
COVID-19 सम्बन्धी सरुक्षा मषार्गनिर्देशिहरू

Champlain Valley Head Start सेप्ेम्बरमषा फेरर खलुर्दै छ। हषामधी तपषाईंलषाई भेटिको लषानर आतरु छौं!  
हषाम्ो Head Start कषा कम्गचषारीले तपषाईंको ्बचचषा हरेक दर्ि विद्षालयमषा हँुर्षा उिधीहरूलषाई सरुक्क्त रषाखे्छि।्
तपषाईंले आफिो ्बचचषालषाई वरि-सककू ल िषा ्बषाल सयषाहषारको लषानर लयषाउँर्षा तपषाईंले अपेक्षा रि्ग सकिे कुरषा यहषँा छ।

ड्रप-अफ/वपक-अपले कसरी कषाम रछ्गि?्
• ड्रप-अफ र वपक-अप रिदे ियसकहरूले अनििषाय्ग

रूपमषा मषासकहरू लरषाउिपुछ्ग।

• व्बरषामधी भएकषा ियसकहरू (श्षासरिश्षास सम्बन्धी
व्बमषारीकषा कुिदै पनि संकेत रे्खषाइरहेकषा) ले ड्रप
अफ िषा वपक अप रि्ग सकिहुुनि।

• आर्श्गत: समषाि वयवतिले हरेक दर्ि ्बचचषालषाई
ड्रप अफ र वपक अप रिु्गपछ्ग।

• समभि भएसमम, हजरु्ब्ुबषा-हजरुआमषा जसतषा िदृ्ध
मषानिसहरूले छोडि िषा ्बषाल्बषानलकषाले नलि जषाि
हँुर्दैि, दकिकी उहषँाहरूलषाई रमभधीर व्बरषामधी हुिे ्ेरदै
जोक्खम छ।

• पररिषारहरूलषाई आफिो ्बचचषालषाई विशेष समयमषा
छोडि िषा नलि जषाि अिुरो् रि्ग सदकिेछ।

• COVID-19 पोजेद्भ वयवतिको िक्जकको
समपक्ग मषा आएको हुिषाले सियं-किषारेन्षाइिमषा
रहेकषा आमषा्ुब्बषा/पररिषारकषा सर्सयहरूले छोडि
िषा नलि जषाि हँुर्दैि।

हषामधी तपषाईंको ्बचचषालषाई रििेश द्षारमषा भएकषा हषात ्ुिे 
स्षािहरूमषा आफिषाहषातहरू ्िु पठषाउिेछौं। रििेश द्षारमषा हषात 
्ुिे स्षािहरू उपलब् िभएमषा, कम्गचषारीले ्बषाल्बषानलकषालषाई 
ह्षाण्ड सेनि्षाइजर रियोर रि्ग मद्दत रिदेछि।्

हषामधी रषातषा रषालषाहरू, ्कषाि, अतयषान्क 
अत्षास, आदर् समषािेश हुि सकिे समक्रमणकषा 
संकेतहरूकषा लषानर ्बचचषाको दृशयषातमक 
निरीक्ण रिदेछौं।

हषामधी तपषाईंको ्बचचषाको तषापक्रम
सपश्गविहीि ्ममोनम्रले जषँाचिेछौं।

हषामधी तपषाईंको ्बचचषालषाई निमिमधये कुिदैपनि लक्णहरू भएको छ दक छदैि भिधी सोधिेछौं?
• खोकी लषागिे
• जिरो आउिे (100.4 िषा सोभनर्षा उचच तषापक्रम)
• श्षासको कमधी हुिे िषा श्षासरिश्षासमषा कदठिषाइ हुिे
• नचसो लषागिे िषा नचसोले रर्षा्ग ्बषारम्बषार कषापिे
• मषंासपेशधी र्खेु्
• ्षाउको र्खेु्
• घषँा्ी र्खेु्
• सकूचक खद्रषा आउिे
• सिषार् िषा रन् ्षाहषा िपषाउिे
• िषाक्बषा् ्बढी मषात्षामषा दफकषा स्षाि हुिे

खोकी लषागिे श्षासरिश्षासमषा 
कदठिषाइ हुिे

्षाउको र्खेु् घषँा्ी र्खेु्

मेरो ्बचचषा कदहले घरमषा ्बसिपुछ्ग?
उिधीहरू विरतकषा 14 दर्िमषा COVID-19 लषारेको  
कोही वयवतिसँर िक्जकको समपक्ग मषा रहेकषा छि ्भिे। 

विरतकषा 10 दर्िमषा, उिधीहरूको COVID परीक्ण रर्षा्ग
पोजेद्भ िनतजषा आएको छ भिे।

उिधीहरूलषाई COVID-19 कषा कुिदै पनि लक्ण छ भिे—
पषृ्ठको तललो भषारमषा रहेको लक्णहरूको सकूचधी हेिु्गहोस।्

विरतकषा 14 दर्िमषा भम्गन् भनर्षा ्बषादहर यषात्षा 
ररेकषा ्बषाल्बषानलकषाले रषाजय्बषा् रिषाप्त मषार्गनिर्देशिको 
पषालिषा रिु्गपछ्ग। आफिो नशक्कसँर कुरषा रिु्गहोस ्िषा 
https://accd.vermont.gov/covid-19/restart/

cross-state-travel मषा जषािुहोस ्

मेरो ्बचचषालषाई कक्षाकोठषामषा हँुर्षा व्बमषारीकषा 
लक्णहरू रे्क्खनछि ्भिे के हुनछ?

तपषाईंको ्बचचषालषाई समभि भएसमम नछ्ो घर 
पठषाइएको हुिपुछ्ग।

व्बरषामधी ्बषाल्बषानलकषा िजषँार्षासमम उिधीहरूलषाई 
सिस् ्बषाल्बषानलकषा्बषा् छुट्षाइिेछ।

मेरो ्बचचषा कदहले कषाय्गक्रममषा फक्ग ि उनचत 
हुनछ?
यदर् ्बचचषा COVID-19 भएको कसदैसरँ अिषाितृ 
भएमषा, उिधीहरूलषाई 14 दर्िसममको लषानर घरमषा 
सियं-किषारेन्षाइिमषा रषाख्ुपछ्ग।

्बचचषा व्बरषामधी भएमषा,उिधीहरू लक्णहरू निको  
भएपनछ र उिधीहरूलषाई 24 घण्षासमम जिरो-कम 
रिदे औषन्हरू रियोर िरररकि जिरो निको भएमषा 
कक्षाकोठषामषा फदक्ग ि सकिेछि।्

निमि लक्ण/अिस्षाहरू भएकषा सिस् ्बषाल्बषानलकषा 
कषाय्गक्रममषा सषामेल हुि सकिेछि:् 

• उिधीहरूलषाई नचदकतसकीय रूपमषा एलजजीहरू भएको
र नचदकतसषा उपचषार योजिषाहरू पषालिषा ररेमषा खोकी
लषागिे र िषाक ्बगिे समसयषा हुिे (जिरो िआएको)
एलजजी लक्णहरू।

• रषाम्ोसँर नियनत्ण रररएको, मधय र्म

ड्रप-अफ र वपक-अप

सिषास्थय सरुक्षा जषँाचहरू
Head Star कषा कम्गचषारीले ड्रप-अफमषा भएकषा रितयेक ्बचचषालषाई निमि सिषास्थय 
सरुक्षा जषँाच रिदेछि।् तपषाईंको ्बचचषा यसमषा निपणु हुिहुुिेछ!

Nepali



यो संस्षा समषाि अिसर रिर्षायक हो।

मषासकहरू/फेनसयल कभररङस
हषाम्षा कम्गचषारीले दर्िभरी मषासकहरू लरषाउिेछि।्

2 िषा सोभनर्षा ्बढी उमेरकषा ्बषाल्बषानलकषालषाई मषासकहरू  
लरषाउि रिोतसषाहि र सम््गि रररिेछ। Head Star  
ले मषासक आिशयक पिदे ्बषाल्बषानलकषालषाई मषासक उपलब्  
ररषाउिेछ।

कक्षाकोठषामषा दर्ि कसरी व्बते्छ?

हषातहरू ्िेु
कम्गचषारी र ्बषाल्बषानलकषाले 
दर्िभरी आफिषा हषातहरू 
्ोइरहिे छि।्

सफषा रिदे र की्षाणरुदहत ्बिषाउिे 
• Head Start कषा कम्गचषारीले दर्िभरी सतह त्षा िसतहुरू 

्बषारषाम्बषार रूपमषा सफषा ररेर की्षाणरुदहत ्बिषाउिेछि।्
• सफषा रि्ग िसदकिे खेलौिषाहरू (िरम खेलौिषा, पदहरि  

कप्डषा र पपे्हरू) रियोर रररिेछदैि।

कक्षाकोठषा आरनतकुहरू 
• कुिदै ्बषादहरी आरनतुक िषा सियंसेिधीहरू हुिेछदैिि ्
• यस समयमषा अनभभषािकहरू कक्षाकोठषामषा भ्रमण 

िषा सियंसेिधी हुि सकिहुुनि।
• नशक्कहरू र पररिषार सहषायतषाकषा विशेषज्ञहरू 

तपषाईंको ्बचचषाको दर्िकषा हषाइलषाइ्हरू सषाझषा 
रि्ग िषा तपषाईंकषा रिश्नहरूको जिषाफ दर्ि 
तपषाईंसँर नियनमत समपक्ग मषा रहिुहुिेछ।

नयषाप समय 
• Head Start ले आरषाम रिदे स्बदै मयषा्, तनिषा र बलषाङके्हरू (्बषाल्बषानलकषाको घर्बषा् िभएर) आफदै  उपलब् ररषाउिेछि।्  

कम्गचषारीले नयषाप रिदे मयषा्हरू दर्िहँु सफषा रिदेछि।्
• कम्गचषारीहरूले ्बषाल्बषानलकषाको ्बधीचमषा जनत सकर्ो द्ैरदै खषालधी ठषाउँ छ भिधी निक्चित रिदेछि।्
• ्बषाल्बषानलकषालषाई एक-अकषा्गसँर उल्ो दर्शषामषा रषाक्खिेछ जसकषारण नतिधीहरू आरषाम रर्षा्ग आमनुिे-सषामनुिे हँुर्दैिि।्

खषािषा खषािे समय
खषािषाहरू हलकषा फरक रे्क्खिेछि।् 
्बषाल्बषानलकषालषाई खषािषाहरू दर्इिेछ, 
नतिधीहरूलषाई आफदै  पक्सकि दर्इँर्दैि।

र्षँात मषाझिे
यस िष्ग महषामषारीको कषारणले कक्षाकोठषाहरूमषा र्षँात मषाझिे कषाय्ग रररँर्दैि। 
कृपयषा आफिो ्बचचषालषाई उिधीहरूको र्षँात सिस् रषाख् व्बहषाि र सुत्अुनघ 
उिधीहरूलषाई र्षँात मषाझि मद्दत रिु्गहोस।्

खेलिे
• ्बषाल्बषानलकषाले सषािो, समषाि समकूहहरूमषा दक्रयषाकलषापहरू रिदेछि ्
• कम्गचषारीले ्बषाल्बषानलकषालषाई सषामषाक्जक-र्कूरी कषायम रषाख् मद्दत रिदेछि ्
• हषामधी ठकूलो समकूहमषा रररिे दक्रयषाकलषापहरू रर्दैिौं
• ्बषाल्बषानलकषालषाई खेलौिषा िषा दकतषा्बहरू घर्बषा् लयषाउि अिुमनत दर्ि सदकँर्दैि

्बषाल्बषानलकषालषाई हौसलषा दर्िे
• भख्गरकषा ्बषाल्बषानलकषा निरषाश िषा नचक्नतत हँुर्षा उिधीहरूलषाई हौसलषा दर्िपुछ्ग। Head Start कषा 

कम्गचषारीले ्बषाल्बषानलकषाको सयषाहषार स्ैँ पषालि-पोषण रिदे तररकषामषा रिदेछि।् 
• Head Start कषा कम्गचषारीले ्बषाल्बषानलकषाको िररपरर हँुर्षा स्ैँ फेस कभररङहरू लरषाउिेछि।्


