ముందున్న మార్ుం
గ
Lake Washington స్కూ లు డిస్ట్రక్ట
ి ి K-1 కుటుంబాల కొర్కు గైడ్

K-1 కుటుంబాల కొర్కు లేక్ట Lake Washington School District గైడ్ మేం స్కూ ళ్లు
పున:ప్రారేంభిస్తున్న ేం కనుక విద్యా ర్ధులు మరియు సిబ్బ ేందిని సాధ్ా మైనేంత వరకు
స్తరక్షితేంగా ఉేంచేందుకు మా ఆపరేషనల్ ప్రపప్రియల్లు మేం చపట్టన
ి అనేక మార్ధు లను
హైలైట్ చసేందుకు డిజైన్ చయబ్డిేంది.
క్ా ేంపస్కు మరిేంత మేంది విద్యా ర్ధులను తిరిగి రప్ు ేంచ ప్రపణాళికలపై మేం నిరేంతరేం
పనిచసాుేం మరియు అవి అభివృదిు చేందుతునన కొద్దీ ఈ ్ాున్్లకు సేంబ్ేంధేంచిన
అదనపు సమాచారానిన కుటేంబాలు మరియు సిబ్బ ేందిి అేందిసాుేం.
ఈ గైడ్ చదివినేందుకు మరియు విద్యా ర్ధులు మరియు సిబ్బ ేంది అేందరి భప్రదత కొరకు
మాతో భాగసాా మా ేం నెరిప్నేందుకు మీకు ధ్నా వాద్యలు.
మా ాత్వే ఫారా ర్డ ్(Pathway Forward) ా
్ ు న్్పై తాజా అప్డేట్్లు మరియు సమాచారేం
కొరకు, సేందరిశ ేంచేండి. www.lwsd.org/Pathway-Forward

చివరిగా అపడేట్ చేసింది: 2/1/2021

ముందున్న మార్ గుం

ఫిబ్రవరి నుంచి బ్ార్ుంభుంచి, మా చిన్నన రి అభ్యా సకులన తిరిగి
ా
క్ల స క్లరూమక్లలన తీసుకురావడుం బ్ార్ుంభస్తుం (1-21-2021 న్నటికి):
•
•
•
•
•

గురువారిం, ఫబ్రవరి 18: కిండరగారటెన్ & ఫస్టె గరడ్
ే విదయారుులు
ఎరలీ-మిడ్ మారిి: గరేడ్ 2-3 విదయారుులు
మిడ్-లేట్ మారిి: గరేడ్ 4-5 విదయారుులు
TBD: మిడిల్ స్కూలు విదయారుులు (గరేడ్లు 6-8)
TBD: మిడిల్ స్కూలు విదయారుులు (గరేడ్లుGrades 9-12)

మార్ గదర్శ ాల స్కబ్ాలు
మా పనిక ముఖ్ాింగా దిగువ మారగ దరశక స్కత్యరలు మరియు
కట్టెబ్ాట్ట
ీ ఉింట్ాయి.
•

విదయారుులు, సబ్బింది మరియు కుట్టింబ్ాల ఆరోగాిం
మరియు స్వస్ు తకు రక్షణ కల్పించడిం.

•

మహమాారి దయవరా తీవరతరమైన జాతి, సామరుయిం,

సామాజిక ఆరిుక సు తి, మరియు భాషకు స్ింబ్ింధిించిన
అస్మానతలను సానుకూలింగా పరిషూరిించడిం జరుగుత ింది.
•

పరతి విదయారిుని విదయావింత డిని చేయడిం.

•

పరతి విదయారిుత్ో చురుకటైన, సు రమైన మరియు అరువింతమైన స్ింబ్ింధయలను ధృవీకరిించిండి.

•

మా కుట్టింబ్ాలను నిమగనిం చేయడిం.

దిగువవాట్ిత్ో కూడిన స్రళమైన ప్ాీన్లు అభివృదిు చేసే పనులు రిట్రన ట్ూ స్కూలు ట్ాస్టూ ఫో ర్ మరియు వరూ గర
ే పులకు అపపగిించబ్డిింది:
•

హెల్్ ఏజటన్స్ మారగ దరశకాలకు అనుగుణింగా కరోనయవైరస్ట వాాప్్ ని నిరమాల్ించడిం మరి యు తగిగించడిం;

•

సబ్బింది మరియు విదయారుులను స్ురక్షితింగా ఉించుత ింది మరియు సామాజిక-భావోదేవగ స్వస్ు త మరియు ఇింట్రాక్షన్లకు మదద త
నిస్ు్ింది.

•

పరతి విదయారిు అభ్ాస్నకు స్మీకృత ప్ారపాతకు ప్ారధయనాత కల్పించడిం;

•

ఈ స్ింవత్రిం మిం మరస ఉనన స్మయిం కింట్ే గణన్సయింగా మరుగటైన రలతిలో సాెఫ్ మరియు విదయారుులు అభ్ాస్నకు తిరిగి వచేిిందుకు
అవకాశిం కల్పస్ు్ింది.

•

కుట్టింబ్ాలకు మదద త ఇవవడిం:
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ఈ విషయుంలో మన్ుందర్ుం కలిర ఉన్నన ుం!
విద్యార్థులు మరియు ఉద్య ాగుల కొర్కు సుర్క్షితమన
ై మరియు
ు మరియు డిస్టర ిక్ట
ఆరోగావంతమన
ై సకూళ్ల
్ ర సదుపాయాలను
సృష్రంచడం మా అతాంత పాాధయనాతయంశం. Lake Washington
సకూల్ డిస్టర ిక్ట
్ ర మన సకూలు కమయానిటీ కొర్కు వివిధ ర్కాల
నిర్ణ యాలు తీసుకోవడయనికి Seattle/King క ంటీ పబ్లుక్ట హెల్తతో
భాగస్ాామాం కలిగి ఉంద్ి. ఈ భాగస్ాామాంలో విద్యార్థులు,
కుట ంబాలు మరియు స్ట్బబంద్ి యొకూ ఆరోగాానిి ధృవీకరించే
కోుజ్ కమయానికేషన్ మరియు కనసలటరషన్లు సహా ఉంటాయి.
ఒకరినొకర్థ సుర్క్షితంగా ఉంచుకోవడయనికి మనందర్ం తీసుకోగల
కొనిి దశలు ఇవి:

సుర్క్షితుంగా ఉుండుండి:
•
•
•
•

మీ చేత లు రటగుాలరగా శుభ్రిం చేస్ుక ిండి
(పరతిసారి కన్సస్ిం 20 సెకిండీ ప్ాట్ట)

మీ దకరానిన గమనిించిండి (ఆరు అడుగుల భౌతిక దకరిం ప్ాట్ిించిండి)
మీమాస్టూ ధరిించిండి

ఒకవేళ మీకు అస్వస్ు తగా ఉననట్ీ యిత్ే ఇింట్ి వదద నే ఉిండిండి.

రోజువారీ హెల్తత చెక్ట:
•
•
•

స్కూల్్కు రావడయనిక ముిందు కుట్టింబ్ాలు వారి విదయారుులు
మరియు ఇతర కుట్టింబ్ స్భ్ుాలను తనిఖీ చేయాల్.
ఉదయ ాగులు పనిక రావడయనిక ముిందు వారిని మరియు వారి
కుట్టింబ్ాలను కూడయ చెక్ చేయాల్.

ఒకవేళ మీరు లేదయ మీ తక్షణ కుట్టింబ్స్భ్ుాలు అస్వస్ు తత్ో ఉనయన
లేదయ స్ింభావా క విడ్ లక్షణయలను పరదరిశస్ు్ననట్ీ యిత్ే, ఇంటి వదద నే
ఉండండి.

బాధ్ా ాయుతమైన్ రిపోరి ిుంగ్:
•

•
•

మీరు లేదయ మీ తక్షణ కుట్టింబ్ింలో ఎవరటైనయ కొవిడ్-19 కొరకు
ప్ాజిట్ివ్ ట్ెస్టె చేయబ్డినయ, COVID-19 ట్ెస్టె రిజల్ె కొరకు వేచి
ఉననట్ీ యిత్ే, లేదయ కొవిడ్-19 ప్ాజిట్ివ్ కరస్టత్ో నేరుగా కాింట్ాక్ె
అయిత్ే, దయచేస్ట్ ద్యనిని రిపో ర్టర చేయండి.

ఉదయ ాగులు వారి ప్ాజిట్ివ్ రిజల్ె ని వారి బిల్డ ింగ యొకూ కొవిడ్-19
స్కపరవైజరకు వింట్నే నివేదిించయల్.

కుట్టింబ్ాలు మరియు విదయారుులు ప్ాజిట్ివ్ రిజల్ె ని స్కూలు నరు్
లేదయ స్కూలు అడిానిసేెట్
ే రకు వింట్నే నివేదిించయల్.

Centers for Disease Control (CDC) పాకార్ంగా,
కొవిడ్- 19 రోగలక్షణయలోు ఇవి ఉంటాయి:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100.4 లేదయ అింతకింట్ే ఎకుూవ జవరిం
దగుగ
శ్ావస్ తకుూవగా తీస్ుక వడిం లేదయ శ్ావస్
తీస్ుక వడిం
చల్
అలస్ట్
కిండరాల నొప్ప లేదయ శరలర నొపుపలు
తలనొప్ప
రుచి లేదయ వాస్న భావన క లోపవడిం
గ ింత నొప్ప
ముకుూ రదదద లేదయ ముకుూ కారడిం
వికారిం లేదయ వాింత లు
డయిేరియా, మరియు/లేదయ
డయకుామింట్ చేయబ్డడ ముిందస్ు్ పరిసు తిక
స్ింబ్ింధిం లేని కొత్ అస్వస్ు త యొకూ ఇతర
స్కచనలు

మా జనయభాలోని కేసులకు వేగంగా పాతిసపంద్ించడయనికి, తదుపరి దశలు మరియు సపో ర్టర అంద్ించడయనికి, భదాతను గరిషరం చేయడయనికి,
గోపాతను నిర్ాహంచడయనికి మరియు కాార్ంటైన్ అంతటా అభాసన కొనస్ాగింపును ధృవీకరించడయనికిి్ Lake Washington School
District (LWSD) కొవిడ్ స్టేఫ్ర ట పాున్, Emergency Coordination Center (ఎమరజెన్సస కో ఆరిినేషన్ స్టంటర్ట) (ECC), మరియు పాజిటివ్ కేస్
రజస్ాపన్స టీమలు ఏరాపట చేయబడయియి.
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ఫే

ఫే

కవరిుంగ్క్లలు

కవరిుంగ్క్లలు

కాాంపస్లు మరియు బసుసలు అనిింటిలోనక మాస్ూలు అవసర్ం.

ఫేస్ట కవరిింగలు కొవిడ్-19 నుించి మిమాల్న స్ింరక్షిస్ ాయి,వైరస్ట ఇతరులకు వాాప్్ చెిందకుిండయ
నిరోధిించడయనిక స్హాయపడత్యయి. Washington State Department of Health మరియు డిసె క్
ే ె భ్దరత్య
ప్ాీన్కు అనుగుణింగా ఉదయ ాగులు, విదయారుులు మరియు బిల్డ ింగ స్ిందరశకులు అిందరమ కూడయ స్ింరక్షణయతాక
ఫేస్ట కవరిింగలు ధరిించయల్. పరజలు ఆరు అడుగుల దకరింలో ఉిండలేని అనిన పబిీ క్ ఇిండయ ర స్ు లాలు మరియు
అవుట్డయ ర సాులోీ ఫేస్ట కవరిింగలు అవస్రిం అవుత్యయి.
డిసె క్
ే ె సేఫ్ె ట ప్ాీన్లో ప్ేర ూనన నిబ్ింధనలు మరియు పరకేయల పరకారింగా మినహాయిింపులు ఇవవవచుి. ఫేస్ట కవరిింగ కొరకు పరత్యామానయ ఆపష న్ ల
గురిించి సబ్బింది తమ బిల్డ ింగ కొవిడ్-19 స్కపరవైజరత్ో కల్స పనిచేయాల్.
LWSD ఉదయ ాగులు మరియు విదయారుులదరికీ కాీత్ మరియు డిసో పజబ్ుల్ ఫేస్ట కవరిింగ లు అిందిస్్ ుింది.
దిగువ జాబిత్య చేసన Center for Disease Control (CDC) మారగ దరశకాలను కల్గి ఉననట్ీ యిత్ే సబ్బింది మరియు విదయారుులు తమ స్వింత ఫేస్ట
కవరిింగలను ఉపయోగిించవచుి. ఒకవేళ విదయారిు లేదయ సాెఫ్ మింబ్ర వారి ఫేస్ట కవరిింగ తీస్ుకొని రావడిం మరిిప్ో యినయ, వేరరచ ోట్ ప్ెట్ె న
ి య లేదయ
ప్ో గ ట్టెకునయన, మిగిల్న రోజు కొరకు ఉపయోగిించడయనిక డిసో పజబ్ుల్ 3-ప్ెీ ల మాస్టూ లభ్ాిం అవుత ింది.

CDC ఫేస్ కవరింగని ఇలా వివరిసత ుంద్ి:
•
•
•
•
•
•

నోర్థ మరియు ముకుూపైన ఫ్ాాబ్లాక్ట కవరింగ.
దృఢంగా ఫ్ట్ అవుత ంద్ి, అయితే ముఖంవైపు స్ౌకర్ావంతంగా ఉంట ంద్ి.
టైలు లటద్య ఇయర్ట లూపలతో సుర్క్షితంగా ఉంచయలి.
ఫ్ాాబ్లాక్ట యొకూ అనేక పొ ర్లను చేరాాలి.
పరిమితి లటకుండయ శ్ాాస్ట్ంచేందుకు అనుమతించయలి.
పాడైపో కుండయ లటద్య ఆకార్ం మార్కుండయ మష్న్పై ఎండబెటిర, లాండర్ట చేయగలుగుతయర్థ.

గాట్ర్, బ్ిందయనయస్ట మరియు సాూరఫలు కాీత్ ఫేస్టమాస్టూల వలే రక్షణ అిందిించలేవని CDC గురి్ించిింది.
అిందువలీ , అవి ఫేస్ట కవరిింగ యొకూ ఆమోదయోగామైన రమప్ాలు కావు.
ఫేస్ట కవరిింగలు, వాక్ గత పరిశుభ్రత మరియు వాాప్్ ని నిరోధిించే విధయనయలకు స్ింబ్ింధిించి సెైనేజీ ప్ో స్టె
చేయబ్డిింది.

కాుస్ర్ూమలు: కాుస్ర్ూమలోు విద్యార్థులు మరియు స్ట్బబంద్ి కొర్కు ఫేస్ కవరింగలు అవసర్ం
అవుతయయి.
•

పదద సు లాలు:

విదయారుులు మరియు సబ్బిందిక కటఫట్ేరియా, ఉమాడి ప్ారింత్యలు, జిమ్, ప్ేీ గ్ేిండ్, బ్యట్ మరియు బ్హిరింగ పరదేశ్ాలోీ ఫేస్ట
కవరిింగలు అవస్రిం.
o ప్ెదద గర
ే పులను పరిమితిం చేయడయనిక బిల్డ ింగ కారాకలాప్ాలు స్వరిించబ్డత్యయి.
విరామం:
o విరామ స్మయింలో ఫేస్ట కవరిింగలు అవస్రిం.
o 6 అడుగుల సామాజిక దకరిం ఉననింత వరకు విదయారుులు బ్యట్ ఒక చినన "మాస్టూ బ్రరక్" తీస్ుక వడయనిక మాస్టూ
త్ొలగిించవచుి.
o

•
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హెల్తత బ్రూ నుంగ్/అటెస్టష
ి న్

కొవిడ్-19 లక్షణయలు లటద్య కొవిడ్-19 కొర్కు పాజిటివ్గా టస్ర చేస్టన
్ వాకుతలతో ఎలాంటి
కాంటాక్టరలు లటవని ధృవీకరించుకోవడయనికి విద్యార్థులు మరియు స్ట్బబంద్ి విధిగా పాతి
ఉదయం హెల్త చక్టని పూరిత చేయాలి.
పరవేశిం వదద వాకు్లిందరిక అట్ెసె ేషన్ మరియు/లేదయ సటరీనిింగ అనేది కొవిడ్-19 ఉనన వాకు్లు
ఎవరమ డిసె క్
ే ె ఫెసల్ట్ీలోక పరవేశించకుిండయ పరిమితిం చేసే చరా. Office of Superintendent

of Public Instruction (OSPI), అదేవిధింగా Department of Labor and Industries (L&I)
దయవరా ఈ పరకేయ అవస్రిం అవుత ింది. (ఒకవేళ అవస్రిం అయిత్ే ప్ేపర కాప్టలు
లభ్ామవుత్యయి; హెల్్ చెక్ వబసెైట్ అనేక భాషలోీ లభ్ామవుత ింది).

ఈ చర్ాలకు మరింత నేపథ్యానిి అంద్ించడయనికి హెల్త స్టటరీనింగ మరియు అటస్టేరషన్
యొకూ నిర్ాచనయలు ఇకూడ ఇవాబడయియి:
•

స్టటరీనింగ - ఒకవేళ వారిక నిరిుషె లక్షణయలు ఉనయన లేదయ రోగలక్షణయలు ఉనన ఎవరినైనయ
కాింట్ాక్ె చేసనట్ీ యిత్ే మరరవరి దయవరా అయినయ (సటరీనర) దయవరా ఒక వాక్ ని అడిగర

పరకేయ. ఒకవేళ వాక్ అనిన పరశనలకు లేదు అని స్మాధయనిం చెప్పనట్ీ యిత్ే, సటరీనర
వారి ఉష్ోో గేతను తీస్ుకుింట్ాడు. ఒకవేళ వారి ఉష్ోో గేత 100.4 కింట్ే తకుూవగా
•

ఉననట్ీ యిత్ే, వారు ఫెసల్ట్ీ లోపలకు వళీ గలుగుత్యరు.

అటస్టేరషన్ – ఒక వాక్ తమకు రోగలక్షణయలు లేవని, రోగలక్షణయలుననవారి చుట్ూ
ె లేనని, మరియు గత రటిండు రోజులోీ వారి ఉష్ోో గేత 100.4

కింట్ే తకుూవగా ఉననట్ట
ీ గా ఒక వాక్ అట్ెస్టె (ధృవీకరిించే) పరకేయ. దదనిని మౌఖికింగా, ఒక ఫారానిన స్బిాట్ చేయడిం దయవరా, లేదయ రోస్ె రలో
స్ింతకిం చేయడిం దయవరా చేయవచుి.

LWSD ఫెసల్ట్ీలోనిక పరవేశించే వాకు్లు అిందరమ కూడయ డిసె క్
ే ె బిల్డ ింగ లోనిక పరవేశించడయనిక OSPI మరియు L&I దయవరా ప్ేర ూనన పరమాణయలను కల్గి
ఉననట్ట
ీ గా ముిందుగా అట్ెసె ష
ే న్ అిందిించయల్. సాధామైనింత తవరగా ఈ పరకేయను స్ులభ్తరిం చేయడయనిక పరతి LWSD ఫెసల్ట్ీలో ముిందస్ు్గా
నిరాురిించబ్డడ ప్ారింతిం(లు) వదద దదని కొరకు ఒక సేెషన్ లేదయ సేెషన్లను ఏరాపట్ట చేస్ ారు.
•

స్కూలులోనిక పరవేశించే విదయారుులు అిందరమ విధిగా డెైలీ స్క
ె డెింట్ అట్ెసె ష
ే న్ ఫారానిన స్బిాట్ చేయాల్ లేదయ అట్ెసె ేషన్ సటరీనర దయవరా
సటరీనిింగ పరకేయను పూరి్ చేయాల్:
o
o
o

•
•
•
•
•

ఒకవేళ ఎల్మింట్రల విదయారుులు లేదయ నయన్-వరబల్ విదయారుులు ఎలాింట్ి ఫారిం లేకుిండయ వసే్ ప్ేరటింట్/గారిడయన్కు విధిగా కాల్
చేయాల్, మరియు వారు ఫో న్ దయవరా విధిగా అట్ెస్టె చేయాల్. విదయారిు తరువాత లాగ షటట్ ప్ెై ‘‘సటరీన్డ’’ వలే లాగ చేయబ్డత్యరు.

ఆన్సెైన్లో 15 నిమిష్ాలకింట్ే తకుూవ స్మయిం ఉనన విదయారుులు (ఉదయహరణకు, మట్ీరియల్ ప్కప చేస్ుక వడిం), ఎలాింట్ి
ఫారిం లేకుిండయ విజిట్ర లాగ దయవరా పరవేశించవచుి.

ఒకవేళ వారి వదద ఫల్డ -అవుట్ ఫారిం లేనట్ీ యిత్ే సెకిండరల స్క
ె డెింట్లు ఆన్సెైట్లో ఫారానిన పూరి్ చేయవచుి.

కొవిడ్-19 స్కచనలు మరియు లక్షణయలను గమనిించడయనిక సబ్బింది భౌతిక తనిఖీ, లేదయ హెల్్ సటరీనిింగ కూడయ నిరవహిస్ ారు.

ఒకవేళ విదయారిు లేదయ సాెఫ్ మింబ్ర ఏవైనయ కొవిడ్-19 రోగలక్షణయలను పరదరిశించినట్ీ యిత్ే, వారిని ఇింట్ి వదద నే ఉిండమని క రత్యరు.
స్కూలుకు వచిిన తరువాత సబ్బింది విదయారుుల ఉష్ోో గేతను తీస్ుకుింట్ారు.

వారు ప్కప కొరకు స్కూలు వదద వేచి ఉిండేట్పుపడు లక్షణయలను అనుభ్విించిన
విదయారుుల కొరకు ఒక కావరింట్ెైన్ రమమ్ (Q రమమ్) లభ్ామవుత ింది.
ఏవైనయ నయన్-కొవిడ్ స్ింబ్ింధిత స్మస్ాల కొరక విడిగా హెల్్ రమమ్
లభ్ామవుత ింది.

అటస్టేరషన్ ఫ్ారాల(బహుళ్ భాషలోు)ను LWSD
వబస్టైట్లో ఇకూడ కనుగొనవచుాwebsite
here:
https://www.lwsd.org/attestation.
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ర్వాణా ఆరోగ్ా మరియు భబ్దా బ్పోటోాల్తక్లలు
ఈ సమయంలో ర్వాణయ స్టేవలను అంద్ించడంలో ఎలాంటి మార్థప లటదు,
అయితే పాతాే క విదా మారాాలు మరియు డైవర్ట ల సంఖా తగిాంచబడటం
వలు విద్యార్థులందరిన్స ర్వాణయ చేస్టే మా స్ామర్ు యం పరిమితం
చేయబడవచుా. వారి బ్లడి ను బసుసలో పంపాలని ఎవర్థ పాున్
చేసత ునయిర్నేద్ి తలుసుకోవడం కొర్కు K-5 తలిు దండరాలకు ఒక సరేా
పంపబడింద్ి మరియు ఆ ఇన్పుట్ ఆధయర్ంగా ర్ూట్లు అభివృద్ిు
చేయబడతయయి. తగిాంచబడి రజడ
ై ర్టష్ప భౌతిక దకర్ం పాటించడయనికి
మదద త ఇవాడంలో స్ాయపడరత ందని మం ఊహసుతనయిం. ఒకవేళ్
మా ర్వాణయ స్ామరాుయనిి మించి సభుాలు ఉనిటు యితే, వాక్ట జోన్లు
పంచడం మరియు ర్ూట్లను రీకానిిగర్ట చేయడం వంటి సర్థదబాటు ను
పరిగణనలోకి తీసుకోవాలిస రావొచుా.

అటెస్టష
ి న్/బ్రూ నుంగ్

తల్ీ దిండురలు విదయారుులను బ్సాెపకు పింపడయనిక ముందు అస్వస్ు రోగలక్షణయల కొరకు మదిింపు చేయాల్ మరియు విదయారుుల ఉష్ోో గేత తీస్ుక వాల్.
ఒకవేళ వారి విదయారిు అస్వస్ు తగా ఉననట్ీ యిత్ే, తల్ీ దిండురలు వారిని స్కూలుకు పింపకుిండయనే ఇింట్ి వదద నే ఉించయల్.

డైవర్టలు మరియు విద్యార్థులందరి కొర్కు పోా టోకాల్స
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

బ్స్ట డెవ
ై రలకు కొవిడ్-19 భ్దరత్య ప్ో ర ట్ోకాల్్త్ో శక్షణ ఇవవబ్డిింది.

విదయారుదలు బ్స్ట సాెప వదద వేచి ఉిండేట్పుపడు మాస్టూ ధరిించి, భౌతిక దకరానిన ప్ాట్ిస్ ారు.
బ్స్ు్లో ఉననపుపడు మాస్టూలు అవస్రిం.

స్రటైన వింట్ిలేషన్ మరియు గాల్ పరవాహిం కొరకు బ్స్ు్లోని ముిందు మరియు వనుక ఉిండే అనిన విిండయ లు మరియు అనిన రమఫ్ హాాచ లు
ఓప్ెన్ చేయబ్డత్యయి- బ్స్ు్ రటైడ్ కొరకు విదయారుులు తగినవిధింగా డెరస్ట చేస్ుక వాల్.

ఉదయింపూట్, బ్సాెప వదద , విదయారుులు బ్స్ు్ ఎకుూత్యరు మరియు బ్స్ు్ వనుక నుించి ముిందు వైపుకు సటట్ీ ట నిింపబ్డత్యయి.

భౌతిక దకరానిన గరిషెిం చేయడయనిక సాధామైనింత వరకు విదయారుులు పరతి సటట్టకు ఒక విదయారిు చ పుపన కూరోివాల్. ఒకవేళ విదయారుు లు
సటట్ీను పించుక వాల్్ వసే్ , వారు ఎలీ పుపడక సటట్టలోనే కూరోివాల్ మరియు ముిందువైపుకు చకస్క
్ ఉిండయల్.
త్ోబ్ుట్టెవులు/గృహస్భ్ుాలు ఎపుపడక ఒకర సటట్టలో కల్స కూరోివాల్.

స్కూలు వదద , సటట్టలో కూరోివాలని డెవ
ై ర విదయారుులకు గురు్ చేస్ ాడు. విదయారుులు బ్స్ు్లో ముిందు నుించి వనకూ నిషరీమిసా్రు.

మధయాహనింపూట్ ఇింట్ిక వళ్లీట్పుపడు, విదయారుులు బ్స్ట సాెపలు ఆధయరింగా వనక నుించి ముిందుకు బ్స్ు్లోనిక ఎకుూవత్యరు- లాస్టె బ్స్ట
సాెప చివర, మొదట్ి బ్స్ట సాెపకు ముిందు కూరుిింట్ారు.
బ్స్ు్లో తినడిం మరియు త్యగడిం అనుమతిించబ్డదు.

బ్స్ు్లో పరవేశించేట్పుపడు మరియు విడిచిప్ెట్ె ట్
ే పుపడు విదయారుులు భౌతిక దకరానిన ప్ాట్ిించయల్.

పరతి బ్స్ు్లో సటట్ీ ట మరియు హాాిండిల్్ త్ో స్హా హెై ట్చ ప్ాయిింట్లు రమట్ల మధా శుభ్రిం చేయబ్డత్యయి మరియు పరతిరోజూ చివరలోీ
నిరజలీకరణ ప్చికారల చేయబ్డుత ింది.

Ill విద్యారిు బసుస ఎకూడం
•
•
•

బ్స్ు్ ఎకరూట్పుపడు విదయారిు అస్వస్ు తగా కనపడినట్ీ యిత్ే, ఒక నిరిుషె వరస్ కరట్ాయిించబ్డుత ింది
స్కూలుకు త్ెల్యజరయడయనిక డెైవర డిశ్ాపచకు కాల్ చేస్ ాడు
వచిిన తరువాత విదయారిుని కావరింట్ెైన్ రమమ్ లేదయ Q రమమ్కు పింప్సా్రు.

బస్ అస్టైన్మంట్లు
•
•

K-1 కొరకు రమట్ల గురిించి ఫబ్రవరి 16, 2021లోపుగా తల్ీ దిండురలకు త్ెల్యజరస్ ారు.

స్మాచయరానిన రవాణయ వబసెైట్ https://www.lwsd.org/programs-and-services/transportation వదద కూడయ కనుగ నవచుి.
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Lake Washington సకూలు డిస్టర ిక్ట
్ రలోని అనిి సకూల్స విద్యార్థులు మరియు స్ట్బబంద్ి కొర్కు ఒక
సుర్క్షితమన
ై భౌతిక దకరానిి పాటించడయనికి శరమిసుతనయియి. భౌతిక దకర్ం యొకూ నిరిుష్ర ాలు
సకూలును బటిర మార్తయయి, పాతి సకూలుకు స్ట్ుర్ంగా ఉండే కొనిి వివరాలు ఇకూడ ఇవాబడయియి:

క్లాస క్లరూమ సెటప్
•
•
•

6 అడుగుల భౌతిక దకరిం ఉిండేవిధింగా డెస్టూలు ఏరాపట్ట చేస్ ారు.
పించుకునే మట్ీరియల్ ఉపయోగిించడయనిన మిం పరిమితిం చేస్ ాిం.
6-అడుగుల జోన్లోపల ఇింట్రాక్షన్లు కనిషె ిం చేయడయనిక బ్ో ధన రలడిజటైన్ చేయబ్డిింది.

అటెస్టష
ి న్/రాక
•
•

కుట్టింబ్ాలు రాక మరియు డిసాస్ల్ పరకేయల గురిించి స్కూలు-నిరిుషె స్మాచయరానిన ప్ ిందుత్యయిజ
విదయారుులను స్కూలుకు డెవ్
ై చేస తీస్ుకొచేి తల్ీ దిండురలు/స్ింరక్షకులకు నిరాురిత డయరప ఆఫ్/ప్కప ప్ారింతిం ఉింట్టింది మరియు వారి
కారీ లో ఉిండయల్. భౌతిక దకరిం ఉిండేలా ప్ాట్ిించడయనిక నిరాురిత పరవేశ మరియు నిషరీమణ ప్ాయిింట్లు ఉపయోగిించబ్డత్యయి.

విరాముం
•
•
•
•

విరామ స్మయింలో మాస్టూలు అవస్రిం.
6 అడుగుల సామాజిక దకరిం ఉననింత వరకు విదయారుులు బ్యట్ ఒక చినన "మాస్టూ బ్రరక్" తీస్ుక వడయనిక మాస్టూ త్ొలగిించవచుి.
విదయారుులు చినన బ్ృిందయలోీ ఉననపుపడు భౌతిక దకరిం ప్ాట్ిించేలా ప్ో ర త్హిించబ్డత్యరు.
విరామిం తరువాత, విదయారుులు వారి చేత లను శుభ్రిం చేస్ుక వాల్ లేదయ హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజర ఉపయోగిించయల్.

అల్పా హారాలు
•
•
•
•

•

విదయారుులు తరగతి గదిలో తినరాదు లేదయ త్యగరాదు.
షెడకాల్ ట్ెైమ్కు వలుపల తినయల్్న లేదయ త్యగాల్్న విదయారుులు తరగతి గది వలుపల పరావేక్షిించబ్డే , నిరాురిత ప్ారింత్యలోీ చేయాల్.
విదయారుులు భౌతిక దకరానిన ప్ాట్ిస్్ కనే ఉింట్ారు.
నిరాురిత ప్ారింత్యనిక చేరుకునన తరువాత మరియు ఆ విధింగా చేయమని ఆదేశించినపుపడు మాతరమ విదయారుులు వారి మాస్టూ ని
త్ొలగిించయల్. విదయారుులు వారి మాస్టూలను త్యకడయనిక ముిందు హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజరని ఉపయోగిించయల్.
విదయారుులు వారి ఆహారిం/త్యగడిం పూరి్ చేసన తరువాత, హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజర ఉపయోగిించయలని మరియు తరువాత తిరిగి మాస్టూలు
ప్ెట్ె టక వాలని ఆదేశించబ్డత్యరు. విదయారుులు తరగతి గదిక తిరిగి రావడయనిక ముిందు వారి చేత లను కడుకుూింట్ారు లేదయ హాాిండ్
శ్ానిట్ెైజరని ఉపయోగిస్ ారు.
విదయారిు వారి మాస్టూ ప్ాడెైప్ో యినయ లేదయ ప్ో గ ట్టెకుననట్ీ యిత్ే స్కూలు వదద అదనపు మాస్టూలు ఉిండయల్.

భోజన్నలు
•

ఉచిత భోజనయనిన ప్ ిందయలని క రుకునే విదయారుులు పరతిరోజూ ముగిింపుస్మయింలో లించ మరియు బ్రరక్ ఫాస్టె ఉిండే గాేబ అిండ్ గో బ్ాాగని
ఇింట్ిక తీస్ుకటళీగలుగుత్యరు.

న్డకమారాగలు
•
•
•
•

నడకమారాగలు మరియు ఉమాడి పరదేశ్ాలోీ 6 అడుగుల దకరానిన ప్ాట్ిించేలా సెైనేజీ విదయారుులను ప్ో ర త్హిస్్ ుింది.
ఏ స్మయింలోనైనయ నడకమారాగలోీ విదయారుుల స్ింఖ్ాను పరిమితిం చేయడయనిక ట్ారని్షన్ స్మయాలు విడతలవారలగా ఉింట్టింది.
బిల్డ ింగల చుట్ూ
ె ఉిండే సెైన్ బ్ో రుడలు చేత లు కడుక ూవడిం, సామాజిక దకరిం ప్ాట్ిించడిం మరియు ఫేస్ట కవిింగల గురిించి
పునరుదయాట్ిస్ ాయి.
బిల్డ ింగలు అింతట్ా కూడయ హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజర సేెషన్లు ఇన్సాెల్ చేయబ్డయడయి.
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బాతక్లరూమక్లలు
•

బ్ాత్రమమ్ సామరుయిం పరిమితిం చేయబ్డుత ింది, మరియు కటప్ాసట్ీ చేరుకుననపుపడు విదయారుులు బ్యట్ వేచి ఉిండయల్.

చేతులు శుబ్భుం చేసుకోవడుం
కేముల వాాప్్ ని నిరోధిించడయనిక, కన్సస్ిం 20 సెకిండీ ప్ాట్ట స్బ్ుబ మరియు న్సట్ిత్ో మీ

చేత లను శుభ్రిం చేస్ుక వాలని లేదయ చేత లు శుభ్రిం చేనుక వడయనిక కన్సస్ిం 60% ఆలూహాల్త్ో
హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజర ఉపయోగిించయలని సెింట్ర్ ఫర డిసటజ్ కింట్ోరల్ సఫారస్ు చేస్ ో ింది. హాాిండ్
శ్ానిట్ెైజర మించి హాాిండ్ వాషింగ విధయనయలను రలప్ేీస్ట చేయదు.
•

విదయారుులు మరియు సబ్బింది భ్వింతిలోనిక పరవేశించిన తరువాత చేత లను శుభ్రిం
చేస్ుక వడిం లేదయ శ్ానిట్ెైజ్ చేస్ుక వాల్్ ఉింట్టింది మరియు రోజింత్య కూడయ

తరచుగా చేత లను శుభ్రిం చేస్ుక వడిం మరియు/లేదయ శ్ానిట్ెైజ్ చేస్ుక మని
క రత్యరు.

శానటైజేషన్
•
•

డయ ర హాాిండిల్్, కుళ్ాయిలు మరియు రటయిల్ింగలు వింట్ి అధికింగా త్యకరప్ారింత్యలోీ రోజువారలగా మరుగటైన నిరాదీటకరణను మిం అమలు చేశ్ాిం.

మిం స్కూలు అింతట్ా కూడయ హాాిండ్ శ్ానిట్ెైజర సేెషన్లను ఏరాపట్ట చేస్్ ున్ీానిం. ఏదెైనయ మా బిల్డ ింగలోీ ఏదెైనయ ఒకదయనిలో యాకెవ్ కొవిడ్19 ఘట్న జరిగినట్ీ యిత్ే, లోత గా శుభ్రిం చేయడయనికమిం ఎలకెో సాెట్ిక్ సేరీయర లను ఉపయోగిస్ ాిం. (ఎలకెో సాెట్ిక్ సేరీయర గాల్ మరియు
సేరీయర లోపల ఉిండే ఎలకెో డ్ దయవరా ఆట్మైజ్డ చేయబ్డడ ఒక దయరవణయనిన ఉపయోగిస్్ ుింది. సేరీలో ధనయవేశపూరిత కణయలుింట్ాయి, ఇవి
ఉపరితలాలు మరియు వస్ు్వులను గట్ిెగా పట్టెకొని ఉింట్ాయి.)

వుంటిలేషన్
•
•

పరతి భ్వింతిలో త్యజాగాల్ యొకూ పరవాహిం గరిషెిం చేయబ్డుత ింది.

డిసె క్
ే ెవాాప్ ింగా అనిన ఎయిర ఫలె రలు ఆకుాప్ెన్స్క ముిందు రలప్ేీస్ట చేయబ్డయడయి మరియు MERV-10 కన్సస్ రరట్ిింగని కల్గి ఉనయనయి.

సుందర్శ కులు
•
•
•
•

అతావస్రిం అని భావిించిన స్ిందరశకులకు పరిమితిం చేయబ్డత్యరు.

ఇన్-పర్న్ లెరినింగ స్మయింలో తల్ీ దిండురలు మరియు స్ింరక్షకులు కాాింపస్టలోనిక అనుమతిించబ్డరు.
డయరప ఆఫ్ ఐట్మ్లు, ఔషధయలు వింట్ి కీలకమైన ఐట్మ్లకు మాతరమ పరిమితిం చేయబ్డత్యయి.

కీలకిం కావు అని భావిించే డయరప ఆఫ్ఐట్మ్లు నిషేధిించబ్డత్యయి (ఇనుస్ుెేమింట్లు, హో మ్ వరూ, ప్ారజటక్ెలు మొదలెైనవి)

వాలుంటీరక్లలు
•

సాెఫ్ స్భ్ుాడి దయవరా మన స్కూల్్లో ఏదెైనయ అత్యావశాక వాక్ గత వాలింట్ీరిింగ కొరకు, వాలింట్ీర:
o
o
o

విధిగా ఆమోదిించబ్డడ LWSD వాలింట్ీర అయి ఉిండయల్,

సబ్బింది భ్వింతిలో ఉిండట్ిం కొరకు అదే అట్ెసె ేషన్ పరకేయ/సటరీనిింగ పరకేయ దయవరా వళ్ాీల్్ ఉింట్టింది, మరియు

అనినవేళలా మాస్టూని ధరిించడిం మరియు భౌతిక దకరిం ప్ాట్ిించే ఆవశాకతలను ప్ాట్ిించడింత్ో స్హా అనిన భ్దరత్య ప్ో ర ట్ోకాల్్ ని
అనుస్రిస్ ాిం.
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కొవిడ్-19 రోగ్లక్షణాల గైడెన్్
Centers for Disease Control (CDC) బ్రార్ుంగా అతా ుంత స్ధార్ణ రోగ్లక్షణాలోస ఇవి
ఉుంటాయి:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100.4 లేదయ అింతకింట్ే ఎకుూవ జవరిం
దగుగ
శ్ావస్ తకుూవగా తీస్ుక వడిం లేదయ శ్ావస్ తీస్ుక వడిం
చల్
అలస్ట్
కిండరాల నొప్ప లేదయ శరలర నొపుపలు
తలనొప్ప
రుచి లేదయ వాస్న భావన క లోపవడిం
గ ింత నొప్ప
ముకుూ రదదద లేదయ ముకుూ కారడిం
వికారిం లేదయ వాింత లు
డయిేరియా, మరియు/లేదయ
డయకుామింట్ చేయబ్డడ ముిందస్ు్ పరిసు తిక స్ింబ్ింధిం లేని
కొత్ అస్వస్ు త యొకూ ఇతర స్కచనలు

కొవిడ్-19 రోగలక్షణయలు ఎదురొూంట ని ధృవీకరించబడి కొవిడ్-19 కేసులకు బహర్ా తమన
ై టు గా తలియని అసాసు త కలిగిన వాకుతల కొర్కు
•

•

ఒకవేళ కొవిడ్-19 ట్ెసె ింగ చేయనట్ీ యిత్ే- జవరిం తగిగన తరువాత (ఔషధయలు ఉపయోగిించుకుిండయ) మరియు రోగలక్షణయలు మరుగటైన
తరువాత మరియు రోగలక్షణయలు మొదట్గా కనిప్ించిన 10 రోజులు గడిచిప్ో యినట్ీ యిత్ే 24 గింట్లప్ాట్ట ఇింట్ివదద నే ఉిండిండి. స్కూలుకు
తిరిగి ఎపుపడు రావాలనే దయనిప్ెై మారగ దరశనిం కొరకు దయచే స స్కూలు నరు్ను స్ింపరదిించిండి.
ఒకవేళ కొవిడ్-19 ట్ెసె ింగ నగిట్ివ్ అయిత్ే- జవరిం తగిగన( ఔషధయలు ఉపయోగిించుకుిండయ) మరియు రోగలక్షణయలు మరుగటైన తరువాత 24
గింట్లప్ాట్ట ఇింట్ి వదద నే ఉిండిండి. స్కూలుకు ఎలా తిరిగి రావాలనే దయనిప్ెై మారగ దరశనిం కొరకు దయచేస స్కూలు నరు్ను స్ింపర దిించిండి.

కొవిడ్-19 రోగలక్షణయలు ఎదురొూంట ని ధృవీకరించబడి కొవిడ్-19 కేసులకు బహర్ా తమన
ై టు గా తలిస్ట్న అసాసు త కలిగిన వాకుతల కొర్కు
•
•
•
•

ధృవీకరిించబ్డడ కొవిడ్-19 కరస్ును కాింట్ాక్ె చేసన తరువాత, 14 రోజులప్ాట్ట ఇింట్ి వదద నే ఉిండిండి, మరియు
జవరిం వచిిన తరువాత 24 గింట్లకు తగిగింది మరియు రోగలక్షణయలు మరుగయాాయి, మరియు
అనిన లక్షణయలు మొదట్ కనిప్ించి 10 రోజులు గడిచయయి.
అస్వస్ు తగా ఉిండి మరియు కొవిడ్-19కు ఎక్్ప్ోీ జ్ అయిన త్ెల్సన వాకు్లు వారి హెల్్కరర ప్ ర వైడరని స్ింపరదిించయల్ మరియు ట్ెసె ింగ క రాల్.

ఒకవేళ్ మీకు అసాసు తగా ఉనిటు యితే, దయచేస్ట్ ఇంటి వదద నే ఉండండి.
మీకు ఏవైనయ పరశనలు ఉననట్ీ యిత్ే, దయచేస మీ స్కూలును స్ింపరదిించిండి.
• ప్ేరటింట్లు/గారిడయన్లు మరియు విదయారుులు- ఏవైనయ పరశనలకు స్కూలు
నరు్త్ో కల్స పనిచేస్ ారు.
• సాెఫ్ ఏవైనయ పరశనలప్ెై వారి బిల్డ ింగ కొవిడ్-19 స్కపరవైజర లేదయ బిల్డ ింగ
అడిానిసేెట్
ే రత్ో పనిచేస్ ారు.
• ఏదెైనయ స్ిందేహిం ఉననట్ీ యిత్ే, వరూ లేదయ స్కూలుకు తిరిగి వచేిిందుకు
మిమాల్న కీ యర చేసేింత వరకు ఇింట్ి వదద నే ఉిండిండి.
ఒకవేళ్ మీర్థ అసాసు త వలు పని లటద్య సకూలుకు రాలటకపో యినటు యితే మరియు
కొవిడ్-19కు పాజిటివ్గా టస్ర చేయబడినటు యితే, దయచేస్ట్ వంటనే సకూలుకు
తలియజేయండి.
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ాజిటివ్ కేసులు మరియు ససెా ుండెడ్ కేసుల కొర్కు
బ్రతిసా ుందన్ బ్పోటోాల్త్

మన సకూల్సలో కొవిడ్-19 కొర్కు ధృవీకరించబడి కేసులు ఉండవచుా. డిస్టర ిక్ట
్ ర అడిినిస్టేరిటర్టలు పాతిసపంద్ించేవిధంగా టూల్స అంద్ించే పాున్
డిస్టర ిక్ట
్ కు
ర ఉంద్ి.
ఒకవేళ్ విద్యార్థులు లటద్య స్ట్బబంద్ి కొవిడ్- 19 నిరాురించబడినటు యితే, ఆ బ్లలిి ంగలోని కొవిడ్-19 సకపర్టవైజర్టకు విధిగా తలియజేయాలి.
నోటిఫై చేయబడి తర్థవాత, పాజిటివ్ కేిేస్ యొకూ డిస్టర ిక్ట
్ ర పాలస్టటల ద్యారా కటర బడి ఉండేందుకు కొవిడ్-19 సకపర్టవజ
ై ర్ట ద్ిగువవాటిని
అమలు చేస్త ాడర:
1. ఉదయ ాగి/విదయారిుత్ో కొవిడ్-19 ప్ాజిట్ివ్ కరస్ట ఇన్ట్ేక్ ఫారిం పూరి్ చేయిండి (మడికల్ క ఆరిడనేట్ర పూరి్చేయబ్డడ ఫారిం యొకూ ఒక కాప్టని
ప్ ిందుత్యరు).
2. బిల్డ ింగ కొవిడ్-19 భ్దరత్య ట్ీమ్ని అలరె చేయడిం:
a. మడికల్ క ఆరిడనేట్ర
i. కొవిడ్19 స్కపరవైజర నుించి కొవిడ్19 ప్ాజిట్ివ్ కరస్ట ఇన్ట్ేక్ ఫారిం రివూా పూరి్ చేయబ్డిింది
ii. అవస్రమైన ట్ెింప్ెీ ట్ లెట్రలు అనిన పింప్ించినట్ట
ీ గా ధృవీకరిస్ ారు
iii. కుట్టింబ్ాలు మరియు సాెఫ్ ఫారిం కొరకు తిరిగి స్కూలుకు రావడిం స్మాచయరానిన ఉపయోగిించి స్కూలు/పనిక తిరిగి
వచేి ప్ాీన్ని అభివృదిు చేస్ ారు.
b. కసోె డియల్ క ఆరిడనేట్ర
i. రటసాపన్్ కీీనిింగ ప్ో ర ట్ోకాల్్ యాకెవేట్ చేయబ్డినట్ట
ీ గా ధృవీకరిస్ ారు
c. సెైనేజీ క ఆరిడనేట్ర
i. కీీనిింగ చేయాల్్న అవస్రిం ఉనన ప్ారింత్యలోీనిక పరజలు రాకుిండయ నిరోధిించడిం
ii. ప్ో స్్ల సెైనేజీ అవస్రిం
3. అలరె ECC క ఆరిడనేట్ర
a. వరూ ఆరడ రలు మరియు అలరె లను ప్ారరింభిసా్రు
b. పరశనలకు పరతిస్పిందిస్ ారు మరియు పరతిస్పిందన అింతట్ా కూడయ మదద త అిందిస్ ారు
c. అలరె లెవల్ డెైరటకెర- బిల్డ ింగ ఆపరరషనల్ స్ప్ో రె అిందిస్ ారు
4. నిరవహణ మరియు/లేదయ బ్ో ధనయ పరభావాలు మదిింపు చేయడయనిక కన్లేెషన్ మీట్ిింగ లో ప్ాల్గింట్ారు.

అనమానత కేసు
ఒక వాక్ కొవిడ్-19 రోగలక్షణయలు కనపరుస్క
్ మరియు పరలక్షిించబ్డనట్ీ యిత్ే లేదయ ట్ెస్టె ఫల్త్యల కొరకు వేచి ఉననట్ీ యిత్ే దయనిని కొవిడ్-19
అనుమానిత కరస్టగా నిరవచిసా్రు. కొవిడ్-19 అనుమానిత కరస్ును ఎవరటైనయ నివేదిించినయ లేదయ అనుమానిత కరస్ు/బ్హిరగతిం గురిించి పుకారుీ
నివేదిించబ్డినట్ీ యిత్ే, వాస్్ వాలను రాబ్ట్ె డయనిక కొవిడ్-19 స్కపరవైజర ఆ వాక్ త్ో నేరుగా మాట్ాీడత్యరు. అనుమానిత కరస్ు రిప్ో రె ఖ్చిితింగా
ఉననట్ీ యిత్ే, కొవిడ్-19 స్కపరవైజర కొవిడ్-19 లక్షణయలత్ో ఉనన విదయారుులు/సబ్బిందిని నిరవహిించే చెక్ల్స్టె ని అనుస్రిస్ ాడు. అనుమానిత కరస్ు
రిప్ో రె స్రిగగ ా లేనట్ీ యిత్ే, కొవిడ్-19 స్కపరవైజర ఆ స్మాచయరానిన అనుమానిత కరస్ు నివేదిించిన ప్ారలెలకు రిలే చేస్ ాడు.

రోగలక్షణయలు ఉండి మరియు పరీక్షలు చేయించని ఎవరజన
ై య, ద్ిగువ కార్ణయల కొర్కు ఇంటి వదద మరియు ఇతర్థలకు దకర్ంగా ఉండయలి:
•
•
•
•

రోగలక్షణయలు కనిప్ించినపపట్ి నుించి కన్సస్ిం 10 రోజులు
మరియు జవరిం తగిగన తరువాత 24 గింట్లు (జవరిం తగిగించే ఔషధిం లేకుిండయ)
మరియు రోగలక్షణయలు మరుగయాాయి.
మరియు స్కూలు మడికల్ క ఆరిడనేట్ర దయవరా స్కూలు లేదయ పనిక తిరిగి వచేిిందుకు ఆమోదిించబ్డయడరు.

రోగలక్షణయలు ఉని మరియు కొవిడ్-19 కొర్కు టస్ర చేయబడి మరియు నగిటవ్
ి రిజల్ర అందుకుని ఎవరజైనయ కూడయ ద్ీని తర్థవాత తిరిగి
రావచుా:
•
•
•

మరియు జవరిం తగిగన తరువాత 24 గింట్లు (జవరిం తగిగించే ఔషధిం లేకుిండయ)
మరియు రోగలక్షణయలు మరుగయాాయి.
మరియు స్కూలు మడికల్ క ఆరిడనేట్ర దయవరా స్కూలు లేదయ పనిక తిరిగి వచేిిందుకు ఆమోదిించబ్డయడరు.
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విద్యా రి ి, ఫ్యా మిలీ మరియు క్లస్ి్ కమ్యా నకేషన్
Lake Washington స్కూలు డిసె క్
ే ె స్కూలు మరియు డిసె క్
ే ె ఫెసల్ట్ీస్టప్ెై పరభావిం చకప్ించే కొవిడ్ ప్ాజిట్ివ్ కరీేస్ుల గురిించి సాెఫ్ మరియు
కుట్టింబ్ాలకు స్మాచయరిం ఇచేిిందుకు కృషచేస్్ ుింది, అదేవిధింగా వాకు్ల గోపాతని కూడయ గ్రవిస్ు్ింది.
•
•

పరతి ప్ాజిట్ివ్ కొవిడ్ కరస్ట కొరకు, ఫో న్ దయవరా (LWSD మరియు ఆరోగా శ్ాఖ్) మరియు ఫో న్ దయవరా కీ జ్ కాింట్ాక్ె లకు
త్ెల్యజరయబ్డుత ింది.

కీ జ్ కాింట్ాక్ెలకు రహస్ా, వాక్ గత నోట్ిఫకరషన్ తరువాత, Public Health Seattle & King County దయవరా ఆదేశించబ్డడ విధింగా అదనపు
కమరానికరషన్ అిందిించబ్డుత ింది.

బిలిడుంగ్/ఆరరేషన్ల్త
Lake Washington స్కూల్ డిసె క్
ే ె పరతి ప్ాఠశ్ాల మరియు భ్వనింలో ఒక స్మనవయ నిరజలీకరణ ప్ో ర ట్ోకాల్ అమలు చేసింది. ప్ాజిట్ివ్ కొవిడ్-19 కరస్ు
గురి్ించిన స్ిందరభింలో, మరియు వరూ సేపస్టత్ో కాింట్ాక్ె ఉననట్ీ యిత్ే, అదనపు చరా కొరకు, వీట్ిత్ో స్హా చరాలు తీస్ుక బ్డత్యయి:
•
•
•

నిరజలీకరణ ప్ో ర ట్ోకాల్ అమలును కొనసాగిించడిం.

ట్ారటగట్ కీ జర –నిరజలీకరణ ప్ో ర ట్ోకాల్్ పూరి్ చేసేింత వరకు పరభావిత ప్ారింత్యలను కీ జ్ చేయడిం

స్వలప- లేదయ దదరాకాల్క మరసవేత- పరజారోగా అధికారులను స్ింపరదిించిన తరువాత నిరో యిం తీస్ుక బ్డుత ింది (ఇది చయలా అరుదెైనది).

ాా ర్ుంటైన్ బ్రభ్యవుం
ప్ాజిట్ివ్ కొవిడ్-19 రోగనిరాురణ జరిగినట్ీ యిత్ే Lake Washington స్కూల్ డిసె క్
ే ె అవస్రమైన ఆరోగా డిప్ారె మింట్ కాింట్ాక్ె ట్ేరసింగ మరియు

కావరింట్ెైన్ చరాలను ప్ాట్ిస్్ ుింది. దదని ఫల్తింగా ఆరోగా శ్ాఖ్ మమాల్న ఆదేశించిన మరకు విదయారుులు మరియు కొింతమింది సబ్బింది ఇన్-పర్న్
లెరినింగ వాత్యవరణయలోీక మరియు బ్యట్కు వళీ డిం జరుగుత ింది.

రిమైిండర వలే, ఆరోగా డిప్ారెమింట్ దయవరా అవస్రమైన విధింగా, విదయారిు లేదయ సాెఫ్ స్భ్ుాడు ప్ాజిట్ివ్ కొవిడ్-19 రోగనిరాురణ చేయబ్డినపుపడు, కీ జ్
కాింట్ాక్ె ఇనవసె గరషన్ ప్ారరింభిించబ్డుత ింది. కీ జ్ కాింట్ాక్ె లో ఉననట్ట
ీ నిరాురిించబ్డడ విదయారుుల తల్ీ దిండురలకు ఫో న్ దయవరా నోట్ిఫెై చేయబ్డుత ింది,
మరియు విదయారిు 14 రోజుల ప్ాట్ట కావరింట్ెైన్లో ఉిండయల్్ ఉింట్టింది. విదయా కారాకేమాలను ఎలా కొనసాగిించయలనే దయనిప్ెై కరస్టవారలగా
నిరాురిించబ్డత్యయి.

ఒకవేళ ఆరోగా శ్ాఖ్ స్లహా ఇచిినట్ీ యిత్ే మొత్ ిం స్కూలు మరసవేయబ్డుత ింది. ఇన్-పర్న్ స్కూలుకు మారుపల గురిించి స్కూలు సాధామైనింత
తవరగా కుట్టింబ్ాలకు త్ెల్యజరయడయనిక అత ాత్ మ చరాలు తీస్ుకుింట్టింది.
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స్యుం మరియు సపోర ి

కుట ంబాల నుంచి ఆంద్య ళ్నలను అత ాతత మంగా పరిషూరించడం కొర్కు, అతాంత సమాచయర్ం ఉని వాకితతో, పరిస్టు తి
్ కి దగా ర్గా ఉండే
వాకుతలతో పాార్ంభించయలని మం స్ట్ఫ్ార్సు చేస్త ాం. ఆంద్య ళ్నకు దగా ర్గా ఉండే టీచర్ట లటద్య స్ారఫ్ సభుాడితో మొటర మొదటి లెవల్లోనే సమసా
పరిషూరించబడయలనేద్ి మా లక్షాం తద్యారా సమసా వేగంగా మరియు మరాాదపూర్ాకంగా పరిషూరించబడరత ంద్ి.
ఒక పరిష్ాూరానిక చేీేరుక వడయనిక అదనపు వాకు్లు అవస్రిం అయిత్ే, కమరానికరషన్ యొకూ ఛెైయిన్ దయవరా ముిందుకు సాగుత ింది.

టీచర్/స్టాఫ్ సభ్యు డు
ప్రిన్సి పల్/అసోసియేట్స్టప్రిన్సి పాల్
లెవల్స్టడైరెక్ ఫర్
అసిస్ెం
ఫ ట్స్టసూపరెంటెండెంట్స్టఆ్స్టసూూ ల్స్టసపోర్ ఫ
సూపరెంటెండెంట్

అదన్పు వన్రులు:
•
•

LWSD వబసెైట్ – www.lwsd.org/pathway-forward
LWSD ప్ాత్వే ఫారవరడ తరచుగా అడిగర పరశనలు (FAQ):

https://www.lwsd.org/pathway-forward/pathway-forward-faq
•
•
•

Centers for Disease Control (CDC) వబసెైట్: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
పబిీ క్ హెల్్ | సటట్ెల్ & కింగ క్ింట్ీ వబసెైట్: https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
Washington State డిప్ారెమింట్ ఆఫ్ హెల్్: K-12 స్కూల్్ కొరకు ట్ూల్కట్:

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf

Lake Washington స్కూ లు డిస్ట్సిక్ట
ి ి తన ప్రోప్రగామ్లు మరియు క్రా కలాాల్లు జాతి, రేంగు, జాతీయ మూలేం, లేంగేం, వైకలా ేం, వయస్తు , లేంగేం, వైవాహిక ్సిుతి, మతేం, గౌరవప్రపదేంగా
ు
డిశ్చా ర్డ ్ అయిన వెటరన్, సైనిక హోద్య, లైేంగిక దృకు థేం, లేంగ వా క్తకరణ,
లేంగ గురి ుేంపు, ఏదైన్ ఇేంప్రదియ, మానసిక లేద్య శ్చరీరక వైకలా ేం, లేద్య వైకలా ేం ఉనన వా ి ు శిక్షణ
పేందిన గైడ్ డాగ్ లేద్య సరీా స జేంతువును ఉపయోగిేంచడేం ఆధారేంగా వివక్ష చూపదు మరియు బాయ్ స్కూ ట్ు మరియు ఇతర నిరాు రిత యువజన బ్ృేంద్యలకు సమాన ప్రాపా తను
అేందిస్తుేంది. ఆరోప్త వివక్షకు సేంబ్ేంధేంచిన ప్రపశ్న లు మరియు ఫిరాా దులను హ్ా ేండిల్ చయడేం కొరకు దిగువ పేర్కూ నన ఉద్యా గులు నియమేంచబ్డా్ర్ధ:
సివిల్ రైట్ు కో ఆరి ్నేటర్డ

టైట్టల్ IX కో ఆరి ్నేటర్డ

సెక్షన్ 504/ADA కో ఆరి ్నేటర్డ

Executive Director of Human Resources
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1266
civilrights@lwsd.org

Director of Athletics & Activities
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1367
titleix@lwsd.org

Director of Special Services
16250 NE 74th Street
Redmond, WA 98052
425-936-1407
section504@lwsd.org
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