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ड्यासबोर्क – सावकजनिक स्वास््य मेट्रितस  

Mecklenburg County को ड्यासबोर्ड सार्डजतिक स्र्ास््य िेट्रिक्स  

 

• सकारात्िक दर 
• घटिा दर प्रति 100,000 

 

स्िरण गिुडहोस:् ड्यासबोर्डले यी दईु सार्डजतिक स्र्ास््य िेट्रिक्सको अर्स्थािा आधाररि भएर 
व्यक्क्िगि शसकाइको लागग कसरी वर्द्याथीलाई फििाड ल्याउिे भिेर तिक्चिि गरेको छ।   

• दबैु हररयो > 14 ट्रदि: सबै वर्द्यालयहरूिा व्यक्क्िगि शसकाई वर्िार गिुडहोस ्

• दबैु पहेँलो (र रािोिा कुिै पति िभएको) >: 14 ट्रदिः तिक्चिि प्राथशिकिा प्राप्चि वर्द्याथी जिसङ्ख्याको लागग व्यक्क्िगि शसकाइको 
वर्िार गिुडहोस ्

• रािोिा एक र्ा सो भन्दा बढी: 14 ट्रदि: सबै वर्द्याथीका लागग भिुडअल (दरू) शसकाइको वर्िार गिुडहोस ्

 

सम्झिको लागग िहत्त्र्पूणड िेट्रिक्सहरू र्ािाडलापलाई प्रभावर्ि र जािकारी गराउि िेट्रिक्स बिाइएको हुन्छ।  

 
दबैु िेट्रिक्सहरू हररयोिा > 14 ट्रदिको लागग। राज्यको आदेिको पालिा गदै वर्द्यालयिा व्यक्क्िगि शसकाई वर्िार/तिरन्िर गिुडहोस।् एक र्ा 
दबैुदबैु िेट्रिक्स पहेँलोिा (र रािोिा कुिै पति िेट्रिक्स िभएको) भएको लागग > 14 ट्रदिः Mecklenburg County सार्डजतिक स्र्ास््य 
(MCPH) सँगको सहकायडिा तिक्चिि प्राथशिकिा प्राप्चि वर्द्याथी जिसङ्ख्याको लागग व्यक्क्िगि शसकाइको वर्िार/तिरन्िर गिुडहोस।् रािोिा 
एक र्ा सो भन्दा बढी: 14 ट्रदिः सबै वर्द्याथीका लागग MCPH सँगको सहकायडिा भिुडअल शसकाइको वर्िार गिुडहोस ्
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जिर्री 14 िा अिुिोट्रदि सशिति कायडहरू  

हािी हाम्रो िालू योजिा फे्रबुअरी 12, 2021 भरी पणूड रूपले दरू शसकाइिा व्यर्स्था गिे छौं। 
CMS शिक्षा सशितिल ेजिर्री14 िा अिुिोदि गरेपतछ तिम्ि शितिहरूिा हािी वर्द्याथीलाई व्यक्क्िगि रूपले तिदेिि फििाड 
ल्याउि ेछौं।  

• फे्रबुअरी 15: K-5 र K-8* वर्द्याथीहरू AA/दगुडि/BB िक्र 

• PreK र असक्षििा भएका वर्द्याथीहरू जो IEP प्रफक्रया िािड ि व्यक्क्िगि सेर्ा प्राप्चि गिड पट्रहिाि गररएका 
छि ्तििीहरू दैतिक िक्रिा िफकड िे छि।्  

• फे्रबुअरी 22: िध्य र िाध्याशिक वर्द्यालयहरू* िीि हप्चिािा A/B/C िक्रिा िफकड ि ेछि ्

• जस ैवर्द्याथीहरू िफकड िे छि ्हािी व्यक्क्िगि बारम्बारिा बढाउि ेअर्सरहरूको बारेिा िूल्याङ्खकि गिड िुरु गिे छौं। 
• यो िहत्त्र्पूणड छ फक सबजैिाले वर्द्यालय अर्गध र वर्द्यालय सिय भन्दा बाट्रहर सुरक्षा िापदण्र् अर्लोकि तिरन्िर 

गिे छि।् यो सिुदाय-व्यापी प्रयास हो जसले हाम्रो सिुदायको प्रतिबद्धिा िाग्दछ। 
 

 

 

*PreK-6 K-5 वर्द्यालय र K-8 वर्द्यालयसँग िफकड िे छ, 6-12 र 7-12 वर्द्यालय MA/HS सँग िफकड ि ेछ।  
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K-5 र K-8 व्यक्क्िगि तिदेिि*िा फििाड  

K-5 र K-8 वर्द्यालयिा भिाड भएका र व्यक्क्िगि तिदेिि िोफकएका 
वर्द्याथीहरू प्रति हप्चिा AA र BB िक्रिा वर्द्यालयिा उपक्स्थि हुिेछि ्भि े
बुधबार सबै वर्द्याथीका लागग दरूदरू शसकाई ट्रदि हुिेछ।  

 

शिक्षकहरू र वर्द्यालय-आधाररि किडिारीहरूले फे्रबअुरी. 11 िा प्रतिर्ेदि 
गिेछि।्  

 

* - िन्टेचर्री PreK-6 वर्द्यालयहरू सिार्ेि गदडछ 
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फे्रबुअरी 15 व्यक्क्िगि तिदेिििा फििाड  

अतिररक्ि रूपिा, फे्रबअुरी 15 िाः 
• PreK र असक्षििा भएका वर्द्याथीहरू जो व्यक्क्िगि सेर्ाहरू प्राप्चि गिड IEP प्रफक्रया िािड ि पट्रहिाि भएका छि ्तििीहरू 

दैतिक िक्रिा िफकड िे छि।् 
• *ASEP/BSEP साइटहरू प्राथशिक वर्द्यालयहरूिा खुल्िछेि।्  

 

 

*ASEP- स्कूल संर्धडि कायडक्रि पतछ 

*BSEP- स्कूल संर्धडि कायडक्रि अतघ 

 
 

  



 
6 

  

भौतिक तिदेिििा िध्यि र िाध्यशिक वर्द्यालय फििाड  

िध्यि र िाध्याशिक वर्द्यालयिा भिाड भएका, र भौतिक 
तिदेिि िोफकएका वर्द्याथीहरू प्रति हप्चिा पाँि ट्रदि A, B 

र C िक्रिा उपक्स्थि हुिेछि ्

भौतिक िक्र फे्रबुअरी 22 बाट िुरु हुन्छः 
• सिूह A – फे्रबुअरी 22 देखख26 

• सिूह B – िािड 1 देखख 5 

• सिूह C – िािड 8 देखख 11 

 

11th कक्षाका लागग राज्य-आर्यक ACT जािँ भौतिक 
रूपिा फे्रबअुरी 23 िा हुिछे। िाध्याशिक वर्द्यालयका 
वर्द्याथीका लागग यो पूणड रूपले दरू ट्रदि हुिछे जसल े
भौतिक रूपिा ACT परीक्षा शलएका छैिि।् 
शिक्षकहरू र वर्द्यालय-आधाररि किडिारीहरू फे्रबअुरी 18 िा 
फििाड आउिे छि।्  
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किडिारी सहायिाको बच्िा 
वर्द्यालय-आधाररि र बस िालकका बालबाशलकाको लागग दैतिक अिसाइट वर्कल्प 

• वर्द्यालय-आधाररि किडिारी र बस िालकका सब ैK-8 बालबाशलकाहरू योग्य छि;् बालबाशलका CMS िा भिाड भएको 
हुिुपदडछ 

• K-8 वर्द्याथीहरू उिीहरूलाई िोफकएको वर्द्यालयिा र्ा वर्द्यालय जहाँ उिीहरूको अशभभार्क/संरक्षक काि गछडि ्त्यहाँ 
उपक्स्थि हुि सक्छि ्।  

• यट्रद अशभभार्क/संरक्षक काि गिे वर्द्यालय छिौट गररन्छ भिे अशभभार्क/संरक्षकको वर्द्यालय कक्षा वर्स्िारिा 
वर्द्याथीको कक्षा भिाड सिार्ेि गिुड पदडछ।  

• वर्द्याथीको दईु-हप्चिे दरू शसकाई सियार्गध भर परूा-ट्रदि वर्कल्पको रूपिा प्रस्िार् गररएको छ।  

• वर्द्याथीहरू उिीहरूको वर्द्यालय किडिारीले तिरीक्षण गरेको दरू शसकाइिा सहभागी हुिेछि।्  

• यो अर्गधिा वर्द्याथी उिीहरूको शिक्षकहरूसँग भौतिक शसकाइिा सहभागी हुि ेछैिि।्  

• सािान्य घण्टी िाशलका अर्गधभर प्रधािाध्यापकले िोकेका वर्द्यालय-आधाररि किडिारीले तिरीक्षण प्रदाि गिे छि।् अतघ-
र-पतछ वर्द्यालय हेरिाह प्रदाि गररिे छैि र अलग-अलग तिधाडरण गररिु पदडछ। 
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भौतिक र पूणड दरू बबि स्थािान्िरण 

कष्टको अर्स्थािा, पररर्ारले िोफकएको वर्द्यालय रक्जष्िारलाई शलखखि रुपिा इिेल, फ्याक्स र्ा पत्र िािड ि भौतिक तिदेिि र 
पूणड दरू एकेरे्िी बीि स्थािान्िरणको लागग अिुरोध गिड सक्छ। 
अिुरोधलाई वर्द्यालय स्िरिा व्यर्स्थापि गररिे छ र ग्यारेन्टी ट्रदइिे छैि। यट्रद वर्द्यालयल ेिकड सगंि रुपिा कक्षा 
आकार/िाशलकािा ठूलो उथलपुथल िगरी व्यर्स्थापि गिड सक्छ र उक्ि अिुरोधिा िलका िध्ये कुि ैएक िापदण्र् छ भिे 
अिुरोधलाई अिुिोदि गिड सक्छः 

o पररर्ारको एक सदस्यले ियाँ गिफकत्सा उपिार पाइरहेको छ जसल ेउक्ि व्यक्क्िलाई उच्ि-जोखखिको र्गडिा रा्छ 

o बच्िा हेरिाहको पहँुििा अिािक आएको पररर्िडि 

o पररर्ारको आगथडक र्ा रोजगारीिा अिािक आएको पररर्िडि 

o अिुिोट्रदि स्थािान्िरण र्ा ट्रहँर्ाइले गदाड वर्द्यालय कायडिा आएको पररर्िडि 

व्यक्क्िगि तिदेििको लागग वर्द्याथीको स्थािान्िरण अिुरोध ित्काल स्थािान्िरणको लागग योग्य िहुि सक्छ। 
िोटः अिुिोदि िालु वर्द्यालय र्र्ड (2020-2021) अर्गधको लागग िात्र।  
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भौतिक फििाडको ियारी 
• फे्रबुअरी 10 बाट िरुु हुिे वर्द्याथी उपक्स्थति िक्रको स्िरण गराउि क्जल्लागि जोडर्एको 5 सन्देिहरू पठाइिे छ 

• िुक्रबारसम्ि प्रधािाध्यापकले उिीहरूको वर्द्यालय ियारीको जाँि सूिी पुिः हेि ेछि ्

• शसकाइ सिुदाय सुपररर्ेक्षकले प्रधािाध्यापकलाई जिर्री 6 र 7 िा PPE अद्यार्गधक पठाउिे छि ्

• जिर्री 19 को ियारीको लागग वर्द्यालयको PPE आर्यकिालाई सञ्चिालिल ेिान्यिा प्रदाि गिछे।  

• बस िालकहरू बस सञ्चिालि िागड फे्रबअुरी 15 सुरुर्ाि शितिको लागग िुरु फे्रबुअरी 11 िा िुरु हुिेछ। 

• प्रधािाध्यापकलाई सुवर्धाहरू र किडिारी अर्लोकिको लागग पुििाडजगी प्रोटोकल ट्रदइयो।  

• सञ्चिालिल ेप्रधािाध्यापक र शिक्षकहरूलाई यस हप्चिाको र्ायुको गुणस्िर पहल अद्यार्गधक गरायो।  
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लक्षणको क्स्क्रतिगं 
र बस प्रिाखणकिा 
भौतिक रूपिा उपक्स्थि सब ै
वर्द्याथीहरूले प्रत्यके ट्रदि 
आइ पुग्िु भन्दा अतघ लक्षण 
क्स्क्रतिगं गिे छि।्  

बस िढ्ि ेसबै वर्द्याथीहरूले 
प्रिाखणकिा िारि परुा गि े
छि ्र यो उिीहरूको 
िालकलाई हप्िाको एक पटक 
उिीहरू उपक्स्थि भएको 
हप्िाको पट्रहलो ट्रदि ट्रदिेछि।् 

 लक्षण क्स्क्रिर 

सुरक्षा, हाम्रा वर्द्याथीहरूको स्र्ास््य र कल्याण, किडिारी, पररर्ारहरू र सिुदाय उच्ि 
प्राथशिकिािा छि।् सार्डजतिक वर्द्यालयका लागग कोशभर्-19 क्स्क्रतिगंक्स्क्रतिगं सञ्चिालि गिड 
र वर्द्यालय भर्ि प्रर्ेि गिे जोसुकै व्यक्क्िको िापक्रि िाप्चि NC DHHS StrongSchoolsNC 

औजार-फकट आर्यक पदडछ। यस कारणले, हािी प्रत्येक वर्द्याथी र आगन्िुकलाई 
वर्द्यालयलाई प्रतिर्ेदि गिुड अतघ CMS लक्षण क्स्क्रिर सर्ेक्षण पुरा गिड भन्छौं।  

िरण 1 प्रत्येक बबहाि, CMS लक्षण क्स्क्रिर िपाईंको CMS वर्द्याथीको इिेल ठेगािािा 
सर्ेक्षण पुरा गिडको लागग शलकं सट्रहि आउिे छ र्ा िपाईंले वर्द्यालयको र्ेर्पेजबाट शलकं 
खोल्ि सक्िुहुिेछ र्ा यहाँ क्क्लक गिुडहोस।् िपाईंको वर्द्यालयिा सर्ेक्षणको पेपर संस्करण 
सिेि उपलब्ध हुिेछ। 
िरण 2 CMS बस बढाउिको लागग, िपाईंको अशभभार्क लक्षण क्स्क्रतिगं आगधकाररकिा िारि 
(प्रिाखणकिा िारि) भररएको तिक्चिि गिुडहोस।् वर्द्याथीको हप्चिाको पट्रहलो ट्रदि जुिसुकै बार 
भए पति यो िारि बस िालकलाई ट्रदिु पदडछ। wearecms.com को बस जािकारी शिर्डकिा 
क्क्लक गिुडहोस,् यहाँ क्क्लक गिुडहोस ्र्ा िपाईंको वर्द्यालयिा पेपर संस्करण उपलब्ध हुिेछ। 
िरण 3 CMS लक्षण क्स्क्रिर सर्ेक्षण पुरा गिड िपाईं कुि भार्ा प्रयोग गिड िाहिुहुन्छ ियि 
गिुडहोस।् 
िरण 4 कृपया सम्भावर्ि कोशभर्-19 जोखखि र लक्षणहरूसँग सम्बक्न्धि सबै िीिर्टा सर्ेक्षण 
प्रचिहरूको उत्तर ट्रदँदा सम्भर् भएसम्ि इिािदार भएर ट्रदिुहोस।् 
िरण 5 िपाईंको प्रतिफक्रयाको आधारिा िपाईंले वर्द्यालय जाि अिुिति प्रदाि गदै हररयो ठीक 
गिन्ह दे्चिुहिे छ र्ा थप तिदेिि सट्रहि रािो X गिन्ह दे्चिुहुिेछ। 
िपाईंको सहकायड र सहयोगको लागग धन्यर्ाद छ! यो CMS लक्षण क्स्क्रिर सर्ेक्षणको उद्देय 
हालसालै किै िपाईं कोशभर्-19 सँग सम्बक्न्धि लक्षणका अिुभर् ि गरररहिु भएको  छ र्ा 
ित्कालै कोशभर्-19 को जोखखििा ि पिुड भएको छ फक भिेर तिधाडरण गिुड हो। उपलब्ध 
गराइएको सबै जािकारीहरू गोप्य राखखिे छि।् िपाईंको सर्ेक्षण ितिजािा आधाररि भएर 
िपाईंलाई वर्द्यालय जाि अिुिोट्रदि गररिेछ र्ा घरै बस्ि भतििे छ। वर्द्याथीहरू जो ठीक 
िहिुस गरररहेका छैिि ्घरै बस्िु पछड र र्ाक्टर र्ा स्र्ास््य हेरिाह प्रदायकसँग सल्लाह शलिु 
पछड। वर्द्यालय ट्रदििा लक्षण देखखएका वर्द्याथीहरूलाई लैजािु पिे आर्यकिा हुिसक्छ। 
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  िास्क लगाउिु अतिर्ायड छ 

• सबै वर्द्याथी र किडिारी सदस्यहरूले िास्क लगाउिु आर्यक छ।  

• CMS वर्द्यालय र्ा भर्ििा प्रर्ेि गिे सबै आगन्िुकहरूले िास्क लगाउि ुआर्यक छ।  

• किडिारीको लागग िेस िास्का अतिररक्ि िेस शिल्र् पति उपलब्ध छ िर यो िेस िास्कको प्रतिस्थापि होइि। 
• Mecklenburg County सार्डजतिक स्र्ास््य उपलब्ध भएिा िल्टीलेअर (2/3  प्लाई) भएको िेस िास्क लागउि सबजैिालाई 

प्रोत्साट्रहि गदडछ।  

• घाँटीको पट्टीलाई िेस िास्क भिरे िातिँदैि र वर्द्यालयिा उगिि िुख छोप्िे भिरे अिुिति प्रदाि गररँदैि 

• योग्य अर्स्था भएका वर्द्याथीका पररर्ारहरू िेस िास्क अपर्ाद िारि परुा गरेर यस आर्यकिाको अपर्ाद अिरुोध गिड 
सक्छि ्
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अतिररक्ि फक्रयाकलापहरू 

• फे्रबुअरी 5 बाट पौर्ीबाज/गोिाखोरहरूल ेNCHSAA के्षत्रीय प्रतिस्पधाडको पुिः िुरु गरे। 
• इि-शसजि एथलटे्रटक सिहूहरूल ेफे्रबअुरी 8 बाट अभ्यास/खेल पुिः िुरु गरे। 
• र्ेशसजि एथलेट्रटक सिूहहरूल ेकौिलिा वर्कास गिड र्कड  आउट फे्रबअुरी 15 बाट पुिः िुरु गछडि।् 
• केही वर्द्यालय-पचिाि िाध्याशिक वर्द्यालय कला फक्रयाकलापहरू फे्रबुअरी 8 बाट िुरु हुिेछ। 

ब्याण्र्/संगीि, ितृ्य र िाटक सिेि सिार्िे यी कला कायडक्रिहरू स्र्ेच्छािा आधाररि भएर प्रदाि 
गररिेछ भिे वर्द्याथी सहभागीको लागग अशभभार्कको अििुति आर्यक हुिेछ र एथलेट्रटक्सको के्षत्रिा 
राखखएका सबैसँग व्यर्स्था शिलाउँदै कोशभर् प्रोटोकलहरू र सुरक्षा अभ्यासहरू स्ि रूपिा उपयोग 
गररिेछ। 

• जसै भौतिक रुपिा सहभागगिाका लागग वर्द्याथी फक्रयाकलपा अिुिोदि हुन्छ प्रधािाध्यापक र 
पररर्ारहरूलाई अद्यार्गधक गराइिेछ। त्यस बेलासम्ि वर्द्यालय-स्पोन्सर क्लबहरू, संस्थाहरू, र अन्य 
फक्रयाकलापहरू भिुडअल संरििािा तिरन्िर सञ्चिालि गररिेछ।  

• यो महत्त्वपूर्क छ कक सबैजिाले ववद्यालय अवधि र ववद्यालय समय भन्र्दा बाट्रहर सुरक्षा मापर्दण्र् 
अवलोकि निरन्िर गिे छि।् यो समुर्दाय-व्यापी प्रयास हो जसले हाम्रो समुर्दायको प्रनिबद्ििा माग्र्दछ।  
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भ्याक्तसि 
लगाउिे 
कायकक्रम 

 फैललिबाट रोतिुहोस ्

उपचार िुरु गिुकहोस ्

Novant स्वास््य 

कोलभर्-19 भ्याक्तसि कायकक्रम 

 

कट्रहले:ितिर्ार, फे्रबुअरीच13, बबहाि 7 बजेदेखखचसाँझ 5 बजेसम्ि 

कहााँ:Spectrum Center 

333 E Trade St, Charlotte, NC 28202 

भ्याक्तसि िी व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राप्ि हुिेछ जो 65 वर्क वा सो भन्र्दा बढीका छि,् र एपोइन्टमेन्टबाट मात्र। 
एपोइन्टमेन्ट कसरी ललिे: 

• यहाँ अिलाईि साइि अप गिुडहोस:् http://bit.ly/SpectrumNH  

िपाईंले अन्य के कुरा बुझ्िु पछक? 

• कृपया िपाईंको एपोइन्टमेन्टको लाधग समयमा आई पुग्िुहोस।् िपाईंको एपोइन्टिेन्ट सियिा िपाईंलाई शभत्र तिदेिि 
ट्रदइिे छ। कृपया िाँर् ैिआउिु होला। 

• िपाईंको बीिा कार्क आफूलसि ल्याउिु होला। िपाईंको बीिा भए पति िभए पति िपाईंले तिःिुल्क भ्याक्क्सि पाउिु 
हुिेछ। यट्रद िपाईंशसि िेडर्केअर छ भिे िपाईंको रािो, सेिो र तिलो कार्ड ल्याउिु होला। 

• मास्क लगाउिुहोस ्जसले िपाईंको मुख र िाक छोप्छ। यट्रद िपाईंलाई िाट्रहएको छ भिे हािी एउटा ट्रदिेछौं। 
• िपाईंको एपोन्टिेन्टको सियिा िपाईंको थप स्र्ास््य जािकारीको बारेिा सोगधिे छ र िािड 6 िा दोस्रो खुराकको 

लागग एपोइन्टिेन्ट प्राप्चि गिुडहुिे छ।  

 

भ्याक्क्सि लगाई सकेपतछ पति िास्क लगाई रा्चि, हाि धुि र सबैल ेभ्याक्क्सिको अर्सर िपाएसम्ि अरुबाट 6 फिट टाढा 
रहि शसिाररस गररन्छ। 
िवर्ििि जािकारीका लागग GetVaccinated.org िा जािुहोस ्

 

http://bit.ly/SpectrumNH
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भ्याक्क्सि कायडक्रि 

• CMSचले CMS किडिारीको लागग सिेि भ्याक्क्सिको पहँुिलाई बढाउिको लागग Novant Healthचसँग साझेदारी 
गदैछ।  

• पट्रहलो कायडक्रि फे्रबअुरी 6 िा McClintock Middle िा  
• 165 CMS किडिारी सदस्यहरू 65 र बूढाबूढीहरू सहभागी भए र पट्रहलो खुराक प्राप्चि गरे 

• दोस्रो खुराक फे्रबुअरी 27 िा McClintock िा िाशलका रहेको छ  

• आगािी कायडक्रि Spectrum Center िा, ितिर्ार, फे्रबुअरी 13 
• 65- िागथका CMS किडिारीहरूलाई कम्िीिा पति 1,000 एपोइन्टिेन्ट उपलब्ध छ।  

• योग्य किडिारी सदस्यहरूलाई आज (फे्रबुअरी 9) सञ्चिार बाँडर्एको छ 

• एपोइन्टिेन्ट दिाडको लागग अिलाई साइि अप गिुड पदडछ 

• लक इिेलिा र्ा टेक्स्ट सन्देिबाट प्रदाि गररएको छ 

• योग्य किडिारीका लागग भ्र्ाइस सन्देि पति प्रदाि गररएको छ 

• CMS वर्द्यालय साइटका भवर्ष्य सप्चिाहन्ि कायडक्रिहरूले अयोग्य सिुदायहरूलाई कोशभर्-19 भ्याक्क्सिको अर्सरलाई र्दृ्गध 
गिेछ।  


