षा उपायहरू प्राथमिकता दिइरहेका 
छौं जस्तै ह्यान्ड स्यानिटाईजर र हात धुने, अनुहार 
ढाक्ने उपकरण, र बिषानु फैलाउने जोखिम कमगर्न 
शारीरिक दूरी। हामी हाम्रो विद्यार्थी र परिवारको 
स्वास्थ्य सरोकारप्रति संवेदनशील छौं र बिद्यालयमा 
फर्कन तैयार छैनन् भन्नेहरूको लागि वैकल्पिक 
विकल्पहरू प्रस्ताव गर्नेछौं।

यदि विद्यार्थी वा कर्मचारी कोभिड-
१९ कोलागि सकारात्मक परीक्षण भयो 
भने के गर्ने ?
फेएट काउन्टी सार्बजनिक बिद्यालयहरूले उचित 
अर्को चरणहरू निर्धारणगर्न लेक्सिंग्टन-फेएट 
काउन्टी स्वास्थ्य विभागसँग काम गर्नेछ र संपर्क 
अनुरेखण (कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग), बन्द, परिक्षण, र 
स्वयं संगरोध सम्बन्धी सबै निर्देशन अनुसरण गर्दछ। 
कुनै व्यक्तिको मामलाको (केस) प्रतिक्रिया (जवाफ) 
धेरै हदसम्म मामलाको वरिपरिको परिस्थितिहरू र  
संपर्कमा निर्भर गर्दछ, जो उस व्यक्तिको बिद्यालय 
परिसर भित्र थियो।

कसरी वा किन तपाईंले कक्षाकोठा 
वा बिद्यालयलाई बन्दगर्ने निर्णय 
गर्नुहुन्छ?
हाम्रो जिल्लाले दिनको धेरै पटक उपस्थितिको 
प्रवृत्तिहरूलाई निगरानी गर्दछ र लेक्सिंगटन फेएट 
काउंटी स्वास्थ्य विभागसंग साझेदारीमा कामगर्नेछ 
ताकि मामलाहरू (केस), संसर्ग र अस्पतालमा 
भर्तीहुने संबंधित घटनाहरूको बारेमा नवीनतम 
जानकारीले बिद्यालय संचालनको स्थितिमा बदलावको 
आवश्यकतापर्न सक्दछ।। कोभिड-१९को प्रसारमा 
वृद्धिको परिणामस्वरूप एफसीपीएसको (FCPS) गैर-
पारंपरिक निर्देशमा स्थानांतरित गर्नकोलागि तैयार 
हुनेछ।

म कसरी आफ्नो बच्चालाई आभासी 
विद्यालयमा (भर्चुअल स्कूलमा) 
भर्नागर्न सक्छु?
परिवारहरूले दर्ता अवधिमा शरद ऋतुकोलागि एक 
निर्देशनात्मक नमूनालाई प्राथमिकताको चयनगर्न 
सक्षम हुनेछ। चयनित प्राथमिकता सम्पूर्ण 
सेमेस्टरकोलागि हुनेछ। तथापि, यदि परिवारले यसको 
चयन परिवर्तनगर्न आवश्यक छ भने, त्यहाँ प्रक्रिया 
हुनेछ।

बारम्बार सोधिने 
प्रश्नहरू

थप एफएक्युहरूलाई (FAQs) 
fcps.net को वेबसाइटमा आउने 
हप्ताहरूमा राखिनेछ।पुन: 
खोल्नकालागि राज्यका 
आवश्यकताहरू २४-२५ 

बिद्यालय गतिविधिहरू
बिद्यालयका सम्मेलनहरू, पेप र्यालीहरू, 
क्षेत्र भ्रमणहरू, र अन्य गतिविधिहरू 
जसले विद्यार्थीहरूकोलागि बिद्यालयको 
अनुभवलाई बृद्धि गर्दछन् जुन अवसरहरू 
हुन् जसले धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा 
ल्याउँदछन्। कोभिड-१९को महामारीको 
प्रकृतिको कारण,फेएट काउन्टी सार्वजनिक 
बिद्यालयहरूले ठूलो जमघटमा सीमाबारे सबै 
राज्य र स्थानीय निर्देशनहरूको पालन गर्दछ।

अन्यथा घोषणा नभएसम्म:

• बिद्यालयहरूले सम्मेलनहरू, पेप 
र्यालीहरू, वा अन्य भित्रि भेलाहरूगर्न 
सक्दैनन्।

• क्षेत्र भ्रमणहरूकोलागि अनुमति छैन।

अतिरिक्त-पाठयक्रमका 
गतिविधिहरू
आवश्यक सुरक्षा दिशानिर्देशहरू:

खेलकूद र अतिरिक्त पाठ्यक्रम/
सह-पाठ्यक्रमका गतिविधिहरूमा 
विद्यार्थीको सहभागिता “फेएट काउन्टी 
सार्बजनिक बिद्यालयको खेलमा फर्कने 
दिशानिर्देशहरू” अनुरूप हुनुपर्दछ, 
जुन केन्टकी हाई स्कूल एथलेटिक 
एसोसिएशन (केएचएसएए)(KHSAA) र 
केन्टकी म्युजीक एडूकेटर्स एस्सोसिएसन 
(केएमईए)(KMEA)हरूको जनादेशबाट 
अनुकूलित गरिएको थियो। संघ (KMEA)। 
एफसीपीएसले कुनैपनि अध्यतनकोलागि 
मार्गदर्शनको अनुगमन गर्नेछ।

गतिविधिहरू
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पुन: खोल्नकालागि 
राज्य आवश्यकताहरू

मार्च १६मा, केन ्टकी शिक्षा विभागले राज्यपालको (गभर्नरको) कार ्यालयको संयोजनमा घोषणा 
गरीएको शिक्षा निरन्तरता कार ्यदलको गठन घोषणा गरीयो जुन यस शरद ऋतुमा ब्यक्तिगत 
निर ्द ेशन पुनः सुर ुगर ्नकालागि मार ्गनिर ्द ेशनहरू स्थापना गर्दछ। उपराज्यपाल जैकलीन 
कोलम्यानको अध्यक्षतामा, जसले शिक्षा र कार ्यबल विकास मन्त ्रालयका सचिवको र ूपमा पनि 
कामगर्न ु ह ुन ्छ, यस समूहमा केन ्टकीको शैक्षिक सहकारी संस्था, शैक्षिक साझेदार संगठन र 
चार द्विपक्षीय विधायिकाको समूह रहेको छ।

जुन २४मा यो कार ्यदलले आफ्नो “सुरक्षाका अपेक्षाहरू र केन ्टकीका बिद्यालयहरूकोलागि 
उत्तम अभ्यासहरूकोलागि मार ्गदर्शनहरू (के -१२) (K-12)” जारी गर्यो, जुन राज्यपालको 
कार ्यालयबाट निवेशबाट विकसित गरिएको थियो, सार ्वजनिक स्वास्थ ्य विभाग, केन ्टकी शिक्षा 
विभाग, शिक्षा र कार ्यबल विकास मन्त ्रालय र स्वास्थ ्य र परिवार सेवाहरूकोलागि समिति। 
#हेल्थीएटस्कूल कागजातले स्थानीय बिद्यालय जिल्लाहरुलाई “बिद्यालय उपस्थितिलाई 
सम्बोधनगर्न लचकदार योजनाहरु, बिद्यालय बन्दगर्न, र दूरी शिक्षा नमूनाहरूमा संक्रमणगर्न 
निर ्द ेशन दिन्छ। सबै विद्यार ्थीहरू र कर्मचारीहरूको सुरक्षा, राम्रो शिक्षाको वातावरणको 
प्रचारगर्दा आवश्यक पर्छ।”

जुन २४को कागजातकासाथै राज्यका बिद्यालय जिल्लाहरूपनि केन्टकी शिक्षा विभागले जारीगरेको थप १६ 
मार्गदर्शनका कागजातहरूकोलागि बाध्य छन्:

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू जिल्लाहरू र विद्यालयहरूकोलागि  
प्रारम्भिक मार्गदर्शन (मे १५, २०२०)

कोभिड-१९   विद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू बिद्यार्थी र कर्मचारीहरूको  
कल्याणको समर्थनगर्ने (मे २६, २०२०)

कोभिड-१९ विद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू विद्यार्थीहरूको शैक्षिक तत्परताको 
मूल्यांकन (जून १, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू शैक्षिक पुन: प्रवेश, पहिलो चरण: 
समायोजित पाठ्यक्रमको प्रारूपण (जून १, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - वैकल्पिक शिक्षा रचनाका  
रणनीतिहरू (जून ८, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - बीच-बीचमा विद्यालय बन्दको 
मार्गदर्शन (जुन १५, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - खाद्य सेवा संचालन - युएसडीए 
बिद्यालयको खानाको कार्यक्रमहरू (जून २२, 
२०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - विद्यार्थीको यातायात (जुन २५, २०२०)

कोभिड-१९ मार्गदर्शन - माध्यमिक सीटीई (CTE) 
ल्याबहरूलाई ग्रीष्मकालीन २०२०मा पुनः  
खोल्नकोलागि योजना (जून २९, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू: सुविधाहरू र समन्वय (जुन २९, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षा 
(जुलाई  ६, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - शैक्षिक पुन: प्रवेश, दोस्रो चरण: 
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक आवश्यकताहरूलाई पूरा 
गर्दै (जुलाई १३, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - असाधारण शिक्षार्थीहरू र पूर्वस्कूली 
विद्यार्थीहरू (जुलाई २०, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - दैनिक सहभागिता र गैर- 
परम्परागत निर्देशन (जुलाई २०, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - प्रतिपूरक शिक्षा र विस्तारित 
बिद्यालय  वर्षको सेवाहरू (जुलाई २०, २०२०)

कोभिड-१९ बिद्यालयहरूलाई पुन: खोल्नकालागि 
विचारहरू - बिद्यालय जिल्लाका  
कर्मचारीहरूकोलागि व्यक्तिगत छुट्टीको 
विकल्पहरू,२०२०-२०२१ बिद्यालय वर्ष (जुलाई २१, 
२०२०)

सामाजिक दुरी जाँच (स्क्रीनिंग), 
बिद्यालय बहिष्कार 
र संपर्क अनुरेखण 

(कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग) ।

 व्यक्तिगत सुरक्षा 
उपकरणको साथै 

कपडाको मखुण्डो

सरसफाई, वातावरणीय, र 
औद्योगिक कारकहरू

पुनर्गोचन, पुन:कल्पना र नविकरण 2524 Fayette County Public Schools : 2020 – 2021



३आर (3R) नेतृत्व टोली 
लोरी बोवेन, अंग्रेजी 
शिक्षार्थीहरू, प्रतिभाशाली र 
गुणवानको निर्देशक 

क्याटिना ब्राउन, सांस्कृतिक 
रूपमा उत्तरदायी शिक्षण र 
सिकाईको प्रशिक्षक 

ब्राड डानियल, अनुमार्गण 
पर्यवेक्षक (राउटिंग 
सुपरवाइजर)

शेरी हेस, आकलन साक्षरताको 
सहयोगी निर्देशक

ह्रोमन जेम्स, विशेष 
परियोजनाहरूको इंटर्न

बी जे मार्टिन, शिक्षण र 
अध्ययनको एलिमेंट्री निर्देशक 

डीडे मास्सी, सुरक्षित 
बिद्यालयहरूको विशेषज्ञ

सोराया म्याथ्यूज, शिक्षण र 
अध्ययनका माध्यमिक निर्देशक

लिसा स्मिथ, प्राथमिक 
विद्यालयहरूको प्रमुख

स्टेफनी स्पायर्स, फेएट 

काउन्टी शिक्षा समितिका 
अध्यक्ष, अभिभावक र समुदाय 
प्रतिनिधि

वेडा स्टुअर्ट, जिल्ला परिवार र 
सामुदायिक सम्पर्क 

किलियन टिमोनी, प्लान्ट 
अपरेसनहरूको निर्देशक

क्रिस यंग, विद्यार्थी 
कार्मिकका सहायक निर्देशक

शैक्षिक समिति

त्वरण

टाईसन ब्यारेट, विद्यार्थी, 
फ्रेडरिक डग्लास उच्च (हाई)

लोरी बोवेन, अंग्रेजी 
शिक्षार्थीहरू र प्रतिभाशाली र 
प्रतिभाशालीको निर्देशक

एप्रल डीनर, शिक्षक, एडिथ जे 
हेस मध्य (मिडल)

केटि फारिङ्गटन, शिक्षक, 
ब्रायन स्टेशन उच्च (हाई) र 

पिकाडोम प्राथमिक

नटाली फीज, निर्देशात्मक गणित 
विशेषज्ञ 

ट्वाँनजुआ जन्स,प्रधानाध्यापक, 
मोर्टन मध्य (मिडल)

क्रिस लंग, शिक्षक, टेत्स 
क्रिक हाई

क्रिस्टी मार्श, शिक्षक, 
वेलिंग्टन एलिमेंट्री 

निकोल मिचेल, एमटीएसएस 
प्रशिक्षक 

लिसा स्मिथ, प्राथमिक 
विद्यालयहरूको प्रमुख

कारा ट्रब, शिक्षक, ह्यारिसन 
एलिमेंट्री   

आकलन

क्रिस्टिना बाउर, शिक्षक, टेत्स 

टोलीको नेतृत्व: शुरोंडा मर्टन,कर्मचारी अध्यक्ष (चीफ अफ स्टाफ)
टोलीको उपनेतृत्व: केट मकअनेली, मुख्य शैक्षिक अधिकारी

३आर (3R): पुनर्गोचन, 
पुन:कल्पना र नविकरण  कार्य 
दल 
हामी निम्न विद्यार ्थीहरू , कर्मचारीहरू , अभिभावकहरू र समुदायका सदस्यहरूकाप्रति कृतज्ञ छौ ं जसले 

निःस्वार ्थ र ूपमा आफ्नो समय र प्रतिभालाई अनुसन्धान,मूल्या ंकन र योजनाहरूको विकासकोलागि 
दिएका छन् जुन २०२०-२०२१ बिद्यालय वर्षकोलागि सुरक्षितरूपले  उद्घाटनलाईमात्र सुनिश्चित गर्द ैन, तर 
हामीले सेवागर्न े विद्यार ्थीहरू र परिवारहरूको भविष्यको सफलताको आधारलाईपनि  स्थापना गर्दछ।

क्रिक मिडल

शेरी हेज, आकलन साक्षरताको 
सहयोगी निर्देशक

चाड हिगिन्स, शिक्षक, येट्स 
एलिमेंट्री  

डेभ होसकिन्स, प्रधानाध्यापक, 
एड्थी जे हेस मिडल

जान पर्किन्स, शिक्षक, 
फ्रेडरिक डग्लास हाई

ब्रूक स्टिन्सन, एलिमेंट्री 
निरन्तर सुधार विशेषज्ञ

जुली राइट, माध्यमिक (मिडल) 
विद्यालयहरूको अन्तरिम प्रमुख

निर्देशन रचना र वितरण

मालिक एलेन जन्स, अनुप्रयोग 
समाधान विशेषज्ञ

ब्रिनली बोवेन, विद्यार्थी, 
फ्रेडरिक डग्लास हाई 

क्याटिना ब्राउन, सांस्कृतिक 
रूपले उत्तरदायी शिक्षण र 
सिकाईको प्रशिक्षक 

पेनी क्रिश्चियन, 

अध्यक्ष, १६औं जिल्ला पीटीए 
(PTA) 

अमांडा डेनिस, विशेष शिक्षा 
निर्देशक

मार्टी डिक्सन, माध्यमिक भाषा 
कला निर्देशात्मक विशेषज्ञ

एशले डरहम, शिक्षक, राइज 
(RISE) गर्ल्स स्टेम (STEM) 
अक्याडेमी

क्लाउडेट एडी, शिक्षक, 
लीजटाउन मिडल 

किम फिशर, शिक्षक, स्टीम 
अक्याडेमी 

जेनिफर हचिसन, प्रधानाध्यापक, 
पिकाडोम एलिमेंट्री  

बी जे मार्टिन, शिक्षण र 

अध्ययनको एलिमेंट्री निदेशक

सोराया म्याथ्यूज, शिक्षण र 
अध्ययनका माध्यमिक निर्देशक

रायन म्याकक्वेरी, अनुप्रयोग 
समाधान विशेषज्ञ

स्याण्डी ओवेन्स, हाई स्कूल 
शैक्षिक स्रोत विशेषज्ञ

अस्टेन गेरूटी, शिक्षक, मेरी टड 
एलिमेंट्री  

चाड पीभलर, शिक्षक, विनबर्न 
मिडिल

पउला सेत्सर-किस्सिक, जिल्ला 
डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षक

विद्यार्थी समर्थन समिति

सामाजिक भावनात्मक शिक्षा

क्रिश्चियन आड्येर, एडुकेटिंग 
ब्वाइज अफ कलर र विशेषज्ञ 

डग एडम्स, विद्यार्थी समर्थन 
सेवाहरूको अन्तरिम निर्देशक

टेमिकुला एलन, सामाजिक 
कार्यकर्ता, टेट्स क्रिक हाई 

क्लार्रिसा बेल, परिवार र 
समुदायको प्रतिनिधि

जोर्डन बेंटले, जिल्ला मानसिक 
स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वेलिंग्टन 
एलिमेंट्री 

कोर्नेल कार्टर, व्यवहार 
प्रशिक्षक, कार्डिनल भ्याली 
एलिमेंट्री 

ट्रिशिया क्रो, प्रिस्कूल संसाधन 
शिक्षक

सरिना कल्बर्टसन, सामाजिक 
कार्यकर्ता, विन्बर्ण मिडल

जेरिकास जेंट्री, शिक्षक, बुकर 
टी वाशिंगटन र येट्स एलिमेंट्रीज 

केटी हवेल्ड़ा, जिल्ला मानसिक 
स्वास्थ्य विशेषज्ञ, रोजा पार्क 
एलिमेंट्री 

कार्ल हेडन, प्रधानाध्यापक 
विशेष कार्य  

लानिशा होस्टलर, नेतृत्व 
अक्याडेमीका प्राचार्य, ब्रायन 
स्टेशन हाई 

रागन नक्कल्स, सकारात्मक 
व्यवहार हस्तक्षेप र समर्थन 
प्रशिक्षक  

लोरी लाजारो, बाल मार्गदर्शन 
विशेषज्ञ, आर्लिंगटन एलिमेंट्री

म्याकेन्जी लीचम्यान, 
सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप 
र समर्थन प्रशिक्षक  

लिन्डसे म्याटिंगली, जिल्ला 
परिवार र सामुदायिक इंगेज्मेंट 
संपर्क

डिडे मास्सी, सुरक्षित बिद्यालय 
विशेषज्ञ

एन्टोनियो मेल्टन, मार्गदर्शन 
सल्लाहकार, फ्रेडरिक डगलास 
हाई 

रेन मिनीचन, मानसिक स्वास्थ्य 
सेवा र मार्गदर्शन परामर्शको 
अंतरिम समन्वयक

सारा पिकरिंग, सकारात्मक 
व्यवहारिक हस्तक्षेप र समर्थन 
प्रशिक्षक 

ज्याक्लिन र्युब्सम, जिल्ला 
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, 
रोजा पार्क र वेलिंग्टन 
एलिमेंट्रीज 

मार्क श्मिट, सकारात्मक 
व्यवहारिक हस्तक्षेप र समर्थन 
प्रशिक्षक 

आड्रियन थ्याकर, अभिभावक र 
समुदाय प्रतिनिधि

पुनर्गोचन, पुन:कल्पना र नविकरण 2726 २०२० –२०२१ पुनर्गोचन, पुन:कल्पना र नविकरण



फेथ थम्पसन,एलिमेंट्री 
(प्राथमिक) बिद्यालयहरूका 
प्रमुख

केटी वाशिंगटन, जिल्ला मानसिक 
स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बुकर टी 
वाशिंगटन एलिमेंट्री 

कर्मा विल्सन, सकारात्मक 
व्यवहारिक हस्तक्षेप र समर्थन 
प्रशिक्षक 

परिवार समर्थन

डग एडम्स, विद्यार्थी समर्थन 
सेवाहरूको अन्तरिम निर्देशक

क्यारोलिन फोर्ड, परिवार 
स्रोत केन्द्र समन्वयक, नर्थन 
एलिमेंट्री 

शामिया फोर्ड, प्रधानाध्यापक, 
कोभेन्ट्री ओक एलिमेंट्री 

कार्ल हेडन, विशेष 
असाइनमेन्टको प्रधानाध्यापक 

लिसा हिलेनब्रान्ड, अंग्रेजी 
सिक्नेहरूको स्रोत विशेषज्ञ 
(लर्नर्स रिसोर्स) 

जेम्स हज, बेघर शिक्षा 
सेवाहरूकोलागि सम्पर्क

टीसी जन्सन, युवा सेवा केन्द्र 
समन्वयक, विन्बर्ण मिडल 

एरिन मन्ना, शिक्षक, मोर्टन 
मिडल 

मिरांडा स्कल्ली, जिल्ला परिवार 
र समुदाय संयोजक

शेरिका स्मिथ, मानसिक 
स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक 
कार्यकर्ताहरूको अन्तरिम 
संयोजक

भेडा स्टीवर्ट, जिल्ला परिवार र 
सामुदायिक इंगेज्मेंट सम्पर्क

मिजारी सुआरेज, परिवार स्रोत 
केन्द्र समन्वयक, आर्लिंगटन 
एलिमेंट्री 

फेथ थम्पसन, प्राथमिक 
बिद्यालयहरूका प्रमुख

मारिसोल भेल्स, सामुदायिक 
सम्पर्क, ब्रायन स्टेशन हाई

अतिरिक्त पाठ्यक्रम

डग एडम्स, विद्यार्थी समर्थन 
सेवाहरूको अन्तरिम निर्देशक

जो गिब्सन, प्रधानाध्यापक, 
लिजटाउन मिडल  

कार्ल हेडन, विशेष 
असाइनमेन्टको प्रधानाध्यापक 

बिल काइट, शिक्षक, हेनरी क्ले 
हाई 

बृन जेकब्स, प्राचार्य, लाफाएट 
हाई स्कूल (उच्च विद्यालय)

ह्रोमन जेम्स, विशेष 
परियोजनाहरूका प्रशिक्षार्थी 
(इंटर्न)

क्यारी पल, प्रधानाध्यापक, 
टेत्स क्रिक एलिमेंट्री 

बेथ रान्डोल्फ, प्रधानाध्यापक, 
एससीएपीए (SCAPA)

निक रन्यन, अनुभवमा आधारित 
पेशा शिक्षा कार्यक्रम 
प्रबन्धक

रब सेर, जिल्ला खेलकूद 
(एथलेटिक) निर्देशक

फेथ थम्पसन, प्राथमिक 
बिद्यालयहरूका प्रमुख

संचालन समिति

 

बाल पोषण

डग एडम्स, छात्र समर्थनको 
अंतरिम निर्देशक

मिशेल कोकर, बाल पोषण 
निर्देशक

ग्यारी क्रीमीन्स,युनाईटेड वे 
अफ ब्लूग्रास 

जोनाथन कोह्न,युनाईटेड वे अफ 
ब्लूग्रास 

क्रिस्टी मोरिस, फेएट काउन्टी 
शिक्षा बोर्डको सदस्य, 
अभिभावक र समुदाय प्रतिनिधि

मेरिडिथ रामेज, प्रधानाध्यापक, 
नर्थन प्राथमिक (एलिमेंट्री)

लिसा स्मिथ, प्राथमिक 
विद्यालयहरूको प्रमुख

ड्यर्रिल थम्पसन, इक्विटी 
अधिकारी अफिसर 

बिद्यालयको पंचांग 
(क्यालेन्डर) 

र अनुसूचीहरू

हेदर बेल, प्राथमिक 
बिद्यालयहरूका प्रमुख

रोबर्ट क्रफोर्ड, 
प्रधानाध्यापक, म्याक्सवेल 
प्राथमिक 

जेनिफर डायर, मानव संसाधन 
निर्देशक

स्टीव हिल, विद्यार्थी 
कार्मिकका निर्देशक (प्युपिल 
पर्सनेल)

एन्ड्रिया ज्याक्सन, परिवार र 
समुदायका प्रतिनिधि

एलिसन मार्कम, प्रशासनिक 
सहायक, ब्रायन स्टेशन उच्च 
(हाई)

(Task Force Members List Continued...)

डीडे मास्सी, सकारात्मक 
व्यवहार हस्तक्षेपहरू र समर्थन 
कोच

जेम्स म्याकमिलिन, उच्च 
विद्यालयहरूका प्रमुख

बेट्सी रेन्स,प्रधानाध्यापक, पल 
लरेन्स डन्बार उच्च (हाई)

एरिक थोर्न्सबरी, 
प्रधानाध्यापक, टेत्स क्रिक 
माध्यमिक बिद्यालय (मिडल)

जन व्हाइट, मुख्य वित्तीय 
अधिकारी

जुली राइट, माध्यमिक (मध्य) 
विद्यालयहरूको अन्तरिम प्रमुख

बिद्यालय संचालन र सुरक्षा

एमी बोटम्यान, बचाव और 
सुरक्षाको सहयोगी निर्देशक 

जो गिब्सन, प्रधानाध्यापक, 
लिजटाउन माध्यमिक (मिडल) 

पल ग्रेगोयर, क्याम्पस 
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