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प"रवत&नका घटना,म

1. माच$ 9 बाट -
a. CMS !श#ा स!म(तले हालको पा0ो 1वीकार गद7छ

2. माच$ 10 बाट -
a. !सनेट क(मा !सनेट +बल 220 प1ढयो
b. !सनेट +बलले !सनेट !श(ा स!म6त तथा !सनेट शासन गन: स!म6त पास गद<छ
c. !सनेट +बलले एक 49-0 मतBवारा !सनेट पास गद<छ तथा सदनमा पठाइएको छ
d. सदन क(मा !सनेट +बल 220 प1ढयो

3. माच$ 11 बाट -
a. !सनेट +बल 220 सदन शासन गन: स!म6त पास गद<छ
b. !सनेट +बल 220 एक 119-0 मतBवारा सदन पास गद<छ तथा गभन<रलाई पठाइएको छ
c. गभन<रले 1दउँसो 5:27 बजे काननु अनसुार !सनेट +बल 220 दRतखत गछ<न ्

4. माच$ 15 बाट -
a. राUयको !श(ा स!म6तले !सनेट +बल 220 को लाVग माग<दश<न अपनाउँछ तथा यसलाई NC 

टूलXकटमा समावेश गद<छ 2



CMS को ला%ग SB 220 तथा रा*य स-म/तको 0भावह4
● !लान ए (जनु रा+य स.म0तले अ4हले क7तीमा 4 4दनको <यि>तगत 0नद@शनको Bपमा पDरभाFषत गदHछ) ले सबै FवNयाथPका लाQग कRा K-5 मा 

Sदान गनुHपछH।

● !लान ए सबै FवNयाथPका लाQग एक <यि>तगत .शRा योजना (IEP) वा 504 !लान स4हत कRा 6 देXख 12 मा Sदान गनH आव]यक हु^छ।

● !लान ए वा !लान बी दबैु सामा^य ई डी FवNयाथPका लाQग कRा 6 देXख 12 स7म Sदान गनH सaक^छ।

● पूणH Dरमोट एकेडमेी (FRA) मा नामांकन भएका सबै FवNयाथPहBले आfनो उपय>ुत कRा hतरको !यान अनसुार <यि>तगत 0नद@शनमा जाने छनौट 
गनH स>छन।् य4द 0तनीहB FRA देXख <यि>तगत 0नद@शनमा पDरवतHन गनH चाह^छन ्भने अ.भभावकहBसँग CMS लाई सQूचत गनH अFSल 1, 2021 
स7म हु^छ। CMS ले पDरवारहBलाई माचH 26, 2021 स7मको पDरवतHनका nडिho>टलाई सQूचत गनH कडाइका साथ Sोqसाहन गदHछ। FवNयाथPहB एक 
पटक िhSंगको rबदाबाट अFSल 12, 2021 मा फक@  प0छ CMS ले ती अ.भभावaकय अनरुोधलाई पालन गनुHपछH।

○ IEPs वा 504 !लानहB भएका सबै FवNयाथPहB जो FRA मा नामांकन गरेकाहBसँग !लान ए 0नद@शन Sा!त गन@ Fवकuप हुनेछ।

● सबै FवNयाथPहBले Sा!त गDररहेका <यि>तगत 0नद@शन FRA मा जान छनौट गनH स>छन।् य4द 0तनीहB <यि>तगत 0नद@शनलाई FRA मा पDरवतHन 
गनH चाह^छन ्भने अ.भभावकहBसँग CMS लाई सQूचत गनH अFSल 1, 2021 स7म हु^छ। CMS ले पDरवारहBलाई माचH 26, 2021 स7मको 
पDरवतHनका nडिho>टलाई सQूचत गनH कडाइका साथ Sोqसाहन गदHछ। FवNयाथPहB एक पटक िhSंगको rबदाबाट अFSल 12, 2021 मा फक@  प0छ 
CMS ले ती अ.भभावaकय अनरुोधलाई पालन गनुHपछH।

● !लान सी अब hकूल nडिho>टको लाQग Fवकuप होइन। को.भडसँग स7बि^धत कारणहBको लाQग पूणH Dरमोट 0नद@शन सपेुरvटे^डे̂ टले अझै प0न एक
<यि>तगत hकूल वा hकूलको 4हhसाको Bपमा पDरवतHन गनH स>छ, तर स7पूणH nडिho>टमा होइन। <यि>तगत देXख दरूhथ 0नद@शनस7म कुनै प0न
.सfट सावHज0नक Fवभावमा DरपोटH गDरनपुछH।
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रा*यका /नण7यह4

SB220 तथा शि'तशाल) *कूल NC पि.लक हे1थ टूल3कट को प5रणाम*व:प, <डि*>'टसँग BनDन कुरा 
हुनुपछG :
प5रवारह:लाई Jयि'तगत BनदMशन तथा FRA बीच छनौट गनG अवसर Sदान गनुGहोस।् यVद Bतनीह: FRA तथा 
Jयि'तगत BनदMशन बीच प5रवतGन गनG चाहWछन ्भने अYभभावकसँग CMS सZूचत गनG अ[Sल 1, 2021 
सDम हुWछ। हामी एक पटक ि*Sंगको aबदाबाट अ[Sल 12, 2021 मा फकM  पBछ CMS ले ती अYभभाव3कय 
अनुरोधलाई पालन गनुGपछG।
[वdयाथeह:लाई एक IEP वा 504 hलान सVहत Sदान गनुGहोस,् चाहे Bतनीह: हाल ैJयि'तगत :पले वा FRA 
मा उपि*थत हँुदै छन,्
hलान ए अWतगGत Jयि'तगत :पले उपि*थत हुने अवसर। उपरो'त उह) समयरेखा कायाGWवयन हुWछ।
hलान ए मा सDभा[वत Yसlट सVहत, Yशmा सYमBतले *कूल सDवdGधन कायGnमह: (ASEP) पBछ अ*थायी 
बWद गनM सDबWधमा फेर) pयान Vदनेछ। 
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-सफा9रस

सोमवार, अ[Sल 12 Yसlट hलान ए मा सब ैJयि'तगत पाqोमा शrुवात।
● [वdयाथeह: SBत हhता (सोमवार, मंगलबार, aबह)वार, शnुवार) 4 Vदन Jयि'तगत :पले; र दरू*थ 

SBत हhता 1 Vदन (बधुवार) उपि*थत हुWछन ्
● मे 10 को शrुवात तथा *कूल वषGको अWतसDम, hलान ए मा भएका [वdयाथeह: Jयि'तगत :पले 

SBत हhता 5 Vदन उपि*थत हुनेछन ्
● माचG 24 को शrुवात, प5रवारह:सँग एक [वक1पको :पमा hलान ए मा Jयि'तगत BनदMशनमा पणूG 

दरू*थ एकेडमेी (FRA) छनौट गनG [वक1प हुWछ
● माचG 24 को शrुवात, प5रवारह:को FRA बाट hलान ए Jयि'तगत BनदMशनमा जाने [वक1प हुWछ
● यVद तपाw हालको Yसकाइको त5रकालाई प5रवतGन गनG चाहनुहुWछ भने, तपाwले यस समय केह) 

गनुGपदyन। यVद हामीले तपाwबाट केह) सनेुनz भने, तपाw हालको Yस'ने [वक1प (Jयि'तगत :पमा वा 
FRA) मा रहन स'नुहुWछ।

● FRA मा वा बाVहर Yसlटह: सोमवार, अ[Sल 12 बाट Sभावकार) हुWछन ्
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हामीले के <यान =दय??

SB220 तथा NCToolkit समी+ामा, हामीले
/यान 2दय4:

5लान ए + बी हाइ89ड
● एक IEP वा 504 स:हत !मडल (MS) तथा हाई 1कूल

(HS) ?व@याथBहC, जसले य1तो गन7 छनौट गछ7न,् 
Iलान ए (4 :दन + बुधवार दरू) उपि1थत हुOछन ्

● !मडल 1कूल तथा हाई 1कूलका सबै अOय
?व@याथBहC हालको Iलान बी (2 :दन + 3 :दन दरू) 
उपि1थत हुOछन ्

सबैका ला=ग 5लान ए
● !मडल 1कूल तथा हाई 1कूलका सबै

?व@याथBहC 4 :दन RयिSतगत तथा बुधवार
दरू Cपमा उपि1थत हुOछन ्

सबै ?@तावको ला=ग Cकन 5लान ए?

● एक IEP वा 504 को लाTग मा0 नभई सबै
?व@याथBहCको लाTग Vदान गनW अवसर, सXभव
भए सXम धेरै 1कूलमा उपि1थत हुने अवसर

● 1कूलहCमा ?व@याथBहCलाई Iलान ए तथा Iलान बी
(नदWशन(बस/क#ा कोठाहC आ:दमा सामािजक दरू[को
चुनौती) को काय7सूची, (नदWशन आ:दका लाTग
VभावहC

● यातायात 1टा]फंग 1तरहCले Iलान ए तथा Iलान बी
यातायात (ज1तै - बसमा 24 अTधकतम #मता) दबैु
सेवा समय अनसुार Vदान गन7 रोक लगाउन सSछ
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@कूलको काय7ह4 - संचार 0DEया

*कूल संचार S3nया तथा समयरेखा

● *कूल सYमBतको BनणGय अनुसार, अYभभावकह:लाई तथा माचG 23 को साँझ समदुायलाई BनणGयको 
<डि*>'ट *तरको संचार पठाइनेछ।

● Sधानाpयापकले ConnectEd तथा अYभभावक प5रवतGन अनुरोध फारामको नमनुा बधुवार, माचG 24 
मा पठाउनेछ।

● हामीले ती प5रवारह:ले शnुवार, माचG 26 को अWतसDममा अYभभावक प5रवतGन अनुरोध फारम
भनुGपछG भनी अनुरोध गदy छz।

● EC तथा 504 केस SबWधकह:ले अYभभावकसँग कुनै पBन [वdयाथeका लाZग Bतनीह:को केसलोडह:
फलो अप गनMछन ्जसले aबह)वार, माचG 25 को अWतसDममा छनौट पेश गरेका छैनन।्

● अYभभावक प5रवतGन अनुरोध फाराम परूा गनG दैBनक 5रमाइWडरह: धेरै संचारको मा`यमहCमा पठाइनेछ।
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सामािजक दरूH तथा सJुवधाह4को उपयोग

● CDC हाल ैअपडटे गनM मागGदशGन गदGछ तर यो प5रवतGन हुनु 
अBघ NC बाट अपनाइएको हुWछ

● hलान ए को लाZग NC टूल3कटको प�ृठ 8-9 मा सWदभG
● hलान ए लाई कmा कोठा/बसह:मा Wयूनतम सामािजक दरू) 

आव�यक हुWछ जहाँ [वdयाथeह: ि*थर भई बYसरहेका छन।्  
*कूलह:ले कmा कोठामा सDभव भएसDम धेरै हदैसDम दरू) 
समायोजन गनG ठाउँको उपयोग गनुGपछG।

● [वdयाथeह: एकq हुने (Vहँ�ने) हल तथा mेqह:, अझै 
पBन सामािजक दरू) मागGBनदMशनका पालन गछGन।्
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ध"यवाद


