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HMC-1 families, 
 
This is a complex and historic time. Very little of our daily life has been “normal” over the past few months. 
Despite these complicated times, I want you to know that we are doing our best to add some normalcy for 
students as best we can. 
 
The safety and health of all students and staff is a priority. The commitment to keep our community healthy 
will drive every decision we make. The process for developing the district’s Return to Learn Plan has 
included listening to a wide-range of voices including many parents and staff. Additionally, the district 
formed a task force that included parents, staff, and community members. The leadership team has been 
focused on bringing the best strategies in the country and around the world in developing the plan.  
 
Some, but not all, considerations evaluated as the plan was developed include: 

● robust instruction for distance/virtual learning 
● providing PPE for students and staff 
● childcare needs of parents 
● best health/hygiene practices 
● utilization of space within buildings 
● mental health and social, emotional impact on staff and students 
● issues around food insecurity 
● immunization 
● extracurricular activities  
● use of facilities, outside of instruction, such as playgrounds 
● immune deficient students and staff 
● identifying targeted student cohorts such as special education and ELL 

 
This document provides a summary of the district’s instructional options for the 20-21 school year as 
well as important safety precautions put in place for both students and staff. As we proceed through the 
year we will provide biweekly updates on next steps and unanswered questions. 
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Thank you for your continued support for HMC-1 students.  

HMC-1 کنبے ، 

 یہ ایک پیچیدہ اور تاریخی وقت ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ہماری روز مرہ کی زندگی کا بہت کم حصہ "معمول" رہا ہے۔ ان
 پیچیدہ اوقات کے باوجود ، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ ہم طلباء کے ل. کچھ معمول کے مطابق اضافے کی پوری

 کوشش کر رہے ہیں۔

 تمام طلباء اور عملے کی حفاظت اور صحت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہماری کمیونٹی کو صحتمند رکھنے کا عزم ہمارے ہر
 فیصلے کو انجام دے گا۔ ضلع کی واپسی کی جانکاری کی منصوبہ بندی کو تیار کرنے کے عمل میں متعدد والدین اور عملہ سمیت

 وسیع پیمانے پر آوازیں سننا شامل ہیں۔ مزید برآں ، ضلع نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی جس میں والدین ،   عملہ ، اور
 کمیونٹی ممبر شامل ہیں۔ قیادت کی ٹیم منصوبہ تیار کرنے میں ملک اور دنیا بھر میں بہترین حکمت عملی النے پر

 مرکوز رہی ہے۔

 :کچھ ، لیکن سبھی نہیں ، جن منصوبوں کی تیاری ہوئی تھی اس کی تشخیص میں شامل ہیں

distance فاصلہ / ورچوئل سیکھنے کے ل for مضبوط ہدایت 

students طلباء اور عملے کے لئے پی پی ای کی فراہمی 

parents والدین کی بچوں کی نگہداشت کی ضروریات 

 صحت / حفظان صحت کے بہترین عمل /

buildings عمارتوں میں جگہ کا استعمال 

staff عملہ اور طلباء پر ذہنی صحت اور معاشرتی ، جذباتی اثر 

food کھانے کی عدم تحفظ سے متعلق مسائل 

mun حفاظتی ٹیکہ 

rac غیر نصابی سرگرمیاں 

facilities سہولیات کا استعمال ، ہدایت کے باہر ، جیسے کھیل کے میدانوں 

students استثنٰی کی کمی طلبہ اور عملہ 

targeted خصوصی تعلیم اور ELL جیسے طلباء کے ھدفوں کی نشاندہی کرنا 
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 اس دستاویز میں 20-21 تعلیمی سال کے لئے ضلع کے تدریسی اختیارات کا خالصہ اور ساتھ ہی طلباء اور عملے دونوں کے
 لئے حفاظتی انتظامات کی اہم تدابیر بھی دی گئی ہیں۔ جب ہم سال بھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم اگلے مراحل اور غیر

 جوابی سواالت کے بارے میں دو ہفتہ وار اپ ڈیٹ فراہم کریں گے۔

HMC-1 کے طلبا کے لئے آپ کی مسلسل مدد کے لئے آپ کا شکریہ۔ 

 

 

RED STATUS 
 سرخ حالت

 In place when current COVID data for Kansas City indicates cases are rising daily and/or a local outbreak occurs within our community.  
 

LEARNING MODALITY  
Distance Learning - Students receive distance learning instruction while at home and can expect direct instruction from teachers through Zoom.  Note - Some students 
who receive special services may be allowed in school buildings for specialized instruction. 
 

TRANSPORTATION 
Transportation will only be provided to: 

● Students who receive special services who may need to report to the buildings 
● Secondary students who have parent permission to participate in extracurricular activities (in coordination with MSHSAA guidelines) and/or off campus 

programs 
● Masks must be worn on the bus and assigned social distancing seating will be enforced. 

 
FOOD SERVICE 

Families may pick-up meals at designated sites throughout the district.  
 

STAFFING 
● Much like the inclement weather day plan, essential personnel identified will report, as instructed, when the district is in Red Status to provide critical 

services essential to the functioning of the district and serving the students and families of the Hickman Mills C-1 School District. 
● Essential personnel include, but not limited to, the following: 

o Buildings and Grounds 
o Nutrition Services 
o Custodial Staff 
o Central Office Personnel 
o Building Level Administration 

● Those staff reporting during a Red Status may be given an alternative work schedule to assist in the district’s reasonable, best efforts in implementing 
preventative practices.  
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● Non-Exempt staff that may be working from home should continue to clock in and out through the time clock system and should not work more than their 
scheduled hours unless pre-approved by their direct supervisor. 

● Those staff reporting to their job site during Red Status will continue to follow any safety guidelines/expectation in place. 
● Certified instructional staff will carry out duties in accordance with the Distance Learning Plan as set forth by the Curriculum & Instruction Department.  

o Prior to the start of Red Status, and distance learning beginning, scheduled times will be provided to staff to come to the building to gather 
things they will need at their home for distance teaching. 

o District administration will monitor the status of the COVID-19 infection rate within the community.  When deemed reasonable, times will be 
scheduled for staff to return to the building to trade out items from their work space as the distance learning model continues.  These check-ins 
will be on-going as long as they are safely a viable option. 

● During a Red Status period, staff whose normal job responsibilities are not able to be executed remotely, may be asked to assist in other support duties that 
may or may not be closely aligned with their normal job responsibilities as directed by District Administration. 

● Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) leave available to staff who qualify under the Act. (Through December 31, 2020) 
 

 جب کینساس سٹی کے لئے موجودہ کوویڈ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ کیس بڑھ رہے ہیں اور / یا ہماری کمیونٹی میں مقامی وبا پھیلتا ہے۔
 

 سیکھنے کا طریقہ
 فاصالتی تعلیم - طلباء گھر میں رہتے ہوئے فاصالتی سیکھنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ زوم کے ذریعہ اساتذہ سے براہ راست ہدایت کی توقع کرسکتے ہیں۔ نوٹ - کچھ طلبہ

 جو خصوصی خدمات حاصل کرتے ہیں انہیں خصوصی ہدایت کے لئے اسکول کی عمارتوں میں اجازت دی جاسکتی ہے۔
 

 نقل و حمل
 :نقل و حمل صرف ان کو فراہم کی جائے گی

 وہ طلبا جو خصوصی خدمات حاصل کرتے ہیں جنھیں عمارتوں کو اطالع دینے کی ضرورت پڑسکتی ہے ●
 ہدایات کے ساتھ ہم آہنگی میں) اور / یا کیمپس پروگراموں میں حصہ لینے کی والدین کی اجازت ہے MSHSAA) ثانوی طلبہ جن کے پاس غیر نصابی سرگرمیوں ●

the ماسک کو بس پر پہننا ہوگا اور تفویض کردہ معاشرتی فاصالتی نشست کا نفاذ کیا جائے گا۔ 
 

 کھانے کی خدمت
 اہل خانہ پورے ضلع میں نامزد مقامات پر کھانا اٹھاسکتے ہیں۔

 
 اسٹافنگ

weather موسمی دن کے ناجائز منصوبے کی طرح ، بتائے گئے ضروری اہلکار اطالع دیں گے ، جب ضلع ریڈ سٹیٹس میں ہے تو وہ ضلع کے کام کاج کے لئے ضروری خدمات مہی 
provideا کریں گے اور ِہک مین مل سی ون اسکول کے طلباء اور اہل خانہ کی خدمت کریں گے۔ ضلع. 

personnel ضروری اہلکاروں میں درج ذیل شامل ہیں ، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔ 
o عمارتیں اور میدان 

o غذائیت کی خدمات 
 اے حراستی عملہ

o مرکزی دفتر کا عملہ 
o بلڈنگ لیول ایڈمنسٹریشن 

staff عملہ ریڈ اسٹیٹس کے دوران رپورٹنگ کرنے والے افراد کو روکنے کے طریقوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضلع کے معقول ، بہترین کوششوں میں معاونت کے ل work 
 متبادل ورک شیڈول دیا جاسکتا ہے۔

 غیر مستثنٰی عملہ جو گھر سے کام کرسکتا ہے وہ وقتی نظام کے ذریعے گھومتے پھرتے رہنا چاہئے اور جب تک ان کے براہ راست سپروائزر کی منظوری نہیں مل جاتی ہے اس وقت تک ●
 اس سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہئے۔

staff وہ عملہ ریڈ اسٹیٹس کے دوران اپنی مالزمت کی سائٹ پر اطالع دینے والے حفاظتی رہنما خطوط / توقع کی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ 
 مصدقہ انسٹرکشنل اسٹاف نصاب تعلیم کی تدابیر کے مطابق فرائض سرانجام دے گا جیسا کہ محکمہ نصاب اور ہدایات کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔ ●

o ریڈ اسٹیٹس کے آغاز اور فاصالتی تعلیم کے آغاز سے پہلے عملے کو فاصالتی تعلیم کے لئے اپنے گھر میں درکار چیزیں جمع کرنے کے لئے عملے کو عمارت میں آنے کے لئے 
 مقررہ اوقات فراہم کیے جائیں گے۔

o ضلعی انتظامیہ کمیونٹی میں COVID-19 انفیکشن ریٹ کی صورتحال کی نگرانی کرے گی۔ جب مناسب سمجھا جائے تو ، فاصالتی سیکھنے کا ماڈل جاری رہنے کے ساتھ ہی عملے کے 
 لئے اپنے کام کی جگہ سے اشیاء کی تجارت کرنے کے لئے عمارت میں واپس آنے کا وقت طے کیا جائے گا۔ جب تک یہ محفوظ طور پر ایک قابل عمل آپشن ہیں یہ چیک ان کام جاری رکھیں

 گے۔
Status ریڈ اسٹیٹس کی مدت کے دوران ، عملہ جن کی معمولی مالزمت کی ذمہ داریاں دور سے پھانسی کے قابل نہیں ہیں ، سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ دیگر معاون فرائض میں مدد 

 کریں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق ان کی عام مالزمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ قریب سے ڈھل سکتے ہیں یا نہیں۔
 (فیملی فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ (ایف ایف سی آر اے) اس عملے کے لئے رخصت ہیں جو اس ایکٹ کے تحت اہل ہیں۔ (31 دسمبر 2020 تک ●

 
CHILD CARE/LINC 

Child care will be available for parents who are essential health care workers or emergency responders, who have children in 5th grade or younger who need 
supervision during the day. Spots will be limited and approved by the district.  LINC will be available remotely to students in grades PK-9. 
 
 

 سرخ حالت
 جب کینساس سٹی کے لئے موجودہ کوویڈ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ کیس بڑھ رہے ہیں اور / یا ہماری کمیونٹی میں مقامی وبا پھیلتا ہے۔

 
 سیکھنے کا طریقہ

 فاصالتی تعلیم - طلباء گھر میں رہتے ہوئے فاصالتی سیکھنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ زوم کے ذریعہ اساتذہ سے براہ راست ہدایت کی توقع کرسکتے ہیں۔ نوٹ - کچھ طلبہ
 جو خصوصی خدمات حاصل کرتے ہیں انہیں خصوصی ہدایت کے لئے اسکول کی عمارتوں میں اجازت دی جاسکتی ہے۔
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 نقل و حمل
 :نقل و حمل صرف ان کو فراہم کی جائے گی

 وہ طلبا جو خصوصی خدمات حاصل کرتے ہیں جنھیں عمارتوں کو اطالع دینے کی ضرورت پڑسکتی ہے ●
 ہدایات کے ساتھ ہم آہنگی میں) اور / یا کیمپس پروگراموں میں حصہ لینے کی والدین کی اجازت ہے MSHSAA) ثانوی طلبہ جن کے پاس غیر نصابی سرگرمیوں ●

the ماسک کو بس پر پہننا ہوگا اور تفویض کردہ معاشرتی فاصالتی نشست کا نفاذ کیا جائے گا۔ 
 

 کھانے کی خدمت
 اہل خانہ پورے ضلع میں نامزد مقامات پر کھانا اٹھاسکتے ہیں۔

 
 اسٹافنگ

weather موسمی دن کے ناجائز منصوبے کی طرح ، بتائے گئے ضروری اہلکار اطالع دیں گے ، جب ضلع ریڈ سٹیٹس میں ہے تو وہ ضلع کے کام کاج کے لئے ضروری خدمات مہی 
provideا کریں گے اور ِہک مین مل سی ون اسکول کے طلباء اور اہل خانہ کی خدمت کریں گے۔ ضلع. 

personnel ضروری اہلکاروں میں درج ذیل شامل ہیں ، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔ 
o عمارتیں اور میدان 

o غذائیت کی خدمات 
 اے حراستی عملہ

o مرکزی دفتر کا عملہ 
o بلڈنگ لیول ایڈمنسٹریشن 

staff عملہ ریڈ اسٹیٹس کے دوران رپورٹنگ کرنے والے افراد کو روکنے کے طریقوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضلع کے معقول ، بہترین کوششوں میں معاونت کے ل work 
 متبادل ورک شیڈول دیا جاسکتا ہے۔

 غیر مستثنٰی عملہ جو گھر سے کام کرسکتا ہے وہ وقتی نظام کے ذریعے گھومتے پھرتے رہنا چاہئے اور جب تک ان کے براہ راست سپروائزر کی منظوری نہیں مل جاتی ہے اس وقت تک ●
 اس سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہئے۔

staff وہ عملہ ریڈ اسٹیٹس کے دوران اپنی مالزمت کی سائٹ پر اطالع دینے والے حفاظتی رہنما خطوط / توقع کی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ 
 مصدقہ انسٹرکشنل اسٹاف نصاب تعلیم کی تدابیر کے مطابق فرائض سرانجام دے گا جیسا کہ محکمہ نصاب اور ہدایات کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔ ●

o ریڈ اسٹیٹس کے آغاز اور فاصالتی تعلیم کے آغاز سے پہلے عملے کو فاصالتی تعلیم کے لئے اپنے گھر میں درکار چیزیں جمع کرنے کے لئے عملے کو عمارت میں آنے کے لئے 
 مقررہ اوقات فراہم کیے جائیں گے۔

o ضلعی انتظامیہ کمیونٹی میں COVID-19 انفیکشن ریٹ کی صورتحال کی نگرانی کرے گی۔ جب مناسب سمجھا جائے تو ، فاصالتی سیکھنے کا ماڈل جاری رہنے کے ساتھ ہی عملے کے 
 لئے اپنے کام کی جگہ سے اشیاء کی تجارت کرنے کے لئے عمارت میں واپس آنے کا وقت طے کیا جائے گا۔ جب تک یہ محفوظ طور پر ایک قابل عمل آپشن ہیں یہ چیک ان کام جاری رکھیں

 گے۔
Status ریڈ اسٹیٹس کی مدت کے دوران ، عملہ جن کی معمولی مالزمت کی ذمہ داریاں دور سے پھانسی کے قابل نہیں ہیں ، سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ دیگر معاون فرائض میں مدد 

 کریں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق ان کی عام مالزمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ قریب سے ڈھل سکتے ہیں یا نہیں۔
 (فیملی فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ (ایف ایف سی آر اے) اس عملے کے لئے رخصت ہیں جو اس ایکٹ کے تحت اہل ہیں۔ (31 دسمبر 2020 تک ●

 
 بچے کی دیکھ بھال / لنک

 بچوں کی دیکھ بھال والدین کے لئے دستیاب ہوگی جو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ضروری کارکن یا ایمرجنسی جواب دہندگان ہیں ، جن کے 5 ویں جماعت یا اس سے کم عمر کے
 گریڈ پی کے 9 میں طلبا کو دور سے دستیاب ہوگا LINC بچے ہیں جن کو دن کے وقت نگرانی کی ضرورت ہے۔ ضلع تک سپاٹ محدود اور منظور شدہ ہوں گے۔

 
YELLOW STATUS 

 پیلے درجہ
In place when current COVID data for Kansas City indicates cases have plateaued and/or contained. 

 اس جگہ میں جب کینساس سٹی کے لئے موجودہ کوویڈ ڈیٹا اشارہ کرتا ہے کہ معامالت مرتب ہوئے ہیں اور / یا موجود
 ہیں۔

 
LEARNING MODALITY  

Blended Learning - Students are assigned to two Groups: 1 and 2. Group 1 will report to school buildings on Mondays and Tuesdays and receive distance instruction on 
Thursdays and Fridays. Group 2 will report to school buildings on Thursdays and Fridays and receive distance instruction on Mondays and Tuesdays. Students in the 
same households will be assigned to the same group. On distance learning days, students will be expected to complete assignments/activities from home. Health and 
safety measures will still be in place including but not limited to:  sanitizer, frequent hand washing, containment of students in home rooms, masks worn by staff and 
students, etc. Students who are enrolled in the HMC-1 Virtual Learning Program will continue to receive virtual instruction.  

 
TRANSPORTATION 

 سیکھنے کا طریقہ
 مخلوط لرننگ - طلباء کو دو گروپس: 1 اور 2. کے لئے تفویض کیا گیا ہے۔ گروپ 1 پیر اور منگل کو اسکول کی عمارتوں کو رپورٹ

 کرے گا اور جمعرات اور جمعہ کو فاصالتی ہدایات حاصل کرے گا۔ گروپ 2 جمعرات اور جمعہ کو اسکول کی عمارتوں کو رپورٹ کرے
 گا اور پیر اور منگل کو فاصالتی ہدایات وصول کرے گا۔ ایک ہی گھرانوں میں طلبا کو ایک ہی گروپ کے لئے تفویض کیا جائے گا۔
 فاصالتی تعلیم کے دنوں میں ، طلبہ سے گھر سے اسائنمنٹس / سرگرمیاں مکمل کرنے کی توقع کی جائے گی۔ صحت اور حفاظت
 کے اقدامات ابھی بھی موجود ہوں گے لیکن ان تک محدود نہیں: جیسا کہ سینیٹائزر ، بار بار ہاتھ دھونے ، گھر کے
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 ورچوئل لرننگ پروگرام میں HMC-1 کمروں میں طلباء کی برتری ، عملے اور طلباء کے ذریعہ پہنے ہوئے ماسک وغیرہ۔
 داخلہ لینے والے طلباء ورچوئل ہدایات حاصل کرنا جاری رکھیں۔

 
 نقل و حمل

Transportation will be provided on days that students are reporting to the school building. Masks will be required and assigned seating will be enforced. Secondary 
students who have parent permission to participate in extracurricular activities (in coordination with MSHSAA guidelines) and/or off campus programs 
 

FOOD SERVICE 
Students will receive meals during in person report days; but may be required to eat in classrooms. Families may pick-up meals at designated sites throughout the district 
on distance learning days.  
 

STAFFING 
● All staff report to their assigned job duties as normal. 
● Staff providing distance learning, under the Virtual Learning Program Option, will report to work, as normal, but possibly to an alternative location. 
● Staff will continue to follow any safety guidelines/expectations in place when reporting to their job site. 
● Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) leave available to staff who qualify under the Act. (Through December 31, 2020) 

 
CHILD CARE/LINC 

Child care will be available for parents who are essential health care workers and emergency responders, who have children in 5th grade or younger who need 
supervision during the days when students are at home completing distance learning. Spots will be limited and approved by the district.  LINC will be available to 
students on face to face report days.  
 

 پیلے درجہ
 اس جگہ پر جب کینساس سٹی کے لئے موجودہ کوویڈ ڈیٹا اشارہ کرتا ہے کہ معامالت مرتب ہوئے ہیں اور / یا موجود ہیں۔

 
 سیکھنے کا طریقہ

 مخلوط لرننگ - طلباء کو دو گروپس: 1 اور 2 کے لئے تفویض کیا گیا ہے۔ گروپ 1 پیر اور منگل کو اسکول کی عمارتوں کو رپورٹ کرے گا اور جمعرات اور جمعہ کو فاصالتی ہدایات حاصل کرے گا۔ گروپ
 2 جمعرات اور جمعہ کو اسکول کی عمارتوں کو رپورٹ کرے گا اور پیر اور منگل کو فاصالتی ہدایات وصول کرے گا۔ ایک ہی گھرانوں میں طلبا کو ایک ہی گروپ کے لئے تفویض کیا جائے گا۔

 فاصالتی تعلیم کے دنوں میں ، طلبہ سے گھر سے اسائنمنٹس / سرگرمیاں مکمل کرنے کی توقع کی جائے گی۔ صحت اور حفاظت کے اقدامات ابھی بھی موجود ہوں گے لیکن ان تک محدود
 ورچوئل لرننگ پروگرام میں HMC-1 نہیں: جیسا کہ سینیٹائزر ، بار بار ہاتھ دھونے ، گھر کے کمروں میں طلباء کی برتری ، عملے اور طلباء کے ذریعہ پہنے ہوئے ماسک وغیرہ۔

 داخلہ لینے والے طلباء ورچوئل ہدایات حاصل کرنا جاری رکھیں۔
 

 نقل و حمل
 آمدورفت ان دنوں فراہم کی جائے گی جب طلباء اسکول کی عمارت کو اطالع دے رہے ہیں۔ ماسک کی ضرورت ہوگی اور تفویض بیٹھنے کو نافذ کیا جائے گا۔ ثانوی طلبہ جن کے پاس غیر نصابی

 ہدایات کے ساتھ ہم آہنگی میں) اور / یا کیمپس پروگراموں میں حصہ لینے کی والدین کی اجازت ہے MSHSAA) سرگرمیوں
 

 کھانے کی خدمت
 طلبہ کو ذاتی طور پر رپورٹ کے دنوں میں کھانا ملے گا۔ لیکن کالس رومز میں کھانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ فاصالتی تعلیم کے دنوں میں اہل خانہ پورے ضلع میں مقررہ مقامات پر

 کھانا اٹھاسکتے ہیں۔
 

 اسٹافنگ
 تمام عملہ معمول کے مطابق اپنی مقرر کردہ مالزمت کی ذمہ داریوں کو اطالع دیتا ہے۔ ●

 ورچوئل لرننگ پروگرام آپشن کے تحت ، فاصالتی تعلیم فراہم کرنے واال عملہ معمول کے مطابق ، لیکن ممکنہ طور پر کسی متبادل جگہ پر کام کرنے کی اطالع دے گا۔ ●
 عملہ اپنی مالزمت کی سائٹ کو اطالع دیتے وقت حفاظتی رہنما خطوط / توقعات کی پیروی کرنا جاری رکھے گا۔ ●

 (فیملی فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ (ایف ایف سی آر اے) اس عملے کے لئے رخصت ہیں جو اس ایکٹ کے تحت اہل ہیں۔ (31 دسمبر 2020 تک ●
 

 بچے کی دیکھ بھال / لنک
 بچوں کی دیکھ بھال والدین کے لئے دستیاب ہوگی جو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ضروری کارکن اور ایمرجنسی جواب دہندگان ہیں ، جن کے 5 ویں جماعت یا اس سے کم عمر کے بچے

 ہیں جب طلباء گھر پر رہتے ہیں فاصالتی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ضلع تک سپاٹ محدود اور منظور شدہ ہوں گے۔ رپورٹ کے دنوں میں چہرے پر لینکس طلباء کو دستیاب ہوگا۔

 
GREEN STATUS 

In place when current COVID data for Kansas City indicates cases are decreasing and/or public officials deem “normal” instruction is safe.  
 

LEARNING MODALITY  
Students will receive face to face instruction. Health and safety measures will still be in place including but not limited to:  sanitizer, frequent hand washing, containment 
of students in home rooms, masks worn by staff and students, etc. 
 

TRANSPORTATION 
Transportation will be provided on days that students are reporting to the school building. Masks will be required and assigned seating will be enforced.  
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FOOD SERVICE 

Students will receive meals during in person report days; but may be required to eat in classrooms.  
 

STAFFING 
● All staff report to their assigned job duties as normal. 
● Staff will continue to follow any safety guidelines/expectations in place when reporting to their job site. 
● Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) leave available to staff who qualify under the Act. (Through December 31, 2020) 

 
 
 

 گرین اسٹیٹس
 جب کینساس سٹی کے لئے موجودہ کوویڈ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ معامالت کم ہورہے ہیں اور / یا سرکاری عہدیداروں کے خیال میں "عام" ہدایات محفوظ ہیں۔

 
 سیکھنے کا طریقہ

 طلباء کو آمنے سامنے ہدایت ملے گی۔ صحت اور حفاظت کے اقدامات ابھی بھی ان جگہوں پر موجود ہوں گے جن میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں: سینیٹائزر ، بار بار ہاتھ
 دھونے ، گھریلو کمروں میں طلباء کی برتری ، عملے اور طلباء کے ذریعہ پہنے ہوئے ماسک وغیرہ۔

 
 نقل و حمل

 آمدورفت ان دنوں فراہم کی جائے گی جب طلباء اسکول کی عمارت کو اطالع دے رہے ہیں۔ ماسک کی ضرورت ہوگی اور تفویض بیٹھنے کو نافذ کیا جائے گا۔
 

 کھانے کی خدمت
 طلبہ کو ذاتی طور پر رپورٹ کے دنوں میں کھانا ملے گا۔ لیکن کالس رومز میں کھانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

 
 اسٹافنگ

 تمام عملہ معمول کے مطابق اپنی مقرر کردہ مالزمت کی ذمہ داریوں کو اطالع دیتا ہے۔ ●
 عملہ اپنی مالزمت کی سائٹ کو اطالع دیتے وقت حفاظتی رہنما خطوط / توقعات کی پیروی کرنا جاری رکھے گا۔ ●

 (رخصت ہیں جو اس ایکٹ کے تحت اہل ہوں گے۔ (31 دسمبر 2020 تک leave فیملیس فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ (ایف ایف سی آر اے) اس عملے کے ل

 

 
 
HMC-1 will begin the 20-21 school year in Red Status (Distance Learning) beginning Monday, August 
24th. The district will remain in Red Status for the first quarter (October 21) and will start to 
re-evaluate the health status mid-quarter. Two weeks’ notice will be given before a transition to the 
next health status. 
 
The most important consideration for distance, blended, or face to face instruction is the health and safety of 
our students and their families, as well as our staff members. As outlined below, the number of cases in the 
city continues to rise with 3,437 cases and 60 deaths as of July 28, 2020. The virus is disproportionately 
impacting the minority community. 
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 ایچ ایم سی ون 1 اگست 24 ، پیر سے ریڈ اسٹیٹس (فاصالتی تعلیم) میں 20-21 تعلیمی سال کا آغاز کرے گا۔ ضلع پہلی سہ

 ماہی (21 اکتوبر) کو ریڈ سٹیٹس میں رہے گا اور وسط سہ ماہی میں صحت کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینا شروع
 کردے گا۔ اگلی صحت کی حالت میں تبدیلی سے قبل دو ہفتوں کا نوٹس دیا جائے گا۔

 
 فاصلہ ، مالوٹ ، یا آمنے سامنے ہدایت کے لئے سب سے اہم غور ہمارے طلباء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ہمارے
 عملے کے ممبروں کی صحت اور حفاظت ہے۔ جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے ، شہر میں مقدمات کی تعداد میں 28 جوالئی 2020
 تک 3،437 کیسز اور 60 اموات کے ساتھ بدستور اضافہ ہورہا ہے۔ وائرس غیر متناسب طور پر اقلیتی طبقہ کو متاثر کررہا ہے۔
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2020 - 2021 Instructional Plan at Glance 
 
HMC-1 will implement the status below based on current COVID data in Kansas City 
 
Traditional – Option A  
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Distance learning only occurs in Red Status and students are assigned to a teacher from their home school.  
In Yellow Status students, will receive face to face instruction and distance learning.  In Green Status 
students, will receive face to face instruction.  
 
Hickman Mills Virtual Learning Program – Option B 
The HMC-1 Virtual Learning Program is for families who will not transition students to face to face 
instruction as we transition from Red Status to Yellow or Green Status. Students will receive virtual learning 
instruction for at least one full semester and may not be assigned a teacher from their home school. The 
HMC-1 Virtual Learning Program will utilize a curriculum similar to the Traditional distance learning 
curriculum with the use of PLATO for elective secondary courses.  

 نظر میں 2020 - 2021 تدریسی منصوبہ
 

HMC-1 کینساس سٹی میں موجودہ COVID اعداد و شمار کی بنیاد پر نیچے دی گئی حیثیت کو نافذ کرے گا 
 

 A روایتی - آپشن
 فاصالتی تعلیم صرف ریڈ اسٹیٹس میں ہوتی ہے اور طلبا کو ان کے ہوم اسکول سے کسی ٹیچر کو تفویض کیا جاتا ہے۔ ییلو
 اسٹیٹس کے طلبا میں ، آمنے سامنے تعلیم اور فاصالتی تعلیم حاصل کریں گے۔ گرین اسٹیٹس کے طلباء کو ، آمنے

 سامنے ہدایت ملے گی۔
 

 ہیک مین ملز ورچوئل لرننگ پروگرام۔ آپشن بی
HMC-1 ورچوئل لرننگ پروگرام ان خاندانوں کے لئے ہے جو طلباء کو آمنے سامنے ہدایت کی منتقلی نہیں کریں گے کیونکہ 
 ہم ریڈ اسٹیٹس سے پیال یا سبز رنگ کی حیثیت میں منتقل ہوجاتے ہیں۔ طلبا کو کم سے کم ایک مکمل سمسٹر کے لئے

 HMC-1 مجازی سیکھنے کی ہدایات موصول ہوں گی اور ہوسکتا ہے کہ انھیں اپنے اسکول سے ٹیچر مقرر نہ کیا جائے۔
 کے استعمال کے ساتھ روایتی دوری سیکھنے کے نصاب PLATO ورچوئل لرننگ پروگرام انتخابی ثانوی کورسوں کے لئے

 کی طرح کے نصاب کا استعمال کرے گا۔
 
Traditional – Option A 

وایتی - آپشن
Virtual - Option B  

رچوئل - آپشن
RED STATUS 

 سرخ حالت
Distance Learning 
All teachers, PK-12, will provide distance 
instruction.  

التی تعلیم
ساتذہ ، پی کے 12 ، فاصالتی ہدایات فراہم کریں گے۔

Hickman Mills Virtual Learning Program.  
 مین ملز ورچوئل لرننگ پروگرام۔

YELLOW STATUS 
 پیلے درجہ

Blended learning with precautions transitioning  
students back to buildings. 
 
Strategy 1 – Students in primary grades (PK-2)  
may report to buildings for face to face 
instruction. 
 

Hickman Mills Virtual Learning Program. 
 مین ملز ورچوئل لرننگ پروگرام
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Strategy 2 - All students (PK-12) may be 
assigned to two groups: Group 1 will receive 
face to face (onsite) instruction on Mondays and 
Tuesdays. Group 2 will receive face to face 
(onsite) instruction on Thursdays and Fridays. 
When students are not physically in the school 
building, they will have assignments/activities to 
complete at home through distance instruction. 
Wednesdays will be reserved for deep cleaning 
of the building.  See sample schedule below. 
 

● Parents take temperature before a  
student reports to school 

● Students wear masks on bus 
● Students wear masks in common areas 
● Students and staff will strive for 6 feet  

of separation  
● Additional opportunities to sanitize  

hands and clean off desks / tables 
طی تدابیر منتقلی کے ساتھ مالوٹ سیکھنے

توں میں طلباء واپس

PK) حکمت عملی 1 - پرائمری گریڈ کے طلبا
 سامنے عمارتوں کو اطالع دے سکتے ہیں

ت

ت عملی 2 - تمام طلباء (پی کے 12) کو دو گروپوں
 تفویض کیا جاسکتا ہے: گروپ 1 پیر اور منگل کو

 سامنے (آن سائٹ) ہدایات حاصل کرے گا۔ گروپ
عرات اور جمعہ کو آمنے سامنے (آن سائٹ)

ت حاصل کرے گا۔ جب طلباء اسکول کی عمارت
 جسمانی طور پر نہیں ہوتے ہیں ، تو ان کے
فاصالتی ہدایات کے ذریعہ گھر پر کام کرنے
لئے اسائنمنٹس / سرگرمیاں ہوں گی۔ بدھ کو
ت کی گہری صفائی کے لئے مختص کیا جائے

ل میں نمونے کا نظام االوقات دیکھیں۔

پہلے درجہ حرارت لیتے ہیں a والدین ●
 علم اسکول جانے کی اطالع دیتا ہے
بس میں ماسک پہنتے ہیں ●

 عام عالقوں میں ماسک پہنتے ہیں ●
 اور عملہ 6 فٹ کی جدوجہد کرے گا ●

دگی کی
it ی ستھرائی کے اضافی مواقع

ھوں اور میزوں / میزوں کو صاف کریں

13 
 



 

Green Status 
GREEN Status – Face to face instruction w/ 
precautions (all students returning to 
buildings).  
 

● Parents take temperature before a  
student reports to school 

● Students wear masks on bus 
● Students wear masks in common areas 
● Students and staff will strive for 6 feet  

of separation  
● Additional opportunities to sanitize hands 

and clean off desks / tables 
●  گرین کا درجہ

●  
●  سے پہلے درجہ حرارت لیتے ہیں a والدین ●

●  طالب علم اسکول جانے کی اطالع دیتا ہے
●  طلبا بس میں ماسک پہنتے ہیں ●

●  طلباء عام عالقوں میں ماسک پہنتے ہیں ●
●  طلباء اور عملہ 6 فٹ کی جدوجہد کرے گا ●

●  علیحدگی کی
●  ہاتھوں کو صاف کرنے اور ڈیسک / میزیں

 صاف کرنے کے اضافی مواقع
●  

GREEN Status - Hickman Mills Virtual Learn
Program. 
 
 گرین کی حیثیت - ہیک مین ملز ورچوئل لرننگ پروگرام۔

 
 

Note: If a family decides to transition from Option A (Traditional) to Option B (Virtual), they may do so 
at the end of a nine-week quarter. Requests for changes prior to the end of the quarter may be granted on 
a case-by-case basis. 
 ورچوئل) میں منتقلی کا فیصلہ کرتا ہے تو ، وہ نو ہفتے کے سہ) B روایتی) سے آپشن) A نوٹ: اگر کوئی خاندان آپشن
 ماہی کے آخر میں ایسا کرسکتے ہیں۔ سہ ماہی کے اختتام سے پہلے تبدیلیوں کے لئے درخواستیں ہر ایک کیس کی
 بنیاد پر دی جاسکتی ہیں۔

 
Once a family has selected Option B, they must stay in Option B (virtual learning) until the end of the 
semester.  

 ورچوئل لرننگ) میں) B کا انتخاب ہوجاتا ہے ، تو وہ سمسٹر کے اختتام تک آپشن B ایک بار جب کسی کنبہ کے آپشن
 رہنا چاہئے۔

 
Sample Schedule for Yellow Strategy 2 

 پیلے رنگ کی حکمت عملی کے نمونے کا نظام االوقات 2

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Group 1 In Person In person Distance Distance Distance 
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Group 2 Distance Distance Distance In Person In Person 

 

Face to Face Instructional Considerations 
 
General Considerations (All grades) 

● Students seated in rows, forward facing, with 6 feet distancing when possible. 
● Students and staff wear face masks when entering/exiting the building, traveling to/from 

classrooms or in common spaces. 
● Schools should limit the mixing of cohort groups to the extent possible. 
● “One way traffic” should be established in hallways. 

 
Elementary Special Classes and Recess  

● Classes will be modified to minimize physical contact. 
● Music classes will be held in classrooms or outside. 

o If students are singing, students must be physically distanced at least 6 feet.  
▪ If weather permits activities should take place outside, especially if students 

engaging in singing is a key component of the day's lesson. 
o No instruments will be allowed to be shared. 

● Art classes will be held in the classroom or outside.  
o Students should use their own supplies as applicable. 
o If art tools are used and then collected, they need to be sanitized prior to the next class 

using them. 
● PE will take place in the gym or outside. 

o Equipment must be sanitized in between PE classes. 
o Social distancing should be implemented. 

● If weather permits, recess will take place outside with individual classes staying together, not 
mingling with students in other classrooms. 

o Building principals will map out zones on the playground, and assign individual 
classes to those zones so that intermingling between classes does not occur. 

o Any equipment used during recess time should be placed in an assigned area in each 
classroom so that it can be sanitized nightly by the 2nd shift custodial team.  
No use of playground equipment. They will be taped off by Buildings & Grounds 
staff.  Signs should be placed on doors leading to outside areas reminding staff & 
students that no playground equipment should be used. 
 

Food Service  
● Students wash or sanitize hands before eating. 
● Elementary (PK-5) students will eat in the classrooms during the first weeks of the Yellow 

Status. Additional guidance regarding eating in cafeterias will come later. 
● Secondary (6-12) students will eat in the classrooms during the first weeks of the Yellow 

Status. Additional guidance regarding eating in cafeterias will come later. 
●  انسٹرکشنل تحفظات کا سامنا ہے

●  
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●  (عمومی تحفظات (تمام درجات
●  قطار میں بیٹھے ہوئے طلباء ، آگے کا سامنا ، جب ممکن ہو تو 6 فٹ کی دوری سے۔ ●

●  طلباء اور عملہ عمارت میں داخل / باہر نکلتے وقت ، کالس روموں سے یا عام جگہوں پر / سفر کرتے ●
 وقت چہرے کے ماسک پہنتے ہیں۔

●  اسکولوں کو ہر ممکن حد تک گروہوں کے اختالط کو محدود کرنا چاہئے۔ ●
● hall داالنوں میں "ایک راستہ ٹریفک" قائم کیا جانا چاہئے۔ 

●  
●  ابتدائی خصوصی کالس اور رسیس

● physical طبقاتی رابطے کو کم سے کم کرنے کے لئے تبدیل کیا جائے گا۔ 
●  میوزک کی کالسز کالس رومز یا اس سے باہر میں ہونگی۔ ●

● o اگر طلباء گانا گارہے ہیں تو طلباء کو جسمانی طور پر کم از کم 6 فٹ کی دوری پر ہونا چاہئے 
● weather اگر موسم کی اجازت سے باہر کی سرگرمیاں ہونے چاہئیں ، خاص طور پر اگر طلباء اس دن کے 

 سبق کا ایک اہم جز ہیں۔
● o کسی بھی آالت کو اشتراک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 

●  آرٹ کالسز کالس روم یا باہر میں ہونگی۔ ●
● o طلباء کو اطالق کے مطابق اپنی اپنی فراہمی کا استعمال کرنا چاہئے۔ 

● o اگر آرٹ ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر انھیں جمع کیا جاتا ہے تو ، اگلی کالس سے پہلے ان کو 
 استعمال کرنے سے پہلے ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔

● E PE جم یا باہر میں ہوگی۔ 
● o PE کالسوں کے مابین آالت کی صفائی ضروری ہے۔ 

● o معاشرتی دوری کو نافذ کیا جائے۔ 
● weather اگر موسم کی اجازت مل جاتی ہے تو ، باہر رخصت ہوگی اور باہر کی فرد کالس ایک دوسرے کے 

 ساتھ رہیں گے ، نہ کہ دوسرے کالس روموں میں طلبا کے ساتھ گھل مل جائیں۔
● o عمارت کے پرنسپل کھیل کے میدان میں زون کا نقشہ تیار کریں گے ، اور ان زونوں کو انفرادی کالسیں 

 تفویض کریں گے تاکہ کالسوں کے مابین میل مالپ نہ ہو۔
● o تعطیالت کے وقت استعمال ہونے والے کسی بھی سامان کو ہر کالس روم میں ایک تفویض عالقے میں 

 رکھنا چاہئے تاکہ دوسری شفٹ کی حراستی ٹیم کے ذریعہ رات کے وقت اس کی صفائی کی جاسکے۔
●  کھیل کے میدان کے سامان کا استعمال نہیں ہے۔ انہیں عمارتوں اور گراؤنڈز عملہ کے ذریعہ ٹیپ
 ٹیک کیا جائے گا۔ بیرونی عالقوں تک جانے والے دروازوں پر نشانیاں رکھی جائیں عملہ اور طلباء کو یہ

 یاد دالتے ہوئے کہ کھیل کے میدانوں کا کوئی سامان استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔
●  

●  کھانے کی خدمت
●  طلباء کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے یا صاف کرتے ہیں۔ ●

● lement ایلیمنٹری (پی کے 5) طلباء پیال درجہ کے پہلے ہفتوں کے دوران کالس رومز میں کھانا 
 کھائیں گے۔ کیفیریا میں کھانے کے بارے میں اضافی رہنمائی بعد میں آئے گی۔

●  سیکنڈری (6-12) طلباء پیال درجہ کے پہلے ہفتوں کے دوران کالس رومز میں کھانا کھائیں گے۔ ●
 کیفیریا میں کھانے کے بارے میں اضافی رہنمائی بعد میں آئے گی۔
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La iniciativa de tecnología, HMC-1 Nuestro Futuro es Ahora, proporciona una proporción 1:1 de 
dispositivos. Para todos los estudiantes de PK-12 grado para el año escolar 2020-21. Este plan 
proporciona el equipo de tecnología fundamental necesario para el Plan de Regreso Al 
Aprendizaje para cada estudiante en el distrito. tanto para aprender en el sitio, o aprendizaje a 
distancia y virtual.  
 
Las fechas y horas a continuación han sido designadas para la recogida del dispositivo (iPad o 
MacBook)  en cada ubicación para el año escolar 2020-21 los estudiantes deben planear recoger 
su dispositivo en la fecha que se indica a continuación (iPad-PK a 5 grado; MacBook- de 6 al 
grado 12). Los estudiantes recibirán información y recursos tecnológicos adicionales en el 
momento de la recogida. Las familias deben estar preparadas para pagar todas las tarifas de 
dispositivos tecnológicos que se recojan para el año escolar 2020-21.($5 por PK a 5 grado y $20 
de grado 6 al 12) hay una tarifa máxima anual de $50.00 para cada familias. 
 
Si algún estudiante no a devuelto el dispositivo del año escolar 2019-20. Su nuevo dispositivo 
NO ESTARÁ listo para su uso,  este próximo año escolar y los estudiantes no estarán preparados 
para comenzar su aprendizaje el primer día de clases. Todos los dispositivos que aún no se hayan 
entregado deben devolverse de inmediato al Edificio de Administración localizado en 5401 E. 
103rd Street, Kansas City, MO 64137. De lo contrario, se aplica un cargo igual al valor total de 
reemplazo del dispositivo(s) y se evalúa en las cuentas de los estudiantes. 
 
Horario de Recogida  iPad / MacBook  
 
Ruskin High School 

Aug 17 – 12th Grade Students 
● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el GYM 

Aug 18 – 11th Grade Students 
● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el Gym  

Aug 19 – 10th Grade Students  
● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el Gym  

Aug 20 – 9th Grade Students  
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● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por elGym  
Aug 21 – Make-up Day for Ruskin HS Student Device Pick-up - Grades 9-12 

● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para Ruskin High School – Gym Entrance 
 

Smith-Hale Middle School 
Aug 12 – 8th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym 
Aug 13 – 7th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym  
Aug 14 – 6th Grade Students  

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym  
Aug 21 – Make-up Day for Smith-Hale MS Student Device Pick-up - Grades 6-8 

● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para Smith-Hale Middle School – Gym 
Entrance 

Todos los edificios de primaria – Compass, Dobbs, Ervin (K-5), Ingels, Millennium, 
Truman, Warford 

Aug 21 – Grados K-5 en el Edificio De La Escuela 
● 7 AM to 4 PM - Apellido A-L (Grades K-5) 

Aug 24 – Grades K-5  en el Edificio De La Escuela 
● 7 AM to 4 PM - Apellido M-Z (Grades K-5) 

Aug 25 –  
● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para todas las escuelas primarias grados K-5 

 
Ervin PK and Freda Markley PK 

Aug 25 - All PK Students -  Freda Markley Early Childhood Center and 
Ervin Elementary School 

● 7 AM to 4 PM – All PK Students 
 
Asistencia tecnológica durante el aprendizaje a distancia 
 
Si los estudiantes necesitan asistencia tecnológica durante el periodo de aprendizaje 
virtual/distancia. El personal de tecnología estará disponible diariamente para brindar la ayuda en 
el Edificio de Administración entre las 7 am y 4 de la tarde. La señalización de asistencia 
tecnológica será fácilmente visible con instrucciones para padre/estudiantes a su llegada. Los 
padres y estudiantes deben permanecer en sus vehículos y esperar a que el personal salga y les 
ayude.   
 
Additionally, the following email addresses are available to report all issues and questions. These 
accounts will be checked regularly throughout the school day and into the evening. All emails 
will be answered within the hour on the same day if possible and, they will always be answered 
within 24 hours during heavier peak timeframes. 

● iPadHelp@hickmanmills.org  
● MacBookHelp@hickmanmills.org  
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WiFi Hotspots for families without internet access 
 
Should any family need assistance with a wireless hotspot for internet access during the remote 
learning period, a request must be made directly to the Director of Technology, Dr. Constance 
Smith via email at ConstanceS@hickmanmills.org. There are a limited number of hotspots 
available for checkout. These devices provide up to 20GB of high-speed data access per 
month. After 20GB of data has been used each month, the speed will throttle down to a slower 
rate. Thus, the device should be used solely for academic work in the home. Hotspots will be 
available for pick-up after August 25th at the Administration Building. Devices will be ready for 
pick-up within 24 hours of a submitted email request. 
 

 مزید برآں ، تمام ایشوز اور سواالت کی اطالع کے لئے درج ذیل ای میل پتے دستیاب ہیں۔ ان اکاؤنٹس کو اسکول
 کے دن اور شام تک باقاعدگی سے چیک کیا جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو تمام ای میلوں کا جواب اسی دن ایک گھنٹہ

 میں دیا جائے گا اور ، ان کا جواب 24 گھنٹوں کے اندر ہی بھاری بھرکم چوٹی کے وقت کے اندر دیا
 جائے گا۔

 hickmanmills.org@رکن ہیلپ ●
● MacBookHelp@hickmanmills.org 

 
 
 
 

 انٹرنیٹ تک رسائی کے بغیر اہل خانہ کے لئے وائی فائی ہاٹ اسپاٹ
 وائرلیس a اگر کسی بھی خاندان کو دور دراز کے سیکھنے کی مدت کے دوران انٹرنیٹ تک رسائی کے ل

 ہاٹ سپاٹ کے ساتھ مدد کی ضرورت ہو تو ، براہ راست ایک ہدایت نامہ ڈائریکٹر ، ڈاکٹر کانسٹینس
 پر بھیجنی چاہئے۔ چیکآاٹ کیلئے محدود hickmanmills.org@اسمتھ کو ای میل کے ذریعے کانسٹینس ایس

 تعداد میں ہاٹ سپاٹ دستیاب ہیں۔ یہ آالت ہر مہینے 20 جی بی تک تیز رفتار اعداد و شمار تک رسائی فراہم
 کرتے ہیں۔ ہر ماہ 20 جی بی ڈیٹا استعمال کرنے کے بعد ، رفتار کم ہوکر ایک کم شرح پر آجائے گی۔ اس طرح

 ، آلہ کا استعمال صرف گھر میں علمی کام کے لئے کرنا چاہئے۔ ہاٹ سپاٹ 25 اگست کے بعد انتظامیہ کی
 عمارت میں پک اپ کے لئے دستیاب ہوں گے۔ جمع کردہ ای میل کی درخواست کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر

 آالت تیار کرنے کے لئے تیار ہوجائیں گے۔
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As we anticipate a time when we are able to safely transition students back into school buildings face to face 
during Yellow Status and Green Status, HMC-1 will implement a variety of precautionary measures. To 
prioritize the safety of our students and staff, we remain committed to following the most current 
recommendations from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Missouri 
Department of Health and Senior Services (DHSS), and the Missouri Department of Elementary and 
Secondary Education (DESE). The superintendent has developed a cross-functional action team to 
continually review guidance from local, state and federal agencies and proactively manage a strategic 
response for the school district. 

The district is following best practices for cleaning and disinfecting with Environmental Protection Agency 
(EPA) registered disinfectants. Specifically, our efforts to protect students and staff include sanitizing 
touchpoints (places that are touched frequently throughout the day). This consists of sanitizing surfaces and 
objects including: 

 
• Door Handles / Knobs / Push Bars 
• Light Switches 
• Sink Faucet Handles / Knobs 
• Drinking Fountains 
• Paper Towel Dispensers 
• Electric Hand Dryers 
• Hand Soap Dispensers 
• Stairwell Handrails 
• Toilet / Urinal Handles 
• Toilet Stall Door Handles 
• Counter Tops 
• Cafeteria Tables and Chairs 
• Office Counters and Surfaces 
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• School bus surfaces including seats, handrails, steering wheels 
and driver control panels 
• Anything else that is handled frequently by multiple people 

 
HMC-1 also utilizes disinfectant misting technologies in our buildings and school buses. Ample stock of 
personal protective equipment (PPE) and sanitization materials are available on site: 

● Masks 
● Face Shields 
● Gloves (optional) 
● Hand Sanitizer as available  
● Sanitation wipes, as available, to be distributed and available in all communal areas 
● Boxes of tissue (for every office/work area) 

 
Congregational areas should be arranged to facilitate and encourage proper social distancing and safe 
interpersonal interactions.   
 
Signage to remind and encourage proper social distancing and sanitary practices should be posted in all 
communal areas 

 
Masks and Face Coverings 
Face coverings will be required of all students and staff when: 

● On the bus 
● In common areas 
● Entering/exiting the building 
● Spaces where 6 feet of distancing is not possible 

 
 جیسا کہ ہم ایک ایسے وقت کی توقع کرتے ہیں جب ہم پیال درجہ اور گرین اسٹیٹس کے دوران طلبا کو

 اسکولوں کی عمارتوں میں آمنے سامنے محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں ، ایچ ایم سی 1
 ہم بیماریوں کے ، we مختلف احتیاطی تدابیر کو نافذ کرے گا۔ اپنے طلباء اور عملے کی حفاظت کو ترجیح دینے کے ل
 کنٹرول اور روک تھام کے لئے امریکی مراکز (سی ڈی سی) ، مسوری محکمہ صحت اور سینئر خدمات (ڈی ایچ
 ایس ایس) ، اور میسوری ڈپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری کی حالیہ سفارشات پر عمل کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ اور
 ۔ سپرنٹنڈنٹ نے مقامی ، ریاستی اور وفاقی ایجنسیوں کی رہنمائی کا مستقل جائزہ لینے اور(DESE) ثانوی تعلیم

 اسکول ڈسٹرکٹ کے لئے عملی طور پر اسٹریٹجک جواب کا انتظام کرنے کے لئے ایک کراس فنکشنل ایکشن
 ٹیم تیار کی ہے۔

 ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (ای پی اے) کے اندراج شدہ جراثیم کش افراد کی صفائی اور ان کے جراثیم کشی کے لئے یہ
 ضلع بہترین طریقہ کاروں پر عمل پیرا ہے۔ خاص طور پر ، طلباء اور عملے کے تحفظ کے لئے ہماری کوششوں

 میں صفائی دینے والے ٹچ پوائنٹ (ایسی جگہیں جو دن بھر کثرت سے چھونے والی ہوتی ہیں) شامل
 :ہیں۔ اس میں صفائی دینے والی سطحوں اور اشیاء پر مشتمل ہے جس میں شامل ہیں

 
or دروازے کے ہینڈلز / نوبس / پش بارز 

 الئٹ سوئچز •
au نل کے ہینڈلز / نوبس ڈوبیں 

inking پینے والے جھرنے 
aper کاغذ تولیہ ڈسپینسر 
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Hand الیکٹرک ہینڈ ڈرائر 
 ہاتھ صابن بھیجنے والے •

 سیڑھی والے ہینڈریلز •
ile ٹوالیٹ / پیشاب کی ہینڈلز 

 ٹوالیٹ اسٹال دروازے ہینڈلز •
ter کاؤنٹر ٹاپس 

fe کیفیٹیریا میزیں اور کرسیاں 
 آفس کاؤنٹر اور سطحوں •

bus اسکول بس کی سطحیں جن میں نشستیں ، ہینڈریل ، اسٹیئرنگ وہیلز اور ڈرائیور کنٹرول پینل شامل 
 ہیں

else کوئی اور بھی چیز جو متعدد افراد کے ذریعہ کثرت سے سنبھل جاتی ہے 
 

HMC-1 ہماری عمارتوں اور اسکول بسوں میں جراثیم ُکشوں کی گھسنے والی ٹکنالوجی کا استعمال بھی کرتا 
 :ہے۔ ذاتی حفاظتی سازوسامان (پی پی ای) کا کافی ذخیرہ اور حفظان صحت سے متعلق مواد سائٹ پر دستیاب ہیں

 ماسک ●
 چہرہ ڈھال ●

 (دستانے (اختیاری ●
San دستیاب ہینڈ سینیٹائزر 

 جیسا کہ دستیاب ہو صفائی کے مسح ، تمام فرقہ وارانہ عالقوں میں تقسیم اور دستیاب ہونے کے لئے ●
tissue ٹشو کے خانے (ہر دفتر / کام کے عالقے کے لئے) 

 
 مناسب معاشرتی دوری اور محفوظ باہمی تعامالت کی سہولت اور حوصلہ افزائی کے لئے اجتماعی عالقوں کا

 اہتمام کیا جانا چاہئے۔
 

 تمام فرقہ وارانہ عالقوں میں مناسب معاشرتی دوری اور سینیٹری طریقوں کی یاد دالنے اور ان کی حوصلہ
 افزائی کے لئے اشارہ شائع کیا جانا چاہئے

 
 ماسک اور چہرے کے پردے

 :تمام طلباء اور عملہ کے چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت ہوگی جب
 بس پر ●

common عام عالقوں میں 
 عمارت میں داخل ہونا / باہر نکلنا ●

 ایسی جگہیں جہاں 6 فٹ کا فاصلہ ممکن نہیں ہے ●
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Staff Acknowledgement Form: 
● Staff will review and sign an employee acknowledgement form that reinforces their 

commitment to comply with safety requirements, understand policies and plans set forth by the 
district, know the symptoms of COVID-19 and how to voice concerns when these practices are 
not being followed so that the district and remedy them in an expeditious manner. 

Training of All Staff: 
● As part of the normal return to work professional development, a component will be added to 

ensure staff are familiar with COVID-19. 
● Mandatory staff training will cover signs and symptoms of COVID-19, standard public health 

protocols, personal hygiene practices, use of PPE, reporting illnesses, and supporting the district 
plan as laid forth here.  

● Ongoing training sessions should take place as changes occur in recommendations and public 
health data. 

Pre-Screen:  
● Staff should self-monitor for symptoms at home, including a temperature check. 
● In accordance with DHSS and DESE guidelines, staff will be screened upon entry to district 

buildings each day, and that screening may include a temperature check. 

Regular Monitoring: Employees should self-check for temperature and/or symptoms  
● If an employee doesn’t have a temperature or symptoms, they should continue to 

self-monitor each day.  
● If an employee suspects exposure or is beginning to exhibit symptoms, they are to notify 

their supervisor immediately.  
● If an employee becomes sick during the day, they should be sent home immediately and 

Human Resources notified. The employee’s work area should be closed off from entry by 
other employees. The custodial leadership should be notified and after 24 hours, surfaces in 
that workspace should be thoroughly cleaned and disinfected.  

● Supervisors should monitor staff attendance. If an employee has not reported illness, yet 
absenteeism becomes excessive, the supervisor should reach out to the employee to learn 

23 
 



 

more about the reason for absence and also report the absences to the Human Resources 
Department.  

 
PPE and Sanitary Practices:  

● DHSS and DESE recommend that school staff members should be required to wear face 
coverings.  That expectation will be in place in the Hickman Mills C-1 School District. 

● All staff are expected to wear a face mask when entering and exiting a district building and at 
all times when social distancing cannot be carried out effectively. 

o Staff with assigned offices or office spaces can elect not to wear a mask when in their 
individual office or office space.  Anytime they are out of those spaces and in 
common areas (hallways, break rooms, copy/mail rooms, etc.). 

o Teachers, and other school building personnel, should have a mask on when social 
distancing isn’t a viable option and when they are in close proximity to students or 
other staff members. 

o Following guidance from DHSS and DESE, teachers may opt to not wear a mask 
during times when they are teaching to the whole group and are stationary and 
appropriately physically distanced from the students. 

o Teachers and school staff should always wear a mask when in any common areas in 
the building (hallways, teacher prep rooms, break rooms, etc.)  

o In specific cases, where the need to convey facial expressions and mouth movements 
is important, the use of a clear face shield is acceptable. 

Gloves may be used for tasks such as removing trash, opening mail, cleaning an area, etc., but may need 
to be removed upon completion of that task.  

When gloves are not worn, hand washing breaks should be scheduled frequently. 

Handwashing should occur:  
o After blowing one’s nose, coughing, or sneezing. 
o After using the restroom.  
o Before eating or preparing food.  
o After touching a surface in a communal area, handling mail or other shared documents, 

materials and/or other office materials (i.e. pen, stapler, calculator). 
o When gloves are not worn, hand sanitizer should be used frequently. 

Employees should practice coughing and sneezing into tissue when available 

o Throw used tissues in the trash.  
o If you don’t have a tissue, cough or sneeze into your elbow, not your hands. 
o Employees should not share headsets or other objects that are near eyes, mouth or nose. 
o Employees should keep hands off face (eyes, nose and mouth).  

Clean and Disinfect workspaces: Cleanliness of the building is the responsibility of all employees in 
the building and not solely that of custodial staff. 
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● Custodial staff will clean and disinfect all areas such as offices, bathrooms, common areas, 
commonly touched surfaces, and shared electronic equipment routinely and frequently. 

● Each employee will clean and disinfect personal office and work area upon arrival and prior 
to departure each day. 

● Employees will clean and disinfect communal areas after use when necessary.  

Social Distance: The employee should maintain 6 feet and practice social distancing as work duties 
permit in the workplace. Employees should physically distance when taking lunch and breaks. 

● Stagger breaks and don’t congregate in the restroom, break room or cafeteria. 
● Avoid sharing food and utensils. 
● No more than 2-3 people in a break room at one time (6ft distance between persons). 
● No more than 8-10 people in large congregational spaces (6ft distance between persons). 

Meetings/Professional Development: In-person vs. Virtual Meetings may be held at the usual 
frequency. However, no more than 10 people should gather in one space at a given time. Also, size of the 
room should be taken into consideration and used to determine if an in-person meeting would allow for 
appropriate social distancing. If the size of the room won’t allow for at least 6 feet distancing per person, a 
virtual (Zoom) meeting should be held instead. While in Red Status and Yellow Status of the Return to 
Learn plan, off site (in person) professional development will not be allowed. If a special exception is 
requested to be considered, approval should first be sought from the direct supervisor and then forwarded 
to a member of the Executive Leadership Team.  

Visitors to All Buildings: Visitation to all buildings will be limited and only scheduled when in-person 
meetings are necessary for conducting district business and providing excellent customer service. If visitors are 
approved on a case by case basis, they will sign in, have their temperatures taken and recorded and use hand 
sanitizer. Requests should be made to the principal. Staff will have input on potential building visitors.  

Traveling Employees According to the Center for Disease Control, all international travelers arriving into the 
U.S. should stay home for 14 days after their arrival. At HMC-1 we are following this guidance. At home, they 
are expected to monitor their health and practice social distancing. To protect the health of others, these 
travelers should not go to work or school for 14 days. We will regularly monitor CDC Travel Updates for 
changes. 

 :عملے کے اعتراف فارم

 عملہ مالزم سے متعلق ایک اعتراف فارم کا جائزہ لے گا اور اس پر دستخط کرے گا جو حفاظت سے متعلق تقاضوں کی تعمیل کرنے ●
 کی عالمات کو جانتا ہے اور جب ان طریقوں COVID-19 ، ، ضلع کی طرف سے مرتب کی گئی پالیسیوں اور منصوبوں کو سمجھنے

 پر عمل نہیں کیا جارہا ہے تو خدشات کو کیسے روکا جائے گا۔ کہ ضلع اور ان کا تدارک کیاجائے۔

 :تمام عملے کی تربیت

professional پیشہ ورانہ ترقی میں کام کرنے کے لئے معمول کی واپسی کے ایک حصے کے طور پر ، اس بات کو یقینی بنانے 
 سے واقف ہوں۔ COVID-19 کے لئے ایک جزو شامل کیا جائے گا کہ عملہ
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staff الزمی عملے کی تربیت میں کوویڈ 19 کے عالمات اور عالمات ، معیاری پبلک ہیلتھ پروٹوکولز ، ذاتی حفظان صحت کے 
 طریقوں ، پی پی ای کا استعمال ، بیماریوں کی اطالع دہندگی ، اور ضلعی منصوبے کی حمایت کی جاسکتی ہے جو یہاں بیان کی گئی

 ہیں۔

recommendations سفارشات اور صحت عامہ کے اعداد و شمار میں تبدیلیاں آنے کے ساتھ ہی جاری ٹریننگ سیشن ہونے 
 چاہئیں۔

 :پری اسکرین

 عملہ کو گھر میں عالمات کی خود نگرانی کرنی چاہئے ، اس میں درجہ حرارت کی جانچ بھی شامل ہے۔ ●

H ڈی ایچ ایس ایس اور ڈی ای ایس ای کے رہنما خطوط کے مطابق ، ہر روز ضلعی عمارات میں داخلے کے بعد عملے کی جانچ 
 کی جائے گی ، اور اس اسکریننگ میں درجہ حرارت کی جانچ بھی شامل ہوسکتی ہے۔

 باقاعدہ مانیٹرنگ: مالزمین کو درجہ حرارت اور / یا عالمات کی خود جانچ کرنی چاہئے

 اگر کسی مالزم کے پاس درجہ حرارت یا عالمات نہیں ہوتے ہیں تو ، وہ ہر دن خود نگرانی کرتے رہیں۔ .

 مطلع not اگر کسی مالزم کو نمائش کا شبہ ہے یا وہ عالمات کی نمائش کرنا شروع کر رہا ہے تو ، انہیں اپنے سپروائزر کو فورا .
 کرنا ہے۔

 اگر کوئی مالزم دن کے وقت بیمار ہوجاتا ہے تو ، انہیں فوری طور پر گھر بھیج دیا جائے اور ہیومن ریسورس کو مطلع کیا ●
 جائے۔ دوسرے مالزمین کے ذریعہ مالزم کے کام کے عالقے کو داخلے سے بند ہونا چاہئے۔ حراستی قیادت کو مطلع کیا جانا چاہئے

 اور 24 گھنٹوں کے بعد ، اس کام کی جگہ کی سطحوں کو اچھی طرح صاف اور جراثیم ُکش ہونا چاہئے۔

 سپروائزر عملے کی حاضری کی نگرانی کریں۔ اگر کسی مالزم نے بیماری کی اطالع نہیں دی ہے ، پھر بھی غیر حاضری ●
 بہت زیادہ ہوجاتی ہے ، سپروائزر کو مالزم سے غیرحاضری کی وجہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہئے اور غیر

 موجودگی کی اطالع محکمہ ہیومن ریسورس کو بھی دی جانی چاہئے۔

 

 :پی پی ای اور سینیٹری طریقوں

H ڈی ایچ ایس ایس اور ڈی ای ایس ای کی سفارش ہے کہ اسکول کے عملے کے ممبروں کو چہرے کا احاطہ کرنے کی ضرورت 
 ہوگی۔ یہ توقع ہیک مین ملز سی ون اسکول ڈسٹرکٹ میں ہوگی۔

building تمام عملے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی ضلع کی عمارت میں داخل ہونے اور باہر آنے کے وقت اور جب معاشرتی 
 فاصلے کو موثر طریقے سے انجام نہیں دیا جاسکے تو چہرہ ماسک پہنیں۔

o تفویض شدہ دفاتر یا دفتر خالی جگہوں پر مشتمل عملہ اپنے انفرادی دفتر یا دفتر کی جگہ پر جب ماسک نہیں پہننے کا 
 انتخاب کرسکتا ہے۔ جب بھی وہ ان خالی جگہوں سے باہر اور عام عالقوں میں (داالن ، بریک روم ، کاپی / میل کمرے وغیرہ)۔
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o اساتذہ اور اسکول تعمیر کرنے والے دوسرے اہلکاروں کو ، جب معاشرتی فاصلہ ایک قابل عمل آپشن نہیں ہے اور جب وہ طلباء 
 یا عملہ کے دیگر ممبروں کے قریب ہوں گے تو اس پر نقاب لگانا چاہئے۔

o ڈی ایچ ایس ایس اور ڈی ای ایس ای کی رہنمائی کے بعد ، اساتذہ ایسے وقت میں ماسک نہ پہننے کا انتخاب کرسکتے ہیں 
 جب وہ پورے گروپ کو پڑھا رہے ہوں اور طالب علموں سے اسٹیشنری اور مناسب جسمانی طور پر دور ہوں۔

o عمارت کے کسی بھی عام عالقوں میں جب (داالن ، ٹیچر پریپ روم ، بریک روم وغیرہ) اساتذہ اور اسکول کے عملے کو 
 ہمیشہ ماسک پہننا چاہئے۔

o مخصوص معامالت میں ، جہاں چہرے کے تاثرات اور منہ کی نقل و حرکت کو بیان کرنے کی ضرورت اہم ہے ، ایک واضح 
 چہرے کی ڈھال کا استعمال قابل قبول ہے۔

 دستانے کو ردی کی ٹوکری سے ہٹانا ، میل کھولنا ، کسی جگہ کی صفائی کرنا جیسے کاموں کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ،
 لیکن اس کام کی تکمیل کے بعد اسے ہٹانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

 جب دستانے نہیں پہنے جاتے ہیں تو ، ہاتھ دھونے کے وقفے کو کثرت سے طے کرنا چاہئے۔

 :ہینڈ واشنگ ہونا چاہئے

o کسی کی ناک اڑانے ، کھانسی ، یا چھینکنے کے بعد۔ 

o ریسٹ روم استعمال کرنے کے بعد۔ 

o کھانا کھانے یا تیار کرنے سے پہلے۔ 

o کسی فرقہ وارانہ عالقے میں کسی سطح کو چھونے کے بعد ، میل یا دیگر مشترکہ دستاویزات ، مواد اور / یا دفتر کے دیگر 
 مواد (یعنی قلم ، اسٹیپلر ، کیلکولیٹر) کو ہینڈل کرنا۔

o جب دستانے نہیں پہنے جاتے ہیں تو ، ہاتھ سے صاف کرنے واال اکثر استعمال کیا جانا چاہئے۔ 

 مالزمین کو دستیاب ہونے پر کھانسی اور ٹشو میں چھینکنے کی مشق کرنی چاہئے

o استعمال شدہ ؤتکوں کو کوڑے دان میں پھینک دیں۔ 

o اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ، آپ کی خم میں ٹشو ، کھانسی یا چھینک نہیں ہے۔ 

o مالزمین کو ہیڈسیٹ یا دوسری چیزوں کا اشتراک نہیں کرنا چاہئے جو آنکھیں ، منہ یا ناک کے قریب ہیں۔ 

o مالزمین کو چہرے (آنکھوں ، ناک اور منہ) سے دور رکھنا چاہئے۔ 

 صاف اور جراثیم کشی کے کام کے مقامات: عمارت کی صفائی عمارت کے تمام مالزمین کی ذمہ داری ہے نہ کہ محافظ کے عملے
 کی۔
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od حراستی عملہ تمام عالقوں جیسے دفاتر ، باتھ رومز ، عام عالقوں ، عام طور پر چھونے والی سطحوں ، اور مشترکہ 
 الیکٹرانک سامان کو معمول کے مطابق اور کثرت سے صاف اور جراثیم سے پاک کرے گا۔

 ہر مالزم پہنچنے پر اور ہر دن روانگی سے قبل ذاتی دفتر اور کام کے عالقے کو صاف اور ناکارہ بنائے گا۔ ●

necessary مالزمین ضرورت کے وقت استعمال کے بعد فرقہ وارانہ عالقوں کی صفائی اور جراثیم کشی کریں گے۔ 

 سماجی فاصلہ: مالزمین کو 6 فٹ کو برقرار رکھنا چاہئے اور کام کی جگہ پر کام کے فرائض کی اجازت کے طور پر سماجی
 دوری پر عمل کرنا چاہئے۔ دوپہر کے کھانے اور وقفے کے وقت مالزمین کو جسمانی طور پر فاصلہ طے کرنا چاہئے۔

 حیرت زدہ ●
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● Students are required to wear a mask in order to board the bus 
● Utilize every seat and only two students per seat  
● Siblings will share seats when possible  
● Students will be assigned a seat on the bus 
● Students will load back to front and unload front to back to limit passing of each other 
● Students should practice social distancing while waiting at the bus stop  
● Buses will be cleaned and sanitized between routes and after school  
● Disposable masks will be given to students without his/her district given mask 
● On the third incident, a parent/guardian will be contacted if a student doesn’t wear his/her 

mask  
● Two students in one seat across from one student in one seat -  alternate down the bus, when 

possible 
● The seat behind the driver will remain empty 
● Due to Covid-19, parents should provide their own transportation if able 

 
 طالب علموں کو بس میں سوار ہونے کے لئے ماسک پہننے کی ضرورت ہے ●

seat ہر نشست کا استعمال کریں اور فی نشست میں صرف دو طلباء 
possible بہن بھائی جب بھی ممکن ہو تو سیٹیں بانٹیں گے 

 طلبا کو بس میں ایک نشست تفویض کی جائے گی ●
 طلباء ایک دوسرے کے گزرنے کو محدود کرنے کے لئے پیچھے سے آگے اور سامنے کو نیچے اتاریں گے ●

 طلبا کو بس اسٹاپ پر انتظار کرتے ہوئے معاشرتی دوری کی مشق کرنی چاہئے ●
routes راستوں کے درمیان اور اسکول کے بعد بسوں کی صفائی اور صفائی ہوگی 

students طلباء کو ڈسپوز ایبل ماسک دیئے جائیں گے اس کے / اس کے ضلعی ماسک کے بغیر 
third تیسرے واقعہ پر ، اگر کوئی طالب علم اپنا ماسک نہیں پہنے تو والدین / سرپرست سے رابطہ کیا جائے گا 

seat ایک نشست میں دو طالب علموں کو ایک نشست میں ایک طالب علم سے لے کر - جب ممکن ہو تو ، بس کے متبادل 
 نیچے

the ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ خالی رہے گی 
ov کوویڈ ۔19 کی وجہ سے ، اگر قابل ہو تو والدین کو اپنی نقل و حمل فراہم کرنی چاہئے 
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RED STATUS 
Option A Option B 

Special Education Instruction: 
● Students will receive special education 

instruction virtually per the students 
IEP. 

●  :خصوصی تعلیم کی ہدایت

●  کے مطابق عملی طور پر IEP طلباء کو
 خصوصی تعلیم کی ہدایت حاصل ہوگی۔

Special Education Instruction: 
● Students will receive special education 

instruction through Hickman Mills 
Virtual Learning Program per the 
students IEP. 

●  :خصوصی تعلیم کی ہدایت

●  طلبہ آئی ای پی کے مطابق ہیک مین ملز
 ورچوئل لرننگ پروگرام کے ذریعہ طلبا کو

 خصوصی تعلیم کی ہدایت حاصل کریں گے۔

Students who qualify to take the MAP-A 
assessment: 

● Students attend face to face two days 
per week 

● Transportation will be provided with 
safety precautions 

Students who qualify to take the MAP-A 
assessment: 

● Students attend face to face two days 
per week 

● Transportation will be provided with 
safety precautions 
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●  تشخیص لینے کے اہل MAP-A وہ طلبا جو
 :ہیں

●  طلباء ہر ہفتے دو دن آمنے سامنے ہوتے ●
 ہیں

●  نقل و حمل کو حفاظت کی احتیاطی تدابیر فراہم
 کی جائیں گی

●  تشخیص لینے کے اہل MAP-A وہ طلبا جو
 :ہیں

●  طلباء ہر ہفتے دو دن آمنے سامنے ہوتے ●
 ہیں

●  نقل و حمل کو حفاظت کی احتیاطی تدابیر فراہم
 کی جائیں گی

Initial/Annual IEP Meetings & Evaluation 
Meetings: 
 آئی ای پی کے ابتدائی / ساالنہ اجالس اور تشخیص
 :میٹنگز

● Will be held virtually via Zoom 
Meeting 

● All IEPs need to be in DRAFT form 
so it can be screen shared by the entire 
team 

● virt زوم میٹنگ کے ذریعے عملی طور پر 
 منعقد ہوگا

●  فارم میں ہونا DRAFT تمام آئی ای پیز کو
 ضروری ہے تاکہ اس کی اسکرین کو پوری

 ٹیم کے ذریعہ شیئر کیا جاسکے

Initial/Annual IEP & Evaluation Meetings: 
● Will be held virtually via Zoom 

Meeting 
● All IEPs need to be in DRAFT form 

so it can be screen shared by the entire 
team 

●  ابتدائی / ساالنہ آئی ای پی اور تشخیصی
 :میٹنگز

● virt زوم میٹنگ کے ذریعے عملی طور پر 
 منعقد ہوگا

●  فارم میں ہونا DRAFT تمام آئی ای پیز کو
 ضروری ہے تاکہ اس کی اسکرین کو پوری

 ٹیم کے ذریعہ شیئر کیا جاسکے

Special Education Evaluations – Testing 
Individual Students: 

● Taking all necessary precautions, an 
individual student will be tested with 
limited staff at a school location to 
determine if a student qualifies for 
SPED services 

● Transportation may be provided if 
needed 

●  خصوصی تعلیم کے تشخیص - انفرادی طلبہ
 :کی جانچ کرنا

● necessary تمام ضروری احتیاطی تدابیر 
 اپناتے ہوئے ، ایک فرد طالب علم کا اسکول
 کے مقام پر محدود عملے کے ساتھ تجربہ

 کیا جائے گا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا
 سکے کہ کیا کوئی طالب علم اسپیڈ خدمات

 کے لئے اہل ہے یا نہیں؟

●  ضرورت پڑنے پر نقل و حمل کی سہولت
 فراہم کی جاسکتی ہے

Special Education Evaluations – Testing 
Individual Students: 

● Taking all necessary precautions, an 
individual student will be tested with 
limited staff at a school location to 
determine if a student qualifies for 
SPED services 

● Transportation may be provided if 
needed 

●  خصوصی تعلیم کے تشخیص - انفرادی طلبہ
 :کی جانچ کرنا

● necessary تمام ضروری احتیاطی تدابیر 
 اپناتے ہوئے ، ایک فرد طالب علم کا اسکول
 کے مقام پر محدود عملے کے ساتھ تجربہ

 کیا جائے گا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا
 سکے کہ کیا کوئی طالب علم اسپیڈ خدمات

 کے لئے اہل ہے یا نہیں؟

●  ضرورت پڑنے پر نقل و حمل کی سہولت
 فراہم کی جاسکتی ہے
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Special Education Observations – Individual 
students: 

● Evaluation team will conduct 
observations virtually 

●  :خصوصی تعلیم مشاہدات - انفرادی طلبہ

●  تشخیص ٹیم عملی طور پر مشاہدے کرے گی

Special Education Observations – Individual 
students: 

● Evaluation team will conduct 
observations virtually 

●  :خصوصی تعلیم مشاہدات - انفرادی طلبہ

●  تشخیص ٹیم عملی طور پر مشاہدے کرے گی

YELLOW STATUS 
All Special Education Instruction and 
Services will be the same as in the RED 
Status with the exception: 

● Special Education Instruction will take 
place both virtually and face to face 
per the students IEP 

● Special Education meetings may occur 
face to face or via Zoom 

● Special Education Evaluations will 
take place while the student is in 
attendance at school. 

●  تمام خصوصی تعلیمات کی ہدایات اور خدمات
 کی RED ایک جیسے ہوں گی جس کی استثناء

 :حیثیت سے ہے
● Education خصوصی تعلیم کی ہدایت طلباء 

 عملی طور پر اور آمنے IEP کے مطابق
 سامنے ہوگی

● Education خصوصی تعلیم مالقاتیں آمنے 
 سامنے یا زوم کے ذریعہ ہوسکتی ہیں

●  خصوصی تعلیم کی تشخیص اس وقت ہوگی
 جب طالب علم اسکول میں حاضر ہو۔

All Special Education Instruction and 
Services will be the same as in the RED 
Status with the exception: 

● Special Education meetings may occur 
face to face or via Zoom 

●  تمام خصوصی تعلیمات کی ہدایات اور خدمات
 کی RED ایک جیسے ہوں گی جس کی استثناء

 :حیثیت سے ہے
● Education خصوصی تعلیم مالقاتیں آمنے 

 سامنے یا زوم کے ذریعہ ہوسکتی ہیں
 

GREEN STATUS 
All Special Education Instruction and 
Services will take place at school per the 
students IEP. 
 

 اسکول میں طلباء کے لئے خصوصی تعلیمات کی
 خصوصی تعلیمات اور خدمات انجام دی جائیں گی۔

All Special Education Instruction will take 
place virtually per the students IEP with the 
exception: 

● MAP-A students will need to come in 
to complete the MAP-A assessments 

All other Special Education Services such as 
meetings may take place either face to face or 
virtually via Zoom. 
 

 کے IEP خصوصی تعلیم کی تمام تر ہدایات طلباء
 مطابق عملی طور پر رعایت ہوں گی۔

AP میپ-اے کے طلباء کو میپ-اے کی تشخیص کو مکمل 
 آنے کی ضرورت ہوگی in کرنے کے ل
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 دیگر تمام خصوصی تعلیم خدمات جیسے مالقاتیں آمنے
 سامنے یا عملی طور پر زوم کے ذریعہ ہوسکتی ہیں۔

Special Education Teacher Professional Development: 
● Annual mandatory MAP-A PD Dates 
● Returning MAP-A Teachers with KCRPDC @ Union Station – September 14, 2020 – 

8:30 am – 3:30 pm – Sign up on My Learning Plan 
● Returning MAP-A Teachers with KCRPDC @ Union Station – September 16, 2020 – 

9:00 am – 3:30 pm – Sign up on My Learning Plan 
 :خصوصی تعلیم اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی

 تاریخیں MAP-A PD ساالنہ الزمی ●
K کے پی آر پی ڈی سی @ یونین اسٹیشن کے ساتھ میپ اے اے اساتذہ کی واپسی - 14 ستمبر ، 2020 - صبح 

 8:30 بجے - سہ پہر ساڑھے 3 بجے - میرے سیکھنے کے منصوبے پر دستخط کریں۔
 کے سی آر پی ڈی سی @ یونین اسٹیشن کے ساتھ میپ اے کے اساتذہ کی واپسی - 16 ستمبر ، 2020 - صبح 9 بج

 کر 30 منٹ پر - میرے سیکھنے کے منصوبے پر سائن اپ کریں

EL Services 
o Students identified and served through the ELD Program will receive instruction by Distance 

Learning if Option B.  If Option A, students in the NewComers  
Program may come in for face-to-face instruction with a translator two days per week.  
 

 ای ایل خدمات
o ELD پروگرام کے ذریعہ شناخت اور خدمت انجام دینے والے طلباء اگر آپشن B کو فاصلہ لرننگ کے 

 ذریعہ ہدایات حاصل کریں گے۔
 پروگرام ہر ہفتہ میں دو دن مترجم کے ساتھ آمنے سامنے ہدایت کے لئے آسکتا ہے۔

 
 

 

 

 
 
In the event of a suspected case of COVID-19, the following protocols will be followed:  
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SCENARIO  

● An employee or student doesn’t feel well and visits the school nurse.  
● The nurse determines symptoms may be COVID related.  
● The employee or student will be temporarily separated from others.  

 
EMPLOYEE  

● The employee will contact their primary healthcare provider and the provider will 
arrange for testing.  

● If the employee tests positive for COVID, the provider that ordered the test will call the 
employee with the positive result.  

COVID-19 کے مشتبہ معاملے کی صورت میں ، مندرجہ ذیل پروٹوکول کی پیروی کی جائے گی: 
 

 منظر نامے
 مالزم یا طالب علم ٹھیک محسوس نہیں کرتا اور اسکول کی نرس سے ملنے جاتا ہے۔ ●

nurs نرس کا تعین کرتی ہے کہ عالمات کوویڈ سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ 
or مالزم یا طالب علم کو عارضی طور پر دوسروں سے الگ کردیا جائے گا۔ 

 
 مالزم

employee مالزم اپنے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے رابطہ کرے گا اور فراہم کنندہ جانچ کا 
 بندوبست کرے گا۔

 کے لئے مثبت تجربہ کرتا ہے تو ، فراہم کرنے والے نے ٹیسٹ کا حکم دیا ہے وہ اس مثبت COVID اگر مالزم ●
 نتیجہ کے ساتھ مالزم کو فون کرے گا۔

● The Health Department will also contact the employee and conduct a risk assessment 
(contact tracing).  

● The Health Department will ask the employee about all close contacts the employee had 
from the 48 hours prior to symptoms up to and including the day the employee began 
isolation measures.  

● They will direct the individual and any other person at possible risk of being infected 
with what to do.  

● If the employee has been told to self-isolate, they should contact their direct 
supervisor/principal. 

● The principal/supervisor will contact their direct supervisor. The principal/direct 
supervisor will contact the Executive Leadership Team. 

● The Executive Leadership Team will consider initiating the following COVID-19 
Protocols:  

o Consider the appropriate length of time for possible classroom/building closure 
o Official communication to the Board of Education, HMC-1 administrators (as 

appropriate), and families (and media, if appropriate) will come from PIO.  
o The building principal or employee’s supervisor will follow up with the staff 

member or family of the student. 
Department محکمہ صحت مالزم سے بھی رابطہ کرے گا اور رسک تشخیص (رابطہ کا پتہ لگانے) کرے گا۔ 

Department محکمہ صحت مالزمت سے عالمات سے 48 گھنٹے پہلے سے اس مالزمت سے ہونے والے تمام 
 قریبی رابطوں کے بارے میں مالزم سے پوچھے گا اور اس دن سمیت جب مالزم نے تنہائی کے اقدامات شروع

 کیے تھے۔

37 
 



 

 وہ فرد اور کسی دوسرے شخص کو ہدایت کریں گے کہ وہ کیا کریں اس سے انفیکشن ہونے کے ممکنہ ●
 خطرہ پر۔

 اگر مالزم کو خود سے الگ تھلگ رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ، وہ اپنے براہ راست سپروائزر / پرنسپل .
 سے رابطہ کریں۔

 پرنسپل / سپروائزر اپنے براہ راست سپروائزر سے رابطہ کریں گے۔ پرنسپل / براہ راست سپروائزر ایگزیکٹو /
 لیڈرشپ ٹیم سے رابطہ کریں گے۔

Executive ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم درج ذیل COVID-19 پروٹوکول شروع کرنے پر غور کرے گی: 
o ممکنہ کالس روم / عمارت کی بندش کے لئے وقت کی مناسب لمبائی پر غور کریں 

o بورڈ آف ایجوکیشن ، HMC-1 ، (اور اگر مناسب ہو تو میڈیا) کے منتظمین (جیسا کہ مناسب ہے) ، اور کنبے 
 سے باضابطہ مواصلت آئے گی۔ PIO سے

o عمارت کا پرنسپل یا مالزم کا سپروائزر عملے کے ممبر یا طالب علم کے کنبہ کے ساتھ پیروی کرے گا۔ 
 
 

 
 
COVID-19 
 
 
STUDENT  

● The school nurse will contact the parent. Parents should have a plan(s) for student 
pick-up in the event their child is ill. The nurse will encourage the parent to contact their 
healthcare provider.  

● The nurse will also notify the Lead Nurse and discuss next steps.  
● The healthcare provider will: 

o Determine if COVID-19 testing is needed 
o Arrange for testing - stay at home until negative test results are received  
o Contact parent with test results  

● The Health Department will:  
o Contact the parent and conduct a risk assessment (contact tracing) 
o Ask the parent about close contacts the student may have had in the 48 hours 

before symptoms began. 
o Direct the parent regarding isolation of the student and other persons at risk 

of being infected. 
● The parent should contact the school regarding such self-isolation directions from their 

health care provider or Health Department.  
● A release of care from the health care provider may be needed to return to school.  

 
 
COVID-19 
 
 

 طالب علم
nurs اسکول کی نرس والدین سے رابطہ کرے گی۔ والدین کے پاس اگر اس کا بچ illہ بیمار ہوتا ہے تو طالب علم کے 
 انتخاب کے لئے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہئے۔ نرس والدین کو ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے

 رابطہ کرنے کی ترغیب دے گی۔
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nurs نرس لیڈ نرس کو بھی مطلع کرے گی اور اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی۔ 
health صحت کی دیکھ بھال کرنے واال یہ کرے گا: 

o اس بات کا تعین کریں کہ اگر کوویڈ 19 ٹیسٹ کی ضرورت ہے 
o جانچ کا بندوبست کریں - منفی ٹیسٹ کے نتائج آنے تک گھر میں ہی رہیں 

o جانچ کے نتائج کے ساتھ والدین سے رابطہ کریں 
Department محکمہ صحت یہ کرے گا: 

o والدین سے رابطہ کریں اور رسک تشخیص کروائیں (رابطہ کا پتہ لگائیں) 
o والدین سے عالمات شروع ہونے سے 48 گھنٹوں کے دوران والدین سے قریبی رابطوں کے بارے میں 

 پوچھیں۔
o متاثرہ ہونے کے خطرے میں طالب علم اور دوسرے افراد کی تنہائی کے بارے میں والدین کو ہدایت دیں۔ 

parent والدین کو اپنے صحت سے متعلق فراہم کنندہ یا محکمہ صحت کی طرف سے خود سے الگ تھلگ رہنے 
 کے اس ہدایت کے بارے میں اسکول سے رابطہ کرنا چاہئے۔

to اسکول واپس جانے کے لئے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کی دیکھ بھال کے اجراء کی 
 ضرورت پڑسکتی ہے۔

 
 
 

 
 
 
Child care for parents who are essential healthcare workers and emergency responders will be 
available while the district is in the Red or Yellow health status.    
 
The child care will be housed at Ruskin High School or Freda Markley Early Childhood Center 
and will be split into groups by age – birth to two years old, three and four year olds, and five 
and older. Child care is available for students up to 5th grade. Children will be required to wear 
masks and maintain social distance.   
 
The child care will be capped at a certain number based on the age of the group. Transportation 
will not be provided.  No educational instruction will be provided.  The students that are 
enrolled in HMC-1 will join their teacher’s class virtually for instruction.   
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 بچوں کی دیکھ بھال جو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ضروری کارکن اور ایمرجنسی Red والدین کے ل
 جواب دہندگان کے لئے دستیاب ہوں گے جب کہ ضلع سرخ یا پیال صحت کی حالت میں ہے۔

 
 بچوں کی دیکھ بھال رسکن ہائی اسکول یا فریڈا مارکلے ابتدائی بچپن سنٹر میں رکھی جائے گی اور اسے
 عمر کے لحاظ سے گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا - دو سال کی عمر میں ، تین اور چار سال کی عمر میں ، اور
 پانچ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو۔ بچوں کی دیکھ بھال پانچویں جماعت تک کے طلباء کے لئے

 دستیاب ہے۔ بچوں کو ماسک پہننے اور معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔
 

 بچوں کی دیکھ بھال گروپ کی عمر کی بنیاد پر ایک مخصوص تعداد میں کی گی۔ آمدورفت مہیا نہیں کی
 میں داخلہ لینے والے طلباء ہدایت کے لئے HMC-1 جائے گی۔ کوئی تعلیمی ہدایات فراہم نہیں کی جائیں گی۔

 عملی طور پر اپنے استاد کی کالس میں شامل ہوں گے۔
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

This is a difficult time for many families. There is help in the HMC-1 community if you need it. 
On the district’s website, you will find a list of available resources. This list covers rent/utility 
assistance, mental and physical health, hygiene supplies, translation, food assistance, domestic 
violence help, and much more. Visit hickmanmills.org/returntolearn for the full list of resources.  
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https://www.hickmanmills.org/Page/10925


 

Additionally, HMC-1 has a partnership with LINC and Legal Aid to provide free legal services 
to district families through the Justice in Schools program. Visit the Justice in Schools webpage 
for additional information.  
 
 برادری میں مدد مل سکتی ہے۔ HMC-1 یہ بہت سے خاندانوں کے لئے مشکل وقت ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو
 ضلع کی ویب سائٹ پر ، آپ کو دستیاب وسائل کی فہرست مل جائے گی۔ اس فہرست میں کرایہ / افادیت سے

 متعلق امداد ، ذہنی اور جسمانی صحت ، حفظان صحت کی فراہمی ، ترجمہ ، خوراک کی امداد ، گھریلو تشدد کی مدد
 مالحظہ کریں۔ h hickmanmills.org/returntolearn اور بہت کچھ شامل ہے۔ وسائل کی مکمل فہرست کے ل

 
 اور قانونی امداد کے ساتھ شراکت ہے جس میں جسٹس ان LINC کی جانب سے HMC-1 ، اضافی طور پر

 اسکولس پروگرام کے ذریعے ضلعی خاندانوں کو مفت قانونی خدمات فراہم کی جاسکتی ہے۔ اضافی معلومات کے لئے
 انصاف میں اسکولوں کے ویب صفحہ دیکھیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thank you to the Return to Learn Task Force for volunteering their time to provide valuable 
input over the last couple of months. We are grateful for your support and dedication to the 
health and safety of the entire HMC-1 Community. 
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https://www.hickmanmills.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=16349&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=14984&PageID=10646


 

 پچھلے دو مہینوں میں قیمتی ان پٹ کی فراہمی کے لئے رضاکارانہ طور پر واپسی سیکھنے کی ٹاسک
 کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے لئے لگن کے HMC-1 فورس کا شکریہ۔ ہم آپ کی حمایت اور پوری

 شکرگزار ہیں۔
 

Task Force Members: 
April Allen Hale – Teacher, HMNEA President 
Sean Akridge - LINC 
Ryan Beatty – Principal, Burke Academy 
Donna Brown – Records Clerk, Secretary, AFT President 
Patty Buckholtz – School Nurse  
Ron Cash – Apple Bus Company  
Tina Cost - Parent 
Russell Dykstra – Director of Security 
Erica Edwards – Principal, Warford Elementary 
Tiffani Hughes – Enrollment & Residency Coordinator 
Derek Jordan – Principal, Smith-Hale Middle School 
Janet Miles - LINC 
Shari Osborn – Principal, Freda Markley Early Childhood Center 
Teresa Tanner – Director of Student Services  
Patricia Peppers-Towles – Teacher 
Betsy Pipkin – Process Coordinator  
Grennan Sims – Director of Nutrition Services  
Constance Smith – Directory of Technology 
Darath Smith – Parent  
Kia Turner – Fired Up Teaching  
Stacy Wandick – Parent  
Darla Warren – Parent  
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