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پ  14,2021دسمبر ڈیٹ: ا
پ  13,2021اگست ڈیٹ: ا

ی: تازہ  12,2020نومبر کار

پ  ی ڈیٹ: ا 22,2022فرور

پ  2021جون  22گیا: کیا ڈیٹ ا

FALL2021

ت مشموال

ٹریسنگکنٹیکٹ  •

وینٹیلیشنبہتر 

خطوطرہنما کے صفائی ترین تازہ  •

COVID-19 • انفیکشن

BuildingsAccessto Visitor Updated • 

ی جسمانی  پ کو خطوط رہنما کے دور گیا۔کیا ڈیٹ ا

تعارف

پ  • خطوطرہنما سرگرمیاں کی اسکول شدہ ڈیٹ ا

ی تازہ  • الئنزگائیڈ اسکریننگ شدہ کار

ی غیر سے وقفے وقفے  سیکھنادوران کے حاضر

RecommendationsMasking Updated • 

JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecognizethehardworkandcommitmentofourstaff،  ،خاندانوں، طلباءtheSRCSPwillberegularlyreviewedandrevisedasneeded.Thereviewprocessmayincludeconsultationwithstudents، istodefinehowJoplinSchoolswillensurecontinuedoperationstomaintainthehealthandsafetyofstudentsandstaff.AsconditionssurroundingCOVID-19arecontinuallyevolving، (SRCSP)، PersonInstructionandContinuityofServicePlan theSafeReturntoIn-thathappen.Thepurposeofthisdocument، andcommunityformaking localhealthagencies،  خاندانوںandstakeholdersrepresentingthediversityofJoplinstudentstoadvisetheBoard'sfinaldecision.alllevelsofdistrictstaff، 

سکولزجوپلن 
ت پرسن ان ریٹرنٹو سیف  (SRCSP)تسلسل کا پالن سروس اور ہدایا
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پ کو خطوط رہنما کے ستھرائی صفائی  کریں۔ڈیٹ ا

ت  پ کو خطوط رہنما فاصالتی متعلق سے طبیعیا کریں۔ڈیٹ ا

استعمال اعلٰی دوران کے دن پورے اسٹاف کاسٹوڈیل اسکول جوپلن  •طریقہ۔ ترجیحی لیے کے بھرنے بوتلیں کی پانی فوارے 
س گا کرے پاک سے جراثیم کو چئیر لیے کے  ب، کی دروازے اسٹیشن، کے بھرنے بوتل فاؤنٹین، واٹر روم، باتھ میں ج داخلی کرنو

ہیں۔شامل سیٹ دیواریں، ہینڈریل، راستے، کے نکلنے باہر راستہ/

مقاصد۔کے لگانے پتہ کا رابطے اور نمائش 

ت کے اسکول  • ہبان بعد، کے اوقا س NtsiLAPEرجسٹرڈ مختلف دو نگ ت گے کریں استعمال لیے کے پروڈکٹ ی بھر را ہر صفائی گ
س تمام گئے کیے استعمال دوران کے ستھرائی  استعمال۔کا پروڈکٹ

روکنا،سے ہونے جمع میں عالقوں عام یا ویز ہال کو طلباء  •

o  پ جب ڈھانپیںاسے تو ہیں دیتے پھینک کو ٹشو والے چھینکنے کے کھانسی آ

ت سماجی اور تعلیمی  گا۔جائے بنایا سے دلچسپی بہترین کو ضروریا

س فیچ کے داخلے سٹیشنز سینیٹائزر ہینڈ  • ب میں کیمپ ٹوتھرز:کورٹیو بیہیلتھ  •گے ہوں دستیا

ہر کو فاصلے جسمانی اور مقاصد کے سیکھنے ساتھ ایک ہیں رکھتے تعلق سے گروہوں مختلف طلباء جب پر طور کے مثال 
ہیں قابل کے رکھنے برقرار وقت  ہیں۔سکتے ہو ن

بوتل قابل کے بھرنے سے اوپر گئی۔ کی افزائی حوصلہ کی جانے لے بوتلیں کی پانی کو طلباء  •چھینکیں۔
اسٹیشن

س سیٹنگ روم کالس  • ت کی بسسٹولمیٹ اور روم کالس چارٹ ہوگی۔ضرور

س  بنائیں۔زیادہ سے زیادہ کو فاصلہ جسمانی بہترین اپنی وہ کہ چاہیے کو سٹافنڈسٹوڈنٹ

19 CoVID  ی صفائی کی ہاتھ لیے کے دن ہر لیے کے کامبیتھریڈ کے لیے کے پانی اور صابن ساتھ کے صفائی کی ہاتھ اپنے رکھیں۔ جار
لیے۔کے بچنے سے اقدام اہم انتہائی والے الکحل فیصد  60ساتھ کے سینیٹائزر ہینڈ والے کرنے استعمال سیکنڈز  20کم از کم 

پ کے آہنگی ہم ساتھ کے روم کالس طلباء ابتدائی  • فیصلےیہ گے۔ ہوں شامل میں گرو

ی میں نگرانی کی طلباء کہ ہے یقینی سے وقت کے ہونے شروع سے پہلے منٹ  30صرف پر طور امکانی کا عمارتوں  انفراد
ہوں  ت کی جگ ہے۔ضرور

and Thegoalistolimitexposuretoasfewitherstudents •  ہے۔ممبرزکاممکن اسٹاف

breakfastinpossibleoavoidclosecontact.Someschoolshaveelectedtocontinue 
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ب  • ی شاید علم طال ت اور نشانیوں پر طور بصر ی کی عالما ہوںچکے کر معائنہ کا کمزور
روم۔کالس آرتھ اور/اسکول 

ت کی اسٹاف اور طلباء پر طور رضاکارانہ پہننا ماسک  • ی عمار پہننا ماسک لیکن ڈسٹرکٹ، اسکول جوپلن سافٹ ساز
ہیں الزمی بلڈنگ ڈسٹرکٹ اسکول جوپلن  ہوگا۔ن

o  ،نیولوسافٹسٹسٹرس اسہال اور الٹی، متلی
میل

کریںاسکریننگ کی بچوں کہ چاہیے کو والدین  •

ت  پ ساتھ(نیچے کے عالما ہرست گئی کی ڈیٹ ا فراہم بھال دیکھ کی صحت اپنے کو والدین اور چاہیے رہنا پر دیکھیں)گھر ف
چاہیے۔کرنا مشورہ سے والوں کرنے 

o  س س یا قلت کی سان تکلیفکی سان

پ اگر  • رہیں!پر گھر تو ہیں بیمار آ

کرنے کام زیادہ سے سب کہ ہے کیا تعین کا سائٹ اس گے کریں رجوع طرف کی ٹیریا کیفے لوگ دوسرے روم،جبکہ کالس 
ت مخصوص لیے کے والوں  پ شریک ساتھی کے طلبہ لیے۔کے ضروریا ممکن فاصلہ لنچفزیکل یا اسٹینڈ/لیے کے ناشتے گرو
ہیں  ہے۔ن

o  دردسر کھانسی

homeiftheyaresick.

ب  • س عملہ اور علم طال ہیں۔سکتے کر رابطہ سے قریب وہ ہے گئی کی شناخت کی ج

o  دردکا پٹھوں

پ  • ت اسکریننگ شدہ ڈیٹ ا لسٹ:چیک ڈیکسپوسور اور عالما

BasedonaCDCorder، •  گا۔جائے پہنا لیے کے حمل و نقل کی اسکولوں تمام ماسک

o بخار

س۔ ویکسینیشن پرواہ بے عملہ اور طلباء  شدہ طے لئے کے  18,2022مارچ سیٹن سن الحال فی ترتیب یہ اسٹیٹ
ہے۔

پ  الئنزگائیڈ اسکریننگ ڈیٹ ا

تاپڈیٹڈماسکنگ  سفارشا
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ت، میں اسکول  • ت کی چھٹیوں ابتدائی رقص، ریلیاں، اسمبلیاں، اجتماعا وغیرہ۔تقریبا

ی سکولز جوپلن  • سرگرمیاںکی سکول ہائی سٹیٹ میسور
رہنمائی۔سے حوالے کے مقابلوں اور سرگرمیوں نصابی غیر  (MSHSAA)ایشن ایسوسی 

پ  عمارتیںکی رسائی  VISITORڈیٹ ا

پ کو سرگرمیوں کی اسکول  کریں۔ڈیٹ ا

ی غیر سے وقفے وقفے  سیکھنادوران کے حاضر

وینٹیلیشنبہتر 

ی جو سرگرمیاں، کی شام  کریں۔شرکت پر طور اختیار

ت، ماہر  گےدیں فروغ کو سوچ مثبت منتظمین اور اساتذہ، نرسیں، نفسیا

ہمانوں ٹریکنگ اور اسکریننگ لیے کے پروٹوکول سیفٹی کے اسکولوں جوپلن زائرین  • لیے کے ہونے داخل میں بلڈنگز ڈسٹرکٹ کو م
ی  گے۔ہوں ضرور

ت اس ڈرائیور  ت کی موسم جو گی رہے برقرار کھڑکی کی ڈرائیور اور ہیچ، ایک ونڈو، ایئر کہ گے لیں کر یقین کا با مطابق کے اجاز
گی۔بنائے بہاؤ مسلسل کا ہوا ذریعے کے بسوں 

کریںرجسٹر سے پہلے ساتھ کے لنک اس زائرین  •

ی کی فرد میں بارے کے پیچیدگیوں مسلسل دوران کے  COVID-19اسکول جوپلن  • لیے، اس ہے۔ سمجھتا کو حاضر
ہے۔جاتا کیا تیار پر طور ضلعی لیے کے بچوں اپنے تربیت، شخصی جو لیے کے خاندانوں 

ی استعمال کا فلٹرز ایئر ریٹیڈ -MERVترین اعلی لیے کے بنانے بہتر کو معیار ہم میں، بھر ضلع  • گے۔رکھیں جار

ت۔مزید میں بارے کے بنانے بہتر کو معیار فضائی ساتھ کے جگہ کی تعمیر کی معیار فضائی اندورنی  • تحقیقا

ت کی اسکول  ی آئی فوٹو کی ان کو پارٹیز) کالس (یعنی تقریبا جو چاہیے جانا کیا اسکرین پر طور الزمی لیے کے کرنے انتظار اور ڈ
ٹ کہ  ت کی داخلے میں ایون ہیں اجاز ہے۔ن

ہے۔سکتی ہو مختلف سے وجہ کسی لیکن گی ہوں الگو دوران کے دن کے اسکول پابندیاں یہ  •

JoplinSchools •  ب ت لیے کے تعلیم کی افراد دوران کے رکاوٹوں لیے کے ضرورتوں تعلیمی کی علموں طال فراہم معاون
اسکول۔والے، کرنے فراہم صحت اہل کارکن، سماجی مشیر، کے اسکول  •گے۔کریں استعمال کا نظام کے درجے کثیر کے کرنے 
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ی والی پھیلنے تھام روک سست  ی۔متعد بیمار

ت غذائی کی طلباء اسکول جوپلن  • ی فراہمی کی ضروریا گارکھے جار

گی۔ جائیں کی فراہم ذریعے کے  IEPand504plansرہائشیں مناسب لیے کے بچوں معذور  •
TheIEPFormGwillserveasaplanforinterruptionsت لمبی ۔ ی آئی تاکہ گا جائے کیا استعمال کا لرننگ ورچوئل لیے، کے مد ا

ت خصوصی میں پی  ٹ کی ہدایا سکے۔جا کی فراہم الئن آؤ

ی سی  • ت اس رہنمائی کی سی ڈ ت کی با ہیں ضرور ت کی رابطے میں قرنطینہ میں، سیٹنگ اسکول کہ ہے ن ہوضرور

ت، کی فرد ساتھ کے گرابنڈگو رکاوٹیں مدتی طویل  پورے تحت کے  USDAگئی کی اسپرمٹ لیے کے طلباء تھرومل ڈرائیو ہدایا
ٹ میں ملک  ۔2022-2021سال اسکول تھرو آپشن کے گرما موسم ہموار بغیر کے چھو

لگایاٹیکہ 

ی  • ی متعد ہے۔جاتا کیا استعمال کا لگانے پتہ کا رابطے لیے کے روکنے کو بیمار

ت برائے طریقے متبادل کے استعمال قابل قابل اضالع اور اسکول  • ت والی جانے کی فراہم لیے کے دن  (AMI)ہدایا گھنٹے  36)ہدایا
ش کی ضلع اور تعمیر جب تک)  ی ہے جاتا کیا تعین کا بند ہے۔ضرور

کیتصدیق کی  COVID-19اندر کے دنوں  90گزشتہ نے لوگوں جن  •

ت میں بارے کے طلباء اور والدین، عملے، والے دینے تعلیم سے طرف کی صحت  میں بارے کے کرنے مدد اور عالما
لچکدار۔اور قابلیت، جذباتی اور سماجی مسائل، کے صحت 

ت)اور  ی(معامال ی اور تھے(رابطے) آئے میں رابطے وہ سے جن لوگ وہ بیمار ٹ میں بیمار تھے۔رہے کر کام ساتھ کے ڈالنے رکاو
ہیں۔شامل بھی لوگ والے رہنے تھلگ الگ ساتھ کے  COVID19میں اس  •

تھلگ.الگ 

(ieteacher، 

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarecompromisedofschoolpersonnel basedproblem-making.School-reinforcepositivebehaviorsanddecision- ،وغیرہ.) مشیر، پرنسپلemotionalneeds.Theseteamsarecomprisedoftrainededucatorswhoassistinbehaviormodificationforstudentsinneed.Staffandstudentswillhaveaccesstoadditionalcommunityresourcesforaddressingneedsrelatedtomentalhealth.toidentifyacademicdeficitsbasedondataandcreateaninterventiontoclosegapsforstudents.Behaviorteamswillbeprovidedtoteachstaffhowtoaddressstudents'social-

یرابطہ  کار

ہے؟رہا کر رابطہ کیا 
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COVID-19 انفیکشن

س جوپلن  ی شدہ تیار اسکول ت ضرور ہے۔مثبت مثبت لیے کے کووڈ-1 رکن کا عملے کے طلباء جب ہے کرتا فراہم معلوما

ب ٹیسٹ  ہیں۔دستیا

ہےکرتا افزائی حوصلہ کی کرنے مشورہ سے اسٹاف ساتھ کے والے کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت مقامی اپنے اسکول جوپلن  •

o  ت دیگر اور کرنے کم کو دوا کسی بغیر کے استعمال بغیر کے گھنٹے  24پاک سے بخار بعد کے دن پورے  5وہ بہتر کو عالما
ہےبناتا 

کریں۔مدد میں کرنے کم کو  COVID-19وہ کہ گئی کی افزائی حوصلہ کی افراد تمام سے حوالے کے ویکسینیشن 

ب  • س عملہ کا علموں طال ت کی  COVID-19میں ج افراد گئے کیے نامزد لیے کے تعمیر کی اسکول میں اسکول گی، جائیں کی ظاہر عالما
گا۔جائے کیا منتقل اندر کے اسکول کو 

پ اگر  • رہیں!پر گھر تو ہیں بیمار آ

کریںرابطہ قریبی 

کو اسکول دوبارہ یا مینیینینڈ/میئر قرنطینہ کہ ہے گئی کی ہدایت اور کریں رابطہ سے قریب جو ہے گئی کی شناخت کی عملے اور طلباء  •
ی  ت لیے کے دن  10چاہیے ہونا رابطہ سے بند پر۔ طور فور کریں۔نگرانی کی عالما

ت رابطہ قریبی  ب معلوما ہے۔دستیا

o  ی وہ اگر ہیں ہے، ہوا بہتر بعد کے سوفائزیشن کے دن  5کہ جو ہے عالمت کی ایک ہر جو ہے وہ تو ہیں رکھتے جار گھنٹے  24ان
ہائی تک  دیگر کے ان اور کرنا کم کو دوائیوں بغیر کے استعمال بغیر ہو، پاک سے بخار کہ تک جب چاہئے کرنا انتظار کا تن

ت  ہے۔گیا بنایا بہتر کو عالما

ہے۔ہوتا شروع سے شخص متاثرہ سے پہلے سے دن دو وقفہ کا گھنٹے  24دوران کے منٹ مجموعی 

پ اگر  • رہیں!پر گھر تو ہیں بیمار آ

CoVID-19 JoplinSchools •  ی فراہمی کی عملے عالمتی لیے کے ٹیسٹنگ گے۔رکھیں جار

day0isthefirstdayofsymptoms.Day1isthefirstfulldayafterthesymptomsdeveloped.
dayisolationperiod، 

PeoplewhohaveCOVID-19andhaveorhadsymptomsshouldisolateforatleast5days.Tocalculatethe5-
• 

orreturntoschoolimmediately.Closecontactsshouldmonitorforsymptomsfor10daysandisolateathomeifsymptomsdevelop. Studentsandstaffwhoareidentifiedasaclosecontactmayremaininand / • 
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