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��� � 1 RRISD సూ�� బ� �� ట��ీ�  అభ���� �� రం ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� PTA ల�ే హ� ��  
�ేయబ��ం�� 
  
**** ట�� ����ప�� / అను�ా��ల� స�యం��లకం�ా సృ�ి�ంచబ��న� అ� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ఖ��తత�ం �� 
ఇవ�బడల�దు. **** 
  
��మ� ��సు�� ల�ౖ� ��సం సమ�యత�మవ�త����మ�. స��, ��మ� ��� బ�� ల� ప�త�� ప��ారం �ేయబ� త����ం. 
  
అంద���� �భ �ాయంత�ం, మ��య� ��� � వ� ��సం PTAs సూ�� బ� �� ట��ీ�  అభ���� �� ర� �క� ��ం� �ా� ISD ����� క� 
�ా�గతం. ��ను ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� �ిట�ఎల అధ��డ� ���హ� �ి���, ఏ అభ����� ల��� �ాజ��య �ా���� ఆ���ంచ� 
�ాణ�జ��తర ���-���ా� ��య� ���-ప��ాత సంఘం. ��ను ఈ ��� మ� ప��ే�క అ�థులను �ా�గ�ం��లనుక�ంట����ను. మ� 
ట��ా�� �ిట�ఎ అధ��డ� సు� ��న�� మ��య� ట��ా�� �ిట�ఎ అధ��డ� మ����� � �ాం��� ను ఎను�క����ర�. ఈ ��� 
ఇక�డ ఉన�ందుక� ధన��ా��ల�. 
  
మ� ���య�ాద క�ట� మ� అ���స సంఘ�లక� ��ా ��ధ�ం వ��సు� ం�� మ��య� ఈ �� ర� ల ప�శ�ల� మ� సంఘం నుం�� 
�సు��బ��� �. �క� �ె��ినట�� �ా, PTA అ���� �ేశంల�� ప��ాతన మ��య� అ���ద�  �ౖె��  అడ����ీ సంస� , �ిల�లంద���� 
�ా��ంచ����� క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంఘ�లను �మగ�ం �ేయడం మ��య� శ���వంతం �ేయడం ����ా ప�� �ిల�ల 
�ామ�ా� ��� ��య��ట� �ేయ�ల�� ల��ం��. ఈ �� ర� ��సం అతను మ��� �ేరడం ల�ద� �������పట� ���తం ఒక అభ���� మ�క� 
�ె�యజ��ార�. ఒక అభ������ ప�ణ��క ప��ారం ��మ� ఈ �� ర� �� మ�ందుక� ����� మ�. అ��ే �జర��ా� అభ���� 
బ��రంగం�ా ��గ�ా�మ�ం �ేయబ�ే ప�శ�లక� సమ�����ల� అం��ం�ే అవ�ాశం ఉంట�ం��. ఒ�� అభ������ ��న�ాగడం ఒంట�� 
అభ������ ఆ�దం ల��� మద�త�ను సూ�ంచద� ��ను ������ె�ా�లనుక�ంట����ను. ����� ��ను మ� ����� �ిట�ఎ అడ����ీ 
�ౖె� ��థ� ల���న�్ ను � మ�ందు ఉంచుత����ను. 
  
హల�, మ��య� అభ�ర�� ల�, ��క�ల� మ��య� మ� ట��ా�� మ��య� ��ం� �ా� ISD ����� �ాలంట�ర�క� ఈ ��� మ��� 
�ే��నందుక� ధన��ా��ల�. ��ట� �� ర� క� ��ను ట�ౖ� ��ప� �ా క��� ఉంట�ను. ఈ �� ర� ల ��సం మ� �డ��ట� క� ��మ� 
మ��య� మ���� �ల�� ను ప��చయం �ేయడం �� ��రవం. ��మ� �ల�� ��ంట�� ట��ా����  ఒక ప�మ�ఖ మ��య� ��ా� త 
ఓటర� �����ర�ం. ఆ�� అ�� సంఘ�ల� మ��య� �ాఠ�ాల �ల�� లల� ప��ాతర��త సమగ� కమ���ట� ఓటర� ఎం��� ��ం� 
re ట��� మ��య� ��గ�ా�మ� �ార�క�మ�లక� ��యకత�ం వ��సు� ం�� మ��య� అ�వృ���  �ేసు� ం��. ప�మ�ఖ ఓటర� 
ఎం��� ��ం� సంస�ల� ఈ���ట� మ��య� �ే��కల �క� మ�డవ సంవత�రం వ�వ�ా� పక ��యక��ాల� క��� ఆ��. ల�ట�న��్ 
�ాంస�ృ�క సల���ర��ా ��మ� �ల�� 2017 ల� VOCES �ేజ� ను సహ-�ా� �ిం��ర�, ట��ా�� ��� కంట�� అంతట� 
కమ���ట�లక� ల�ట�న��్ ఓటర� �స�రణ అ�� అంశం��ౖ క�మం తప�క�ం�� ప�ద���సు� ���ర�. ఆ�� అ��క �ార�క�మ�లల� ఓటర� 
�����ర�ం మ��య� చ��త� అ�� అంశం��ౖ ప����� మ��య� �ా�న��� . య���జ� ల� ��గ��ల� ����  �ా�� ల�� స� ఆ�ి�� 
��ా ంతమం�� ���య� ��� � �ా� లల� ఆ�� ప��ాతర��త ఓటర� ��యక��ా��ా క��ిసు� ం��. అభ���� �� ర� లక� తన 
సమయ��� మ��య� ��ౖప�ణ���� ఇ��నందుక� ���� �ల�� క� ధన��ా��ల�. మ��య� �����, అభ�ర�� ల� � మం� 
�ేత�ల��  ఉ���ర�. ��మ� �ల��? 
  
ట���ౖ� �� ర� ను �డ��� �ేయ����� ఆ���ం�నందుక� PTA ల �క� ��ం� �ా� ISD ����� క� ధన��ా��ల�. సూ�� 
బ� �� ���ి� ��� బ� �� ఆ� ట��ీ�  వంట� �ా�ా�లయ��� చ���సు� న�ప��డ� ��మ� బ��ల�� ఓట�ం� గ���ం� చ���సు� ���మ� మ� 
����క�లక� గ�ర��  �ేయ����� ఈ �ణం ��ట��ం��లనుక�ంట����ను. �ౌ� బ��ల�� ఓట�ం� అ���� అధ�� మ��య� �ాం���� 
�ా�ా�లయ�లక� ఓట� ��యడం వంట� ప���న ఎ��కల �ా�ా�లయ���� తరచు�ా జత�ేయబ��న �ా�ా�లయ�లక� ఓట� ���� 
ప����య. ఈ ��� ఇక�డ ��� � వ� అభ���� ��� బ� ��� �క� ప��చయం �ేయ�లనుక�ంట����ను. 
ఆ�� ��ండ� ���ాల అభ���� ���ట��ం� మ��య� 90 ��కన�  మ���ంప� ���ట��ం� ఇసు� ం��. ప�� ప�శ�క� సమ���నం ఇవ������ 
�క� ఒక ��షం ఇవ�బడ�త�ం��, Ms బ� ���. � సమయం మ����ినప��డ� మ� ట�ౖ� ��ప� 30 ��కన�  మ�ర�్ వద�  పసుప� 
�ార�� ను మ��య� ఎర�ప� �ార�� ను ఉంచు��ర�. అభ���� �ా�� ��� ��ా ప�తను ��ల���న సందర�ంల�, ��� ��� ల� ����� 
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ప����ం�న త�ా�త �ార� ఈ �� ర� ను త�ర�ా ����� న�దు �ేయ�ల� ��మ� ��ర�త����మ�. �ర� అనుమ�ం�ే 
సమయ��� ��ల���న ప�శ�లక� సమ���నం ఇవ������ �క� అనుమ� ఉంట�ం��. �ాబట��  ��� బ� ��� నుం�� ��ండ� 
���ాల ప�కటన�� ��ా రం���� ం. �� బ� ���? 
  
ఈ �ా�� ఇక�డ ఉన�ందుక� ధన��ా��ల� మ��య� ��ల� ధన��ా��ల�. �� గ���ం� ��ం�ెం మ��య� ��ను సూ�� బ� �� ��సం 
నడ�సు� న� ఈ �ా� ����� ఎల� వ���ను. ��ను 1976 ల� ��ం� �ా� ISD �� ����� ను. ��ను ఏడవ తరగ�ల� ఉ���ను. ��ను 
��ం� �ా� ���� సూ�� ల� చ���ాను, అ�� ఇప��డ� �ి�� �� ల��్. ఇ�� ���� సూ�� మ�త���. ��ను ���ష� ���� సూ�� 
మ��య� ఎ���ో  తరగ� చదువ�క����ను. ����  వ�� �ెరవ����� ఒక సంవత�రం మ�ందు ��ను 1981 ల� పట�భదు� �ౖెన 
��ం� �ా� ���సూ�� క� ����� ����� ం. ��ను ఈ �ల�� ల� ��ల� వృ���� చూ�ాను మ��య� ఈ �ల�� క� �� హృదయంల� ��ల� ��ద�  
�ా� నం ఉం��. �ద� మ��య� ��క� ల�ం�న అవ�ా�ాల �ారణం�ా �� �ిల�లను ఇక�డ ��ంచ����� ����� వ���ను. ��క� 
మ�గ�� ర� �ిల�ల� ఉ���ర�, �రం�� ��ం� �ా� ISD నుం�� పట�భదు� లయ��ర�, మ��య� ఈ �ల�� ల� 33 సంవత��ాల� 
బ� ��ంచగ��� అదృష�ం ��క� ఉం��. ��ను ��ం�ేళ�  ���తం ��ట�ౖ� అయ��ను. బ��ా మ�డవ ���� సంవత�రం. మ��య� �� �ాం� 
�సు��ం�� మ��య� ఇప��డ� బ� ర�� ల� ��వ �ేయడం ����ా సంఘ���� ����� ఇవ������ �ిద�ం�ా ఉం��. ��ను ఈ బ� ర�� �� 
మ��య� ఈ �ల�� క� ��ల� �సుక��ాగలన� ���సు� ���ను. ��క� అవ�ాహన ఉం�� మ��య� మ�ఖ�ం�ా �� హృదయం ఈ 
�ల�� ల�� ����ర�� ల� మ��య� �ిల�ల�� ఉం��. మ��య� త��దండ�� ల�, ����ర�� ల�, సంఘం, �ిల��ా��� ��ంచుత�ం�� మ��య� 
అ�� మనంద��� �సుక�ంట�ం�� మ��య� ��మ� ఒక జట��  మ��య� ��మ� ఒక ��గ�ా�మ�ం. మ��య� బ� ర��  సభ����ా. 
��ను ఆ జట�� ల� ��గం �ా�ాలనుక�ంట����ను. 
  
ధన��ా��ల�. సంఘం నుం�� వ�ే� ప�శ�ల�� �ెల�సుక�ం��ం. ధర�కర� �క� బ�ధ�తలను ప��గణనల��� �సుక���టప��డ� 
�ర� అ���� �దట� ప�శ�. దయ�ే�ి � బల�ల� మ��య� వృ���  ��ా ం��ల� ఏ�ట� మ�క� �ెప�ం��. Ms బ� ���? 
  
�� బల�ల� �ానుక�ల ��యకత�ంల� ఉ����. ప�శ�ల� అడగ����� ల��� మం� ఆస����� ��ను నమ��త�న����� 
మ�ట�� డట���� క��� ��క� సమస� ల�దు. ��ను ఎప��డూ �ంట����ను అ� �ాదు, �ా� ��క� స�రం ఉం�� మ��య� అ�� 
స��ాల� ��ల� ��రవప�ద���న స�రం�ా ఉం��ల� ��ను ���సు� ���ను. ��ను ����� స���ా�  సమ���నం �ె�ా�న� క��� ��క� 
�ె�యదు. 
  
అ��ే స��. ��మ� �ిద�ం�ా ఉంట� ��ండవ ప�శ� ఏ�టంట�, గత సంవత�రంల�, �ల��  ������ం� మ��య� ����యర� ����  
స������ ����ా�� సృ�ి�ం�ం�� మ��య� ISD �� �� ���ా����ం� ఏ�ా�ట�క� ఆ�దం �ె��ిం��. �ాఠ�ాల భద�తను 
��ర�గ�పరచ����� ఈ సంస�ల� క��ి ప��ే�ా� య� �ర� fore ��ం�న ��ండ� మ��ా� ల� ఏ�ట�, �� బ� ���? 
  
��ప� ప�శ�! �ల�� ల� ఉండటం, మ��య� 1994 నుం�� �ల�� ల� ఒక SRO ��� � �ాం క��� ఉండటం మ��య� ఈ �ల�� క� ��ా ��ధ�ం 
వ��సు� న� ��ల�గ� �����ర� ����ాల� ఉ���య� �ెల�సు��వడం. మ�క� �� �సు �ాఖ అవసరం ఉం��. ��ను �� �సు �ాఖక� 
మద�త� ఇ�ా� ను. ��ను �ే�ిన ఒక �షయం ఏ�టంట� ��ను జ�� య�� బ�� ను అ���ాను. అర�తల� ఏ�ట� 
�ెల�సు���ాలనుక�ంట����ను. అర�తల� ��ల� ఎక��వ క��నం�ా ఉం���, ఎందుకంట� మనం ��ల� �ి����ా ఉండగల�ా�. ఈ 
�ల�� క� �� �సు �ాఖ మ��య� ��ల� అవసర���న, మ�న�ిక ఆ��గ� సంర�ణ అంశం ��ల� ��ప��ా మ��య� ఎం�� అవసరమ� 
��ను నమ��త����ను. 
  
ధన��ా��ల�. మ�డవ ప�శ� ఏ�టంట�, ����ర�� లంద���� ప���, ����ర�� ల �ాధన మ��య� �ల�� ల� ��ర����వడం పరం�ా 
ఈ���ట� �ార�క�మ�లను ��ర�గ�పరచ����� �ర� ఎల� ప� �ే�ా� ర�? 
  
����ర�� లంద���� ఒ�� అవ�ా�ాల� మ��య� ఒ�� అనుభ�ాల�� ఉం��ల� ��ను �దట నమ��త����ను. ఇ�� ఒక ��ణ�త 
అవ�త�ం��. ఈ���ట� అంట� ����ర�� లంద���� అవ�ా�ాల� ఉ���య� మ��య� ���త� �� ం��ర� మ��య� సమ�న���న, 
సమ�న���న ఫ���లను క��� ఉం�ేల� చూసు���ా�. మ��య� వనర�ల� అవసర���న ��ట ��మ� �ా���� అం��ం�ేల� 
చూసు��వడం ��ల� మ�ఖ�ం అ� ��ను అనుక�ంట����ను. ఇతర �ా�ంప� లల� ఎక��వ వనర�ల� అవసరమ��� ��ా ం��ల� 
మనక� ఉంట�, అక��ే ��మ� ఆ వనర�లను అం��ం���. ప���ల� ఉన�ంతవరక�, ��ం� �ా� ISD ల�� ����ర�� లంద���� ఒ�� 
అవ�ా�ాల� ఉం��ల� ��ను నమ��త����ను. ఈ �ల�� ల� �ార� ఎక�డ �వ�ిసు� ���ర���� పట��ంప� ల�దు ఎందుకంట� �ారం�� 
మ� ����ర�� ల�. 



  
Ms బ� ���, �ా�ంప� మ��య� ����ర�� ల �జయ��� అంచ�� ��య����� ట� �క� A ����ా F జ�ాబ�����తనం ��ట�ం� 
గ���ం� � ఆల�చనల� ఏ�ట�? 
  
ఆస���కర���న ప�శ�. వ����గతం�ా, ������త��ా ��క� ��ట�ం� నచ�దు. STAAR ప��� అ���� ఒక ��� ��ల�గ� గంటల 
�ా�� �ా� అ� ��ను నమ��త����ను. మ��య� ��మ� �త�ం �ిల��ా���, �ామ��క �����ే�గ, ����, అ����ాలను 
అంచ�� ��యవల�ిన �ాధనం �ాదు, ఎందుకంట� మనం ��వలం ఒక ప��� కంట� ఎక��వ. ��ను జ�ాబ�����తనం నమ����ను. 
ఖ��తం�ా జ�ాబ�����తనం ఉం���. ����ర�� ల� మ��య� అ���పక�ల� మ��య� �ాఠ�ాల �ల��  ��రక�. �ా� A ����ా F 
��ట�ం� ల� TEA ఉప���ం�ే పద�� మం�ద� ��ను నమ�ను. 
  
ధన��ా��ల�. మ� ఐదవ ప�శ� ఏ�టంట�, రంగ� మ��య� SPED జ���� ఉన� �ిల�ల� �ాఠ�ాలల��  క�మ��ణ మ��య� 
�� �సుల జ�క�ం ��సం అసమ�నం�ా ల��ం�ా ఉన�ందున, ��త��ా ఏర���న ��ం� �ా� ISD �� �సుల� ���� సమ��లను 
అసమ�నం�ా ల��ం�ా �ేసుక�న�ందుక� జ�ాబ������ా ఉం�ేల� �ర� ఏ� �ే�ా� ర�. �ర� ఏ �ధ���న ఆ��ట�ం� మ��య� 
��ారణక� మద�త� ఇ�ా� ర�? 
  
�ట��దట ���నం మ��య� ���నం ��� �ేయబ��ల� ��ను అనుక�ంట����ను. ఈ �ల�� ల� ���� ��ౖ� �డ� ల��� 
���ా�� ��ం� ను ర��� ం��ంచ����� మ�క� అవ�ాశం ఉం�� మ��య� మనం సృ�ి�ం�న �డ� ఒక ������� ��ంట నడకను క��� 
ఉం��ల� ��ను నమ��త����ను. ������� తమను ��మ� కను��ంట�డ�. ఈ క�మ��ణ �ా�ంప� �ా� �ల� జర�ా�. �ా��రణ 
క�మ��ణ. �ాష� � చట�ంల� ఒక �� �సు అ���ా�� �ాల�� నవల�ి వ��నప��డ� ��ను �ం� మ�ట�� డ�త����ను. మ��య� మ� 
�ామ��క �ార�కర�ల� మ��య� మన మ�న�ిక ఆ��గ� ���య�ా�� ����ా మ��య� మనక� ��ణ ఉన� ��ౖన మ��య� అంతక� 
�ం� అవసరమ��� అ���ార�ల� ఉ���ర� ��మ� నమ��త����మ�, మనం �ిల�ల�� �ాట� నడవగలమ� మ��య� �ా���� 
ఏ��ౖ�� ఇబ�ందుల� ఎదు����� మనం �ా���� నడవగలమ� ���య వ�వస�ల� మ��య� ��ల�పల. అ�� రంగ�ల మ� 
����ర�� లక� ఉత�మ���న�� మ�క� అవసరం. మ��య� అ�� ��ా ం��లల�. 
  
Ms బ� ���, సంఘం �ెల�సు���ాలనుక�ంట�ం��, �ల��  అవస�ాలను, �ల��  సమత�ల� అవస�ాలను, ����ర�� ల� మ��య� 
ఉ�ా���య�ల మ�న�ిక ���యసు� మ��య� �����షయక �జయ�లను �ర� ఎల� vision ��ం��ర�? 
  
COVID �� ఉన�ట�� ? 
  
�ా��రణం�ా, ����ర�� ల�, ఉ�ా���య�ల� �ా�� మ�న�ిక ��మం మ��య� �����షయక �ాధనల ����ా �ల��  ఎల� 
�ేయగలర� �ర� చూ�ా� ర�? 
  
ప�సు� తం ఈ �ల�� ల�� ప�� ఉ�ా���య�డ�, ఈ �ాష� �ంల�, ఈ �ేశంల� ,. �ార� ��ల� గంటల� ప��ేసు� న� అత�ంత ��రవం 
అవసరం. ��ర����వడంల� అంత�ాల� ఉండబ� త����య� మ�క� �ెల�సు. మ��య� ��మ� ఆ అంత�ాలను 
ప��ష���ంచు��బ� త����మ� మ�క� �ెల�సు. జనవ��ల� �ాసనసభ ����� సమ���శమవ�త�ం��. �ార� మనక� �సుక�వ�ే� 
�ాట�� ��మ� చూ�ా� మ�. ప�సు� తం ��ను �క� �ె�యదు, మ� తరగ� గదులక� వ�ే� ����ర�� ల� ఉన�ప���ే. �ార� అ�� 
�����ర� �ా� �లల� ఉ���ర�, మ��య� ప�� ఒక� �డ�  ��సం మనం �ేయవల�ిన�� �ేయ��. మ��య� మ� �ా��ం�న 
అంత�ాల�� మ��య� �ె�య� �ా����, మనక� అంత�ాల� �ె�యవ� మ��య� �ాష� �ం ఏ� �ేయబ� ��ం�ో  మ�క� �ె�యదు, 
జనవ���� రం��, ��మ� ����� ఓ��� �ా ఉం�� ����ర�� లంద���� క��ి ప��ేయ��. 
  
��ర�గ�త�న� మన �ల�� ల� స��హదు�  మ�ర��లను �ర��ంచడం బ� ర��  �క� మ�ఖ����న అంశం. �ిబ�వ�� 2020 ల�, బ� ర��  
మ�ర��ల� �ేయట���� ఓట� ���ిం��. ఒక��ళ �ర� ఈ ప����యను ఎల� ��ర�గ�పర��లనుక�ంట����ర�? 
  
1976 ల� ఇక�డక� �����మ�. అప�ట� నుం�� ��మ� స��హదు� లను మ�ర�సు� ���మ�. ��ను �ె�ి�నట�� , ��ను ��ం� �ా� 
���� సూ�� �� �����ను. ��ను ����ా� క� ����� ను, �� �� దర�డ� ��ను ����న అ�ే �ాఠ�ాలల��  క��� ��ళ�ల�దు. ��ర�గ�దల 
�ారణం�ా ��ను �ెల�సు, ��ర�గ�దల �ారణం�ా స��హదు� ల� మ�ర���� మ��య� మనం ఇం�ా ��ర�గ�త����మ� మ�క� 
�ెల�సు. �ాబట��  మనం �ర�యం �సు���ా�. అ�� ఆ�ాజనక భంగం క���ంచదు, �ల�ౖనంత తక��వ, �ా� ��మ� ���� 



�ేయవల�ి ఉంద� మ�క� �ెల�సు. ��మ� గత 45 సంవత��ాల��ా ���� �ేయ��� వ��ం��. ��ను ఇం�ా ���ల� ల�ను. �ా� 
ఇ�� ��ల� హత�� క��� �షయం అ� ��క� �ెల�సు, మ��య� �ాల�� న� ప��ఒక����� ��మ� �ేయగ���నంత ఉత�మం�ా 
�ే�ా� మ�. 
  
ఇప��డ� వృ�����ౖ ప�శ� ��సం. మ� ���సూ�ళ�ల� ప�సు� త ర�����, త�ర�� (���మ�్, ఓ��  ��ట�లర�్ ��ా ంతం) మ��య� �ియర�� 
��ా ంతంల� ప��మ ��ం��ంట�ల� ����ంచబ� �� ��త�  ఉన�త �ాఠ�ాలల ��ా ��న�త��ౖ � ఆల�చనలను మ��య� �ా�ఖ�లను 
పంచు��గల�ా? ����? 
  
ప�సు� తం ��ను COVID �� నమ��త����ను మ��య� తర��ాత ��మ� ఏ 700 మం�� �������� ��ల��య�మ�? 2017 ల� 
మ�క� బ�ం� �ఫల���ంద� మ�క� �ెల�సు. మనం ��ల� జ�గ�త��ా ఉం��� మ��య� మనం మ�ందుక� ����� మ�ర�ం అవసరం. 
వృ���  ��ల� అవసరమ��� ��ట మనం �దట �����ా� ం. మ�క� త�ర�� మ��య� పడమర అవసరమ� మ�క� �ెల�సు. ఇ�� 
జరగబ� ��ంద� మ�క� �ెల�సు, �ా� మనం జ�గ�త��ా కదల�ల� అనుక�ంట����ను. మ��య� మనం �ేయగ��ామ�, అ�� 
వ��నప��డ� బం��ల�, సమ�జం�ా ��మ� మద�త� ఇవ�గలమ� ��ా� ��ంచు��వడం. �ా� ఖ��తం�ా మనం ��ర�గ�త����ం 
మ��య� మనం వృ���  ��సం �ిద�ం �ేసు���ా�. 
  
  
ధన��ా��ల�, Ms బ� ���. మ� �ల�� క� సూప��ంట�ం�ెం� ను �య�ంచడం మ��య� మ�ల��ంకనం �ేయడం ధర�కర�ల 
మండ� బ�ధ�త. సూప��ంట�ం�ెం� క��� ఉం��ల� �ర� �శ��ిసు� న� ��ండ� ల�ణ�లను మ��� పంచు��ం�� మ��య� ఈ 
పద��� అ� మ�ఖ����న� అ� �ర� ఎందుక� ����ా� ర�. 
  
బ� ర��  సభ����ా, అవ�ను, సూప��ంట�ం�ెం� ను �య�ంచడం మ��య� మ�ల��ంకనం �ేయడం ��ల� మ�ఖ�ం. ఒక 
సూప��ంట�ం�ెం� �ిబ�ం��, త��దండ�� ల�, సంఘం మ��య� ����ర�� లంద��� ఏకం �ే�� వ�����ా ఉం��ల� ��ను 
నమ��త����ను. మ��య� �ిల�లంద�� ప��జ��ల ��సం ప��ేసు� ం��. మ��య� ఈ �ల�� ను �ర���ం�ే ఎవ�����. మ��య� 
ఈ �ల�� క� �ానుక�ల ఫ���లను �ెసు� ం��. ఈ తదుప�� బ� ర��  ��ల� మ�ఖ����న బ� ర��  అవ�త�ంద� మ�క� �ెల�సు, అ�� 
ప���� ప�సు� తం ఉన�ందున తదుప�� సూప��ంట�ం�ెం� ను �య�ంచుక�ంట�ం�� మ��య� మన �ల��  గమ��ా� న �ల�� �ా 
��న�ాగ���ంద� మ��య� �ా��ా�ాల� మ��య� ఈ �ేశ�ా�ప� ం�ా ప�జల� �ా�ాల� ��మ� ��ా� ��ంచు���ా� ఈ �ల�� క� ఇ�� 
ఉత�మమ� మ�క� �ెల�సు. 
  
మ� �వ�� ప�శ� ��సం, ��ంతమం�� ����ర�� ల ��సం వర��వ� ల����ం� ప��ేసు� ండ�ా, ఇతర ����ర�� ల� తరగ� గ��ల� 
ఉత�మం�ా ��ర��క�ంట�ర�. �ల��  వర��వ� మ��య� పర�� ల����ం� ఎల� మ�ందుక� �ా�ా�? 
  
మం� ప�శ�. మమ��� ��ద�  �ల�� �ా ప��గణ��ా� ర�. మ��య� మ��క ��� నను� ఎవ����� అ���ార�, అల���, ��మ� హ�ట�� �� 
ఒ�� �ల�� ల� ఉ���మ�. బ��ా, ల�దు, ��మ� ����ర�� ల జ����క� దూరం�ా ల�మ�. ��మ� ��ల� ��ద�  �ల��  మ��య� �న� 
�ల�� లక� �ర�ద�ం�ా ఈ COVID ప�న op ��ా రంభం అంతట� ఎంత ��ద�  �ల�� ల� �ెర�చుక�ంట�� TEA �����సు� ం��. �ాబట��  
��ద�  �ల��  �ావడం�� మ�క� ����ర�� ల� కష�పడ�త����ర�. మ�క� ఉ�ా���య�ల� కష�పడ�త����ర� మ��య� ఇ�� 
����ర�� లంద���� మం��� �ాదు. ఇ�� ��ల� మం�� ����ర�� లక� మం��� �ాదు. మ��య� ��ను ���సు� ���ను, మన �ిల�లను 
తరగ� గ��ల� ��ంత �ా��రణ �ి���� ����� �� ందగల�గ���మ�, మ�ఖ�ం�ా ����ర�� లక� ఉత�మ���న�� అ� కష�పడ�త����ర�. 
మ��య� ప�� �ారం �షయ�ల� ప���గ��ా� య� ��ను ఆ�సు� ���ను. 
  
మ� అ���స సంఘ�ల నుం�� ఆ క��న���న ప�శ�లక� సమ���న���నందుక� ��మ� బ� ��� ధన��ా��ల�. ��మ� ఇప��డ� 
� మ���ంప� ప�కటన ��సం ఒక ��షంన�ర సమయం ఉండబ� త����మ�. ��మ� అ�ే పసుప� �ార�� ను 30 ��కను�  ���� 
ఉంచు��మ� మ��య� �మ��� ఆపమ� ఎర�ప� �ార�� ను అడ�గ���మ�. 
��మ� బ� ���, �ర� మ��ి��య�లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను. బ� �� ఆ� ట��ీ����  ��� � వ� ��సం ��ను ఎందుక� మం� అభ�����? ����ర�� ల ��సం ��క� హృదయం ఉం��. ��ం� �ా� 
ISD ల� ��క� అనుభవం ఉం��. ��ను ఈ �ల��  అంతట� త��దండ�� ల��, ఉ�ా���య�ల��, సంఘ సభ��ల�� సంబం��ల� 
��ంచుక����ను. ��ను � అంద��� త��దండ�� ల��ా బ��ా ��ా ��ధ�ం వ��ంచగలన� ��ను ���సు� ���ను. మ��య� ��ను 



�ేయను, �� ప� ��ా ��ధ�ం. మ��య� �క� మ��య� � �ిల�లక� మ��య� అ�� �ిల�ల అవస�ాలక� ��ా ��ధ�ం 
వ��ంచడం. ��క� ఏ��ౖ�� ప�శ�ల� ఉన��ా��� క��� ��ను ��� త����ా� ను. �ార� ఏ�ౖె�� �న�ట���ే మ��య� �ార� ���� 
స�ష�ం �ేయ�లనుక�ంట� ఏ�ౖె��. మ��య� �ార� �న����� �ార� నమ����ర�. �� వద�క� �ేర���వ�����, ���� 
మ�ట�� డట����, నను� కలవ����� మ��య� ��ను ఎవ�� మ��య� ఈ �ల�� ల�� ����ర�� లంద���� ��ను ఎల� ఉత�మం�ా 
��ా ��ధ�ం వ���ా� �� �ెల�సు��వ����� ��ను �ా��� ��� త����ా� ను. ధన��ా��ల�. 
  
ఈ ఓటర� �ార�క�మంల� �ాల�� న�ందుక� మ� సుమ�ఖ అభ���� ��మ� బ� ��� క� ధన��ా��ల�. సమ�జం, �ాఠ�ాలల�, 
త��దండ�� ల�, ఉ�ా���య�ల�, ��ా�హక�ల� మ��య� ��ం� �ా� ISD ����ర�� లక� ��వ �ేయ����� � అం���ా�ా�� PTA 
ప�శం�ిం�ం��. మ�ందసు�  ఓట�ం� అ��� బ� 13, మంగళ�ారం నుం�� ��ా రంభమవ�త�ంద� దయ�ే�ి గ�ర�� ంచు��ం��. మ��య� 
ఎ��కల ��� నవంబ� 3 మంగళ�ారం. ఈ �� ర� PTA �క� ��� ��ౖ� rrisdpta.org �క� ��ం� �ా� ����� ల� �� ��  
�ేయబడ�త�ం��. అ�� మ� RRISDPTA.ORG మ��య� మ� �� ష� ���య��� �ాట� ఇతర స�ల ర��ాల� సంభ��ా� �. 
అభ���� బ� సమ���రం క��� �� ��  �ేయబడ�త�ం�� మ��య� �� ర� లను అనుస����� , అభ���� ఇతర ప��ే�ాల �� ర� లక� 
అ���� ప�శ�లక� ��త ర�పంల� సమ���నం ఇ�ే� అవ�ాశం ఉంట�ం��. దయ�ే�ి �ాయంత�ం 7 గంటలక� ��ా రంభమ��� ��� � 
2 ��సం ��� బ�� చూడం�� మ��య� ��ప� �ాయంత�ం 6 గంటలక� ��� � 7 ��సం ��� ఉండం�� మ��య� 6 గంటలక� 7 గంటలక� 
ఉంచం��. ధన��ా��ల� మ��య� గ�� ��ౖ�. 
  
  
 


