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िाम्रो कमतचािी ि ववद्यार्थीिरुको सुिक्षा ि संिक्षणका लागी बफ्लो पब्ललक स्कूलिरुले 

िाम्रो मेडडकल टीम, AAP, CDC, ि ECDOH द्वािा शसफारिि गिीएको एक बिुस्र्िीय दृब्ष्टकोण अपनाउनेछ। 

मास्क 

खोपको स्थितिको बावजदु थकूल भवनहरुमा सब ै व्यस्तिहरुको लागी माथक 
आवश्यक छ। बाहहर हुुँदा, माथक हटाउन सककन्छ यहद गतिववधिहरु अधिकाांश 
समयको लागी सामास्जक रूप दरूी कायम गननको लागी डिजाइन गरीएको हो। 
रेि जोन (RED ZONE) अवधिको समयमा छुट थकूलमा शशक्षाको (in-school 

instruction) लागी ववचार गररनेछैन। ओरेन्ज जोन (ORANGE ZONE) 

अवधिको समयमा छुट कागजाि धचककत्सा आवश्यकिाहरुसुँग खोप लगाइएका 
व्यस्तिहरुको लागी स्जल्ला धचककत्सा सल्लाहकार टीमद्वारा (District Medical 

Advisory Team) ववचार गररनेछ। 
 

सामाब्िक दिूी 
थकूलहरुले सीिीसी दरूीको आवश्यकिा व्यस्तिहरु बीच कस्तिमा ३ फीटको दरूीमा 
शभत्र भएको समयमा पालन हुनेछ। यहद विस्न्सपलहरुलाई यो आवश्यकिाको 
एक ववशेष गतिववधिको डिजाइनमा सहायिा आवश्यकिा छ भने, उनीहरुलाई 
आफ्नो एसोशसएट अिीक्षकसुँग गतिववधिको तनवारण गनुनपछन। (तयाफेटेररयाको 
उपयोग िल हेनुनहोस।्) 
 

सफाई ि सेननटाइब्िंग 

सफाई िोटोकल हाम्रो कठोर २०२०-२०२१ पनु:खोल्ने योजना (2020-2021 Re-

opening Plan) बाट अपररवतिनि छन।् हामीसुँग पयानप्ि पीपीई, सेतनटाइजर, माथक, 

फेस शशल्ि, गाउन, पन्जा, सिह सफाई आपतूिन, अथिायी थतयानर, आहद छन।् 
 

व्यब्क्र्गर् सिसफाइ 

ववद्यािी र कमनचारीहरुलाई थकूल हदन भरर राम्ररी हाि िनेु अवसर िदान 
गररनेछ। बच्चाहरुको खोकी र हाछयुुँ शशष्टाचार सुतनस्श्चि गननको लागी िशशक्षण, 

र आफ्नो अनहुारबाट हाि टाढा राख्ने कायन जारी रहनेछ। 
 

वायुसंचाि (भेब्टटलेसन) 
थकूलहरुले सब ैविनमान भेस्न्टलेशन िोटोकलको पालन गनुनपछन , मेकातनकल र 
िाकृतिक भेस्न्टलेशन सहहि जहाुँ उपयतुि छ। तनकास पांखा ममनि र/वा 
ितिथिापन िकियामा छ। 
 

कमतचािीिरुको लागी दैननक स्वास््य स्रीननगं 

कमनचारीहरुको लागी विनमान िोटोकल यिावि रहनेछ। पहहलाको 
कमनचारीहरुको लागी यिावि सबै अथिायी चेक िोटोकल जारी रहनेछ, 

ित्येक हदन भवनमा िवेश गरेसुँगै थवाथ्यसतबन्िी िश्नहरु सहहि। 
 

क्याफेटेरिया उपयोग 

तयाफेटेररया िबसतम ियोग गनन सककन्छ जबसतम बबद्यािीहरुले न्यनूिम ३ 
कफट टाढा दरूी कायम गनन सक्षम हुन्छन ्जब माथक खानाको समयमा हटाइन्छ। 
यो थकेजलु गननको लागी, विस्न्सपलहरुलाई कक्षाकोठामा लांच अवधि र 
ववद्यािीहरुको लाधग तयाफेटेररया अवधिको एक सांयोजन बनाउनको लागी 
आवश्यक हुनसतछ। सफाई िोटोकलहरु २०२०-२०११ पनु: खोल्ने योजनाहरुबाट 
(re-opening plans) अपररवतिनि छन।् 
 

 

 

 

(COVID 19) कोशभड-१९ आइसोलेिन रुम  

पहहलाको यिावि सब ैआइसोलेशन रुम िोटोकल कोभीि-१९ जारी रहनेछ। 
 

कोभीड-१९ (COVID-19) पिीक्षण 

थकूलहरुले कोभीि-१९ (COVID-19) को लागी अधिक सटीक र कम आिामक 
२४ घन्टा टननअराउन्ि मेन्िेटोरी (अतनवायन) पोशलमरेज चेन ररएतशन 
(Polymerase Chain Reaction (PCR)) साप्िाहहक परीक्षण सांचालन गनेछन।् 
कमनचारी र ववद्यािीहरुको ३०% अतनयशमि रूपमा विनमान अनमुति िकियाहरुको 
अनसुार ित्येक हप्िा परीक्षण जारी रहनेछ। हामी रािी कोभीि केसहरु ररपोटन 
गनन जारी राख्नेछौँ र त्यसपतछ कन््यातट टे्रशसांग (contact tracing) को लागी सब ै
ECDOH हदशातनदेशहरुको पालना गदनछौँ। 
 

कट्याक्ट टे्रशसगं (contact tracing)  

पहहलाको सब ैकन््यातट टे्रशसांग िोटोकल जारी रहनेछ। ECDOH २०२१-२२ को 
लागी अपिेटेि िोटोकल थिावपि गनेछ। सब ैकक्षाकोठा, लांचरूम, बस, आहदमा 
बच्चाहरुलाई कन््यातट टे्रशसांग र तवाररस्न्टन तनणनयहरुसुँग ECDOH लाई 
सहयोग गनन सीटहरु िोककएको छ। 
 

कोभीड-१९ (COVID-19) खोप 

डिथट्रीतटले आफ्नो ववद्यालय भवनहरु समुदायको लागी खोप केन्रहरुको रूपमा 
सेवा िदान गनन िथिाव गरेको छ। डिथट्रीतटले तनयशमि थकूलको हदन बच्चाहरुको 
लागी थकूलमा खोपको लागी एक पायलट डिथट्रीतटको रूपमा सेवाको लाधग 
िथिाव गरेको छ। सब ैकमनचारीहरुलाई पणून खोप लगाउनको लागी डिथट्रीतट 
दृढिापवूनक आग्रह गदनछ। जब उनीहरुको हेरचाह गने वयथकहरुलाई खोप 
लगाइन्छ, बच्चाहरु सुरक्षक्षि हुन्छन।् 
 

खोप (इम्युनाइिेसन) 
ववद्यालयको पहहलो हदनको १४ हदन शभत्र, अशभभावकले आफ्नो बच्चाको अप-
टु-िेट खोपको िमाण देखाउनपुछन , वा खोपहरुबाट विै धचककत्सा छुट िदान 
गनुनपछन। 
 

पिेंलो बस यार्ायार् (Yellow Bus Transportation) 

रास्ष्ट्रयव्यापी रुपमा बस चालकको कमीलाई सतबोिन गननको लागी, डिथट्रीतटले 
सब ैबस रन कभर गनन न्यनूिम समायोस्जि समय िाशलकाको जाुँच गरीरहेको 
छ। माथक सब ैसवारहरुको लागी आवश्यक छ। 
 

NFTA बस यार्ायार् 

ववद्यािीहरुले NFTA द्वारा तनिानररि थिावपि सुरक्षा हदशातनदेशहरुको पालना 
गनुनपछन। 
आफ्टर थकूल िोग्रशमांग बारे हाम्रो रेगलुर ि ेिोग्रामको यािायाि सेवाहरुको एक 
महहनाको अनभुव पतछ अपिेट गनेछौँ। पहहलाको C19 को सब ैएचआर (HR) 

िकिया जारी रहनेछ। 
 

साइनेि (Signage) 

िमुख धचन्ह हाम्रो सुरक्षा िोटोकलको मुख्य ित्वहरुलाई सुदृढ बनाउन 
डिथट्रीतट सुवविाहरुमा राखीनेछ। 
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स्कूल प्रोग्राम 

इटस्ट्रक्सन ्(instruction) 

बिुबार, सेप्टेतबर ८ देखख, सब ै ववद्यािीहरु पणून समय, व्यस्तिगि रूपमा, िति 
हप्िा पाुँच हदन थकूलमा उपस्थिि हुनेछन।् ववशशष्ट धचककत्सा कारणहरुको लागी 
छुट धचककत्सा बबदा तनदेशको लागी डिथट्रीतटको अपिेट गररएको 
आवश्यकिाहरुलाई पालन गनेछ। BPS तनदेशात्मक मोिल (BPS instructional 

model) ववथििृ गे्रि थिरको पाठ्यिमसुँग शशक्षण द्वारा ववद्यािी शशक्षाको 
गतिलाई आवश्यकिामा जोि हदइनेछ। 
 

प्रववधि 

BPS सूचना िववधि ववभाग कमनचारी र ववद्यािीहरुको लागी सबभैन्दा 
सकारात्मक ियोगकिान अनभुव िदान गननको लागी काम गरीरहेको छ। कतप्यटुर 
उपकरणहरुको हाल एक पणून रुपमा थयातनटाइजेसन िकिया भइरहेको छ र 
थकूलको शुरुवािको लागी एक चरणमा पनु:वविरणको लागी गे्रि उपयतुि 
तनदेशात्मक सांसािन उपकरणहरुमा सरुक्षक्षि ववद्यािी पहुुँच िदान गननको लागी 
ियार गरीन्छ। २०२०-२०२१ स्कूल बर्त वा ग्रीष्मकालीन स्कूल ननदेिनबाट 
(summer school instruction) उपकिणिरु (devices) फफर्ात गरिएको छैन भने 
र्ुरुटर् ैडडस्ट्रीक्टमा फकातउनपुछत। यी उपकरणहरुलाई थयातनटाइज गरी शसथटम 
थिापना गने िकियाहरु जथिै, सफा गने, हािन ड्राइभ पणून िररकाले, र एक नयाुँ 
अपरेहटङ्ग शसथटम थिापना गरी आगामी शैक्षक्षक बषनको लागी बबद्यािीहरुलाई 
वविरण गनुनपछन। एक उपकरण कफिान नगरेका बबद्यािीहरुलाई नयाुँ यन्त्र जारी 
गररने छैन जबसतम रेकिनमा एक कफिान आउदैन। उपकिणिरु 1515 S. Park 

Avenue, मा सोमबाि देखख िुरबािसम्मको बीच १० देखख ४ बिेसम्ममा फफर्ात 
गनुतपछत। 
 

नयाुँ कतप्यटुर उपकरणहरु (devices) खररद गरीएको छ र लेट फल (late Fall) 

सतम डिथट्रीतटमा उपलब्ि हुने अपेक्षा गररएको छ। हाम्रो आईटी टीम (IT टां) 
ले डिथट्रीतटको तनदेशात्मक र व्यवसातयक आवश्यकिाहरुलाई परूा गननको लागी 
सूचना िववधि सांसािनहरुको पवूानिार र सुरक्षाको व्यवथिापन, सन्िुलन, र मजबिु 
बनाउनको लागी आवश्यक कायनको िगति गरीरहेको छ। 
 

फफब्िकल एिुकेिन क्लास  

जहाुँ सतभव छ, शारीररक शशक्षा कक्षाहरु उपयतुि मौसममा बाहहर आयोजना 
गनुनपछन। जब कक्षाहरु शभत्र आयोजना हुन्छन,् ववद्यािीहरुले माथक लगाउनपुछन। 
शशक्षकहरुले आन्िररक गतिववधिहरुको दौरान बबद्यािीहरुको लागी (समुहमा वा 
एक कक्षाको रूपमा) सही दरूी माथक बे्रक (properly distanced mask breaks) 

थिावपि गननको लागी ववशेष ियास गनुनपछन। 
 

वाशसतटी एर्थलेहटक्स/अटय एर्थलेहटक्स प्रोग्राम  

डिथट्रीतटले हाम्रो सेतसन VI वाशसनटी खेलकुदको (Section VI Varsity sports) 

तनयशमि कायनिममा भाग शलनेछन।्  

अन्य सब ै एिलेहटतस िोग्राम सामान्यिया डिथट्रीतटमा रहेका कायनिमहरु 
सेप्टेतबर ८ िाररख पनुः सुरु हुनेछन।् सब ैबीपीएस खेलकुद कायनिमहरुको लागी 
पहहलाको कोशभि १९ सुरक्षा िोटोकल जारी रहनेछ। 
'स्याटितड े कम्युननटी स्कूल प्रोग्राम (Saturday Community School 
Programs) 
'थयाटरनिे कतयतुनटी थकूल िोग्राम (Saturday Community School Program) से 
यस बफ्लो (Say Yes Buffalo) सुँगको साझेदारीमा अतटोबरमा डिथट्रीतटभर 
चरणबद्ि शुरू गननको लागी तनिानररि छ। सब ैकोभीि १९ (COVID 19) सुरक्षा 
र सांरक्षण िोटोकल जारी रहनेछ। 
 

आफ्टि स्कूल प्रोग्राम  

BPS आफ्टर थकूल िोग्राम अको सूचना नभएसतम थिधगि छ। हामी  

अशभभावकलाई हाम्रो तनयशमि हदन कायनिमको लागी यािायाि सेवाहरुको  

एक महहना पतछ सतभाववि फल फेज-इन आफ्टर थकूल िोग्राशमांग बारे  

अपिेट गनेछौँ। 
 

फफल्ड हट्रप्स   

अको सूचना नभएसतम, कफल्ि हट्रप्स थकेजलु गररने छैन। हाई थकूल थटुिेन्ट 
इन्टननशशप, वोकन  असाइनमेन्ट, वा अन्य ररलीज िोग्राम सेप्टेतबर ८ मा थकेजलुमा 
शुरू हुनेछ। 
 

प्यािेटट वपक-अप 

हालको प्यारेन्ट वपक-अप िकियाहरु अको सूचना नभएसतम कायम रहनेछन।् 
ववशशष्ट िकियाहरु थकूल द्वारा फरक हुन सतछन ्र नस्जकबाट थकूल नेितृ्वको 
लागी एसोशसएट अिीक्षक द्वारा तनगरानी गररनेछ। 
 

स्वयंसेवक, समदुाय-आिारिर् पाटतनि, से यस बफ्लो स्टाफ (Say Yes 

Staff) 

डिथट्रीतटले एक फल (Fall) सुरु शमति योजना बनाउदैछ जसमा एक नन-
एतप्लोयी पाटननसन (non-employee partners) शसशमि केस-बाई-केस आिारमा 
चरणबद्ि हुनेछ। 
 

इब्टफननट क्याम्पस प्यािेटट पोटतल (Infinite Campus Parent Portal) 

इस्न्फतनट तयातपस प्यारेन्ट पोटनल (Infinite Campus Parent पोटनल) ले 
वाथिववक कक्षा पहुुँच थकेजलु, उपस्थिति, असाइनमेन्ट, गे्रि, र शशक्षकहरुको 
लागी सतपकन  जानकारी िदान गदनछ। हाई थकूल अशभभावकले पतन थनािक 
आवश्यकिाहरुलाई परूा गननको लागी आफ्नो ववद्यािीको िगति तनगरानी गनन 
सतनहुुन्छ। अशभभावकले आफ्नो बच्चाको एकाउन्ट पहुुँच गननको लागी एक 
यतुनक एतसेस कोिको आवश्यकिा पदनछ। तनदेशन र िपाईको एकाउन्ट सेट 
अप गननको लागी शभडियो हेनन यहाुँ स्तलक गनुनहोस।् 
https://www.buffaloschools.org/Page/2380 

 
धचफकत्सा छूटको लागी आवेदन 

अशभभावकले एक धचककत्सकको लेटरहेिमा एक धचककत्सा पेशवेर द्वारा 
हथिाक्षर गरीएको धचककत्सा कागजाि िदान गरेर ववद्यािीलाई ककन ररमोट 
मात्र तनदेशन (remote-only instruction) आवश्यक छ भन्ने कारणसहहि ररमोट 
तनदेशनको लागी एक धचककत्सा छुट अनरुोि गनन सतछन।् कुन ैपतन ववद्यािी 
एक धचककत्सा छूट िदान समविी (ररमोट) शशक्षामा भनान गररनेछ। 

 

अनरुोिहरुलाई (requests) यो ठेगानामा ईमेल गनुनपछन : 
medicalexemptions@buffaloschools.org वा Dr. Sharon Brown, ववद्यािी 
समिनन सेवाहरुको लागी सहायक अिीक्षकलाई 427 City Hall, Buffalo, N.Y. 

14202 मा यएूस मेलको माध्यमबाट पेश गनुनपछन। 

 

कृपया दरू शशक्षामा (Remote Learning) भाग शलनको लागी योग्य 
ववद्यािीहरुको बारेमा अधिक जानकारीको लागी सांलग्न कागजाि हेनुनहोस।् 

 BPS 2021-22 Remote Learning Plan  बीपीएस २०२१-२२ ररमोट लतनिंग 
प्लान 

ECDOH बाट िप मागनदशननको लागी िल स्तलक गनुनहोस:् 
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/upload

s/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf 

 

https://www.buffaloschools.org/Page/2380
mailto:medicalexemptions@buffaloschools.org
file:///C:/Users/nlowe660/OneDrive%20-%20Buffalo%20Public%20Schools/CABINET/Anne%20Botticelli/BPS%202021-22%20Remote%20Learning%20Plan%208.26.21.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf


२०२१-२०२२ परिशिष्ट: कोभीड १९ (COVID 19) सिुक्षा ि संिक्षण प्रोटोकल 

८/३१/२१ सम्मको— केहि कुिािरु परिवर्तन िुनसक्छ। 
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