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��� � 2 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. **** 
  
�భ �ాయంత�ం. ��� � ట� ��సం ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� PTAs సూ�� బ� �� ట��ీ�  అభ���� �� ర� క� �ా�గతం. ��ం� �ా� 
ISD ����� ఆ� �ిట�ఎ తర��ాత �ాణ�జ��తర ���-���ా� ��య� ���-ప��ాత సంఘం తర��ాత ��ను అభ����� ల��� �ాజ��య 
�ా���� ఆ���ంచ� అధ��డ� ���హ� �ి���. ��ను మ� ప��ే�క అ�థులను, ట��ా�� �ిట�ఎ అధ��డ� సు� ��న�� మ��య� 
ట��ా�� �ిట�ఎ అధ��డ� మ����� � �ాం��� ను �ా�గ�ం��లనుక�ంట����ను. ఈ ��� ఇక�డ ఉన�ందుక� ధన��ా��ల�. మ� 
���య�ాద క�ట� అ�� అ���స సంఘ�లక� ��ా ��ధ�ం వ��సు� ం�� మ��య� ఈ �� ర� ల ప�శ�ల� మ� సంఘం నుం�� 
�సు��బ��� �. �క� �ె��ినట�� �ా, �ిట�ఎ �ేశంల�� ప��ాతన మ��య� అ���ద�  �ౖె��  అడ����ీ సంస� , �ిల�లంద���� 
�ా��ంచ����� క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంఘ�లను �మగ�ం �ేయడం మ��య� �ా���ారపరచడం ����ా ప�� �ిల�ల సం��వ� 
�ాస��కతను క���ం�ే ల��ం. �ిల�ల�� స� క�ట�ంబ�ల� ఈ �� ర� ను ప�త��ం�ా అల��� ���ా�� �ే�ా� య� మ� �ాల�� ���ా���� 
గ�ర��  �ేయ����� దయ�ే�ి నను� అనుమ�ంచం��. ప�� ఒక�ర� తమను ��మ� వృ��పరం�ా �ర���ం��ల� మ��య� మ� 
�ాలంట�ర�ను మ��య� ఒక����కర� ��ర�ం��ల� ��మ� ఆ�సు� ���మ�. అంత�ాయం క���ం�ే ప�వర�నను ��మ� 
గమ�ం�నట���ే ��చ���క ఇవ�బడ�త�ం�� మ��య� అ�� ��న�ా���ే ప�వర�న ప��ష���ంచబడ�త�ం��. ప�� ఒక�ర� ��ర 
మ��య� ���హప�ర�కం�ా ఉంట�ర� ��మ� ఆ�సు� ���మ�, త����ా ఈ ��� మనక� సమ���ర ��ష� ఉంట�ం��. ����� 
��ను మ� ����� �ిట�ఎ అడ����ీ �ౖె� ��థ� ల���న�్ ను � మ�ందు ఉంచుత����ను. 
  
హల�, మ��య� అభ�ర�� ల�, ��క�ల� మ��య� మ� ��ం� �ా� ISD ����� �ాలంట�ర�క� ఈ ��� మ��� �ే��నందుక� 
ధన��ా��ల�. ��ట� �ా� 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��ా����  గ����ంచద��న మ��య� ��ా� త ఓటర� �����ర�ం 
మ��య� కమ���ట� re ట��� ��యక��ాల�. ఆ�� 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� ం��. ఆ�� 
ప�మ�ఖ ఓటర� ఎం��� ��ం� సంస�ల� ఈ���ట� మ��య� �ే��కల �క� మ�డవ సంవత�రం వ�వ�ా� పక ��యక��ాల�. 
ల�ట�న��్ �ాంస�ృ�క సల���ర��ా ��మ� �ల�� 2017 ల� ����� �ే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�. అ��క �ార�క�మ�లల� ఓటర� 
�����ర�ం మ��య� చ��త� అ�� అంశం��ౖ ఆ�� ప����� మ��య� �ా�న��� �ా ఉ���ర�, ఆ�ి�� ��ా ంతమం�� ���య� 
�ార�క�మ�లల� ప��ాతర��త ఓటర� ��యక��ా��ా మ��య� య���జ� ల� �ా��రణ మచ�ల�� స�. 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� �� ఆ� ట��ీ�� వంట� �ా�ా�లయ��� చ���ం�నప��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��కలక� తరచు�ా జత�ేయబ��న �ా�ా�లయ�లక� ఓట� ���� ప����య. ��� � ట� 
��సం అభ�ర�� లంద���� ప��చయం �ేయ�లనుక�ంట����ను. ల��ి మ��, �ా���� వ������  మ��య� ���� బ� �. అభ�ర�� లక� 
ఒ���క����� ��ండ� ���ాల అభ���� ���� ��ం�, 90 ��కన�  మ���ంప� ���� ��ం� ఇవ�బడ�త�ం��. ప�� ప�శ�క� సమ���నం 
ఇవ������ �క� ఒక ��షం ఇవ�బడ�త�ం��. � సమయం మ����ినప��డ� మ� ట�ౖ� ��ప� 30 ��కన�  మ�ర�్ వద�  పసుప� 
�ార�� ను మ��య� ఎర�ప� �ార�� ను ఉంచు��ర�. అభ�ర�� ల� తమ ప�త�ర�� ల��ౖ వ����గత ��డ�లక� దూరం�ా ఉండమ� ��ర��ర�. 
ఒక అభ���� �ా�� ��� ��ా ప�తను ��ల���న సందర�ంల�, �ార� త�ర�ా ఈ �� ర� ల��� ����� ప����ం��ల� ��మ� 
��ర�త����మ�. ��� ��� ను ����� న�దు �ే�ిన త�ా�త, �ర� అనుమ�ం�ే సమయ��� ��ల���న ప�శ�లక� సమ���నం 
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ఇవ������ �క� అనుమ� ఉంట�ం��. ��మ� బ��ల�� క�మంల� మ��య� ప���ా�� ��ా రం�ం�ే ప����మ��య ప�శ�లను 
అడ�గ���మ�. ల��ి మ�� నుం�� ��ండ� ���ాల ప�కటన�� ��ా రం���� ం. Ms మ��? 
  
�భ �ాయంత�ం. �� ��ర� ల��ి మ�� మ��య� ��ను ��ండవ �ా� నం ��సం నడ�సు� ���ను. ��ను మ�� ��ం� �ా� ISD ఫ��  ���� 
ట�చ�, ట��ా�� ���� తరప� ���య�ా�� మ��య� ��ద�  ���� ఏజ����� �ీ�య� ��యక����. మ�� మ�ఖ�ం�ా �ాట�� ��స�ల� 
ఐదవ తరగ� చదువ�త�న� ఇద�ర� అబ���లక� ��ను త���. ��ను సూ�� బ� �� ��సం నడ�సు� ���ను ఎందుకంట� ��ను 
�ిల�ల� మ��య� ��ం� �ా� ISD �క� ఉ�ా���య�ల గ���ం� ల�త��ా శ�ద�  వ��సు� ���ను మ��య� �ిల�లందర� అ�వృ���  
�ెంద����� �ా���� అర�తల�, అనుభ�ాల� మ��య� ��ౖప�ణ��ల� క���న ��యక�ల� అ�న ధర�కర�ల� అవసరం. మ� 
ఉ�ా���య�ల� �జయవంతం �ావ����� అవసర���న స�య వనర�ల� మ��య� ��యకత�ం క��� ఉ���ర� మ��య� మ� 
�ిల�ల� సుర��త���న ��ణ����న అ���స �ా��వరణ�లను క��� ఉ���ర�. �� అనుభవం ఒక ������త� , ���య�ా��, 
��యక�డ� మ��య� ��ం� �ా� ISD త�� నను� ధర�కర��ా ప��ేయ����� బ��ా అమ�ా�ర�. �� బ� ధ�� అనుభవం ��క� 
ఉ�ా���య��� దృక����� మ��య� అంతర�ృ�ి�� ఇసు� ం��, ఇ�� ప�� �ాఠ�ాల బ� ర��  �జం�ా అవసరమ� ��ను 
నమ��త����ను. ���య�ా���ా, ��ను �మర���త�క ఆల�చ��పర����, బ��ా ��ణ �� ం��న ����ా��� మ��య� ప�సు� త 
�ర�య�ల �క� ��ర��ా�క ప����ాల గ���ం� ఎల�ప��డూ ఆల��ం�ే మ��య� సల� ఇ�ే� వ�����. ప�సు� తం, ��ను 
�ార�కల��ాల� మ��య� �����లను పర������ా� ను మ��య� ఒక ��ద�  సంస�  ��సం 1.4 ��య� ��లర� బ�ె�� ను క��� 
ఉ���ను మ��య� ��ను మం� �ర��ను ఉప���ంచు���ా� మ��య� సంస�  �క� అత�ంత కష����న �ర�య�ల� 
�సు��వడంల� �ౖెర�ం�ా వ�వహ��ం���. మ��య� ఒక త���ా, మ� �ిల�లందర� అ�వృ���  �ెంద����� ��క� �ా�ర� ఆస��� ఉం��. 
మ� ఉ�ా���య�ల� �ా���� అవసర���న ��యకత�ం మ��య� వనర�లక� మద�త� ఇ�ా�� మ��య� మ� �ిల�ల� సుర��త���న 
��ణ����న అ���స �ా��వరణ�లను క��� ఉంట�ర�. RRISD �� ఒక ట��ీ�  అవసరం, అ�� నను� అర�ం �ేసు��వడ�� �ాక, పను� 
�ె��ంప���ర�ల ��లర�క� మం� �ీ��ా�� �ావడం మ��య� మం� ఫ���లను అం��ం�ే మం� �ాలన�� అనుభవం ఉన� 
�జ���న అనుభవం క��� ఉంట�ం��. అల���, మ� ఉ�ా���య�లక� ��ణ����న అనుభవ ��యక�ల� �ా�ా�, �ార� తమక� 
అప���ం�న �ిల�లంద���� �����ం����న అవసరం ఏ�ట� అర�ం �ేసుక�ంట�ర�. ��ం� �ా� ISD ����� ఆ� PTA లను ఈ 
�ార�క�మ���� హ� ��  �ే�ినందుక� మ�త��� �ాక�ం��, ��ం� �ా� ISD �ాఠ�ాల సంఘం ��సం �ార� �ేసు� న� అత��త�మ కృ�ి�� 
��ను అ�నం��సు� ���ను మ��య� � �����ర�ం మ��య� ఆస��� ��సం ఈ �ా�� ఇంట� నుం�� చూ�� ప�� ఒక����� ధన��ా��ల�. 
�ి�ర���న ధర�కర�ల మండ�. 
  
ధన��ా��ల�. ఇప��డ�, ��మ� �ా���� వ�����  నుం�� �ంట�మ�. �స�� వ����� , �క� ��ండ� ���ాల� ఉ����. 
  
�భ �ాయంత�ం. 1994 నుం�� ��ను �� ��తంల� ఎక��వ ��గం య�వక�ల�� క��ి ప��ేయ����� మ��య� �� �ాడట���� 
గ���ాను. ఆ�ి����  తక��వ వయసు� గల ���� సూ�� ����ర�� ల నుం��, ��ల� �ె���ౖన ��ా రంభ క���ాల ����ర�� ల� మ��య� 
��స� �� మ�ాచు��ట�్ వరక�, ప��ే�కం�ా �ా�ింగ�� DC ల�� ఆస���కర���న మ��య� ప���ా� త�క ఉన�త �ాఠ�ాల ����ర�� ల�. 
�� �స� ృత అనుభవం మ��య� �ద�ల�, ��ను ��ర��క�న� అ� మ�ఖ����న �ాఠంల� ��ను ��ల� �షయ�ల� ��ర��క����ను: 
అల� �ేయట���� అవ�ాశం మ��య� మద�త� ఇ���  ఏ ������� అ��� �జయం �ా��ంచగలడ�. అందు�� ��ను ��ం� �ా� ISD 
బ� ర�� ల� ��వ �ేయ�లనుక�ంట����ను ఎందుకంట� మన వద�  ఉన� అ�� వనర�ల�� �జయవంతం �ావ����� అవసర���న 
అవ�ాశం మ��య� మద�త� ఇవ�బడ� ��ల� మం�� ����ర�� ల� ఉ���ర�. నల�జ�� ����ర�� ల� �ాష� � ���� ప�మ�ణ�లను 
�ాట�ంచడంల� �ఫలమయ��ర�. ప�� ప���న ��ట��� ల� �ల��  సగట�ల�, అ���స ��ౖకల��ల�న� ����ర�� ల� మ��య� ఇఎ� ఎ� 
�ద�ను అందుక�న� ����ర�� ల� మద�త� �షయ���� వ���  �ల��  నుం�� జ�ాబ�����తనం మ��య� �ారదర�కతను �� ందర�. 
అసమ�న క�మ��ణ� పద�త�ల ����ా ����ర�� ల� ఇప�ట��� అట�డ�గ�న ఉ���ర�. మం��ా ఉండట���� మ�క� వనర�ల� 
ఉ����, �ా� మం��ా ��మ�ం� �ే�� బ� ర�� ల� మ�క� ��యకత�ం అవసరం. ఎం�ిక స�ష�ం�ా ఉం��. �ర� య��తథ �ి���� 
�ేర���వచు� మ��య� ����ర�� లను వ�����యవచు� ల��� ��మ� మం� ��మ�ం� �ేయవచు�. �క� మ�ర�� �ా�ాలంట�, 
�క� మం� �ా�ాలంట�, �ా���� వ��� ���  క� ఓట� ��యం��. ధన��ా��ల�. 
  
�స�� వ�����  ధన��ా��ల�. �వరక� ���� బ� �. �క� ��ండ� ���ాల� ఉ����. 
  
ధన��ా��ల�. ��, ��ను ��క�� ���� బ� �. ��ం� �ా� ISD ల� ��క� ఇద�ర� అమ���ల� ఉ���ర�, ఒకర� ఆర� మ��య� 
ఒకర� ����దవ తరగ�ల� ఉ���ర�. ��ను 12 నుం�� ఒక �ాఠ�ాల K అ�� ట�ౖట�� ల� ��ద � �ా�ణ సమ�జంల� �����ాను. 
�ాల���� ����� అవ�ాశం ల�� త��దండ�� ల�� ��ను �����ాను, �ా� �� �� దర�డ� మ��య� ��ను తర��ాత �శ�����లయ���� 



�జర� �ా�ాల� �ార� మమ��� ఆకట�� క����ర� ��� సూ��. ��ను క��� ఎ�� �� ర�్ బ�� చుట��  �����ాను, అక�డ ��ను 
చూ�ాను మ��య� ఎ����న �ే������ �� ���మను కను�����ను. �ాబట��  ���సూ�� తర��ాత, ��ను య��వ���ట��� �����ను 
మ��య� ఏ������ ఇంజ���ం� ల� బ���ల� ����� �� ం��ను. ఆ తర��ాత, ��ను ���ా����ం� ఆ� ����న�్ �ాంట�� క�ర� ��సం ప� 
�ే�ాను మ��య� ��ను ప��ే��టప��డ� �ార� �� మ�స�ర�్ మ��య� �ిస�� ����ం� ��సం �ె��ం��ర�. తర��ాత, ��ను ప��� 
�����ను మ��య� �ిస�మ�్ ఇంజ���ం���  �� �ి����  క��� సం�ా��ం��ను. ��ను ప�సు� తం ���ా�� సంప���సు� ���ను మ��య� 
చందు� డ� మ��య� �ష� ట� మ�ర�్ �ద ప� �ేసు� ���ను. ��ను క��� సంవత��ా��� ��ండ��ార��  �����ల� బ� ��సు� ���ను. 
�ర� ఉన�త �ద�ను క��� ఉన�ప��డ� ఉన�త అంచులక� �ె���న తల�ప�లను �� �ద� ����ా చూ�ాను. ��ం� �ా� ISD 
ల�� ప�� ������� ���సూ�� తర��ాత �ార� ఎంచుక�న� ����� మ�ర�ంల� �జయవంతం �ా�ాల� ��ను ��ర�క�ంట����ను. �� 
త��దండ�� ల� �� సమ�జ���� ��వ �ేయ�ల�� ����కను ��ల� క���ం��ర�. ��క� ఆస��� �క� �����ల� ల�వ�. ��ను ���ా 
మ��య� �����ల�� �శ�����లయం ��సం ప� �ేసు� ���ను. �ాబట��  ��ను ప�� ��������� ��వ �ేయ�లనుక�ంట����ను. ��ను 
�� ఉ�ో�గంల� ట�� ���య� అవసరం. ��ను ��న� జట��� ప� �ే�ా� ను. మ��య� �� �ిస�� ఇంజ���ం� ��ౖప�ణ��ల��, 
ల���లను అ���ా��కం�ా మ��య� �ా�� �జయ��� పర�����ం�ే �ామర��ం ��క� ఉం��. మ��య� �ర� ��క�� ���� బ� � ��ండ� 
�ా� ��లక� ఓట� ���ా� ర� ��ను ఆ�సు� ���ను. 
  
ధన��ా��ల�, మ��య� � అంద���� ధన��ా��ల�. సంఘం నుం�� వ�ే� ప�శ�ల�� �ెల�సుక�ం��ం. మహమ���� సమయంల� 
��మ� �ద�ను ������ �ేసు� న� తర��ా� మ�డ�, ఆర�, ������ ��లలక� � ఆదర� ప�ణ��క ఏ�ట���� అభ�ర�� ల �దట� 
ప�శ�. �స�� ���� ���? 
  
ఓ�, �� �దట� �ా��ార క�మం నగరం, ��ంట� మ��య� అ�� ఇతర �ా� � ప�భ����ల�� క��ి ప��ేయడం అ� �ె�ా� ను, 
�ాస��ా��� ప�జలంద���� ప� �ేయబ� �� ఒక ప�ణ��కను ర��� ం��ంచ����� ప�య��ం��� ఎందుకంట� ఇ�� ఏ �ల��  అ��� 
మ�త��� �ాదు ప��ష���ంచగలదు. అందువల�  ��మ� �����ర� ఆల�చనలను క��� ఉన� అ�� వనర�ల నుం�� సమన�య��� 
�� ం���, ఈ ఫం�� ను ప��ష���ంచడంల� మ�క� స�యప�ే ��ధ ఫం�న�  �క� ��న� ప�ణ��కలను క��� ఉం���. ����� 
�ాట�, ����ర�� లంద���� ��ధ �ా� �ల ���� ల����ం� ను అం��ంచడం ����ా సుర��త���న �ా��వరణ��� సృ�ి�ంచ����� 
��ను కృ�ి �ే�ా� న� ��ను ���సు� ���ను, అ�ే సమయంల� ప��ఒక�ర� సుర��తం�ా ఉండట���� మ��య� ఎవర� �జం�ా 
�ా�� ������ ఉం����న అవసరం ల�దు. �ార� అర�� ల�ౖన �ద�ను �� ంద����� ప�య��ం�ే మ�ర�ం. 
  
అ��ే స��. ధన��ా��ల�. �� బ� �? 
  
అవ�ను. ��ను ఉ�ా���య�ల� మ��య� త��దండ�� ల�� స� సమ�జ���� �ేర�క�ంట�ను మ��య� ప�సు� తం అవస�ాల� ఏ�ట� 
��ను అంచ�� ���ా� ను. ��ల� ఇను�ట��  ఉ���య� ��ను అనుక�ంట����ను, �ా� అ��ంట�� ��క��ం� మ�ల��ంకనం 
�ేయ���న అవసరం ఉంద� ��ను ���సు� ���ను మ��య� ఈ సమయంల� మ� సంఘం �క� అవస�ాలను మనం �జం�ా 
అర�ం �ేసు���ా�. ��మ� ఆ అవస�ాలను అర�ం �ేసుక�న� త�ా�త, ��మ� మ�డ� నుం�� ఆర� నుం�� ������ ��లల వరక� 
ఒక ప�ణ��కను తయ�ర� �ేయ�ల� ��ను ప���ా��ం��ను మ��య� జరగగల అ�� ��న� ప���ి�త�ల ��సం మ�క� ఆక�ి�క 
ప�ణ��కల� అవసరమ� ��ను �ె�ా� ను. ప�జల� �ెడ� ���  అనుభ�ా�� క��� ఉంట� మనం మ��క COVID అనుభ�ా�� 
అనుభ����  ఏ� జర�గ�త�ం�ో  �క� �ెల�సు� ం��, �ాబట��  మనం �రంతరం ప�ణ��కల� ��సుక��, అక�డ ఉన� ఒక ��� బ�� ను 
క��ి ఉం��ల� ��ను అనుక�ంట����ను. , �ాబట��  ��మ� తర��ా� సంవత�రంల� ఏ� జ������ ����� ��ళ������ �ిద�ం�ా 
ఉ���మ�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. �� మ��? 
  
అవ�ను. �ాబట��  �దట మన దగ�ర ఉన� వనర�లను ఉప���ంచుక��� మ��ా� �� కను��నవల�ి ఉంద� ��ను 
అనుక�ంట����ను. �ాబ� �� మ�డ� నుం�� ఆర� ��లల��  ఇ�� మ� �ిల�లంద���� ��వలను అం��సు� న�ట��  ��ా� ��ంచు��వ�����, 
అందువల�  మ� �ిల�ల� ఎవర� ��నుకబ�� ఉండర�. సంవత�రం ��ా రంభ���నందున �ల��  ���� �ేయ����� ప�య��ం�నట��  
��క� �ెల�సు. ఈ ���నంల� సమస�ల� ఉ���య� మ��య� మనం �జం�ా ప�న it స���ం� మం� ప� ఎల� �ేయగల� 
చూ��ల� ��ను ���సు� ���ను. �వ���� మన �ిల�ల� అందర� తరగ� గ��ల��� ����� వ��నప��డ� �షయ�ల� ఎల� 
ఉండబ� త����� ప�ణ��కను ��ా రం�ం���, �వ���ా క�సం �ెప������ �షయ�ల� అ�ి�రం�ా ఉ���య� గ����ం�, మ���� 
నుం�� �జం�ా, మ��య� మనం ఎల� ��ళ�� ���ం �ిల�ల� తరగ� గ���� ����� వ��నప��డ� �ార� ఎక�డ ఉ����� �ా��� 



కలవ����� �ా� � �ేయం�� మ��య� ��మ� మ� ఉ�ా���య�లను ఎల� �ిద�ం �ే�ా� మ� మ��య� ఆ ప���ి���� అవసర���న 
మద�త� మ��య� వనర�లను ఎల� అం���ా� మ�? 
  
ఆల�ౖ��. Ms మ�� ధన��ా��ల�. ��మ� ��ండవ ప�శ��� ��ా రం�ంచబ� త����మ�. మ��య� ఇ�� ��ా రం�ంచ����� �� 
బ� � �� ఉంట�ం��. మ� ��ం� �ా� ISD క�ట�ంబ�లల� ��ల� మం�� ప�సు� తం ప��వర�న ల��� హౌ�ిం� / ఫ�� అసుర��తం�ా 
ఉ���ర�. అవసర���న ��వలక� అంద���� మ��ంత సమ�నం�ా ఎల� ��ా ప�త �ేయ�ల�� �����ౖ � ఆల�చనలను మ��� 
పంచు��ం��. 
  
��ప� ప�శ�. �ాబట��  ��ను �దట, ప�జల� మనక� అవసర���న ��ట��� ��ళ�వల�ి ఉంట�ంద� ��ను అనుక�ంట����ను. �ాబట��  
�ార� ఉన� ��ట మనం �ా��� కల�ా� అ� అనుక�ంట����ను. ప��వర�నల� ఉన� �ిల�ల�� ల��� ప��వర�నల� ఉన� 
క�ట�ంబ�ల��. ��ను మ� సంఘ���� �ేర�వ �ా�ాల� అనుక�ంట����ను. మ� సంఘంల� ��ల� ��ప� ��వల� ఉ���� 
మ��య� �ాట��� మ�క� ��గ�ా�� అవసరమ� ��ను ���సు� ���ను. �ాస��ా��� �ిట�ఎ ����� ల� ��ం�ెం ఆట ఉంద� ��క� 
�ెల�సు, ఆ వ�క�� లను �ేర���వడం �క� �ెల�సు, �ా� మన వనర�లను ��క��ం�, మ� సంఘ���� క��� �ేర����ాల� 
మ��య� ఆ క�ట�ంబ�లక� �ేర�వ �ా�ాల� ��ను �జం�ా అనుక�ంట����ను ప��వర�న మ��య� ఆ�రం అసుర��త మ��య� 
��మ� �ా���� మద�త� ఇసు� న�ట��  చూసుక�ంట�మ�. �క� �ెల�సు, తరగ� గ��ల� ఉ�ా���య�లక� �ెల�సు అ� ��మ� 
��ా� ��ంచుక�ంట�మ�, స�యం అవసర���న �ిల�ల� ప��వర�న మ��య� ఆ�రం మ��య� భద�త ��ం��ంట��� అవసర���న 
స�య��� �� ందుత����ర�. ధన��ా��ల�. 
  
Ms బ� � ధన��ా��ల�. Ms మ��? 
  
ధన��ా��ల�. �ాబట��  మన ��వలక� అవసర���న వ�క�� లను మనం ఎల� �� ందగల� గ����ంచడ�� �దట� �షయం. �ర� 
కను��న� ఒక �షయం �క� �ెల�సు, మ��య� ��ను ���� తరగ� గ�� ఉ�ా���య���ా గ����ం��ను, �����ార��  
త��దండ�� లను �ేర���వడం ��ల� కష�ం, మ�ఖ�ం�ా �ిల�ల� ప��వర�న క�ట�ంబ�లల� ఉ���ర� �క� �ె��ిన ఇళ�ల� ప��వర�న 
�ెందుత����ర� మ��య� త��దండ�� లక� �ి�ర���న లభ�త మ��య� వంట�� ఉండక�� వచు� ఆ. �ాబట��  ��మ� ఆ ����ర�� లను 
ఎల� �� ందగలం? ఆ��ౖ ��మ� మ� సంఘ���� అవ�ాహన క��ం���, త����ా మ� క�ట�ంబ�లక� ఏ ��వల� అందుబ�ట�ల� 
ఉ���� �ెల�సు మ��య� వనర�లను ఎల� య����� �ేయ�ల�, ఎవ��� సంప���ం��ల� �ా���� �ె���ల� ��మ� మ� వంత� 
కృ�ి �ేయ��. మ��య� మ� �ిల�లంద���� �ార� ఎక�డ ఉ��� �ా���� అవసర���న�� ఖ��తం�ా ఉంద� ��ా� ��ంచు��వ����� 
�జం�ా ఏ� అందుబ�ట�ల� ఉం��. 
  
ధన��ా��ల�. Ms మ��. �స�� వ�����? 
  
అవ�ను, ��ను ఇంతక�మ�ందు అప�ర����న ప���ి�� గ���ం� ఆల��సు� ���ను, �క� అప�ర����న అవసరం ఉం��, �క� 
స�ందన �ెల�సు మ��య� ��� అర�ం మనం �ేయగ��� ప������ మ��య� మనం ఇంతక�మ�ందు ప�య��ంచ� పనులను 
�ేయడం. ��ను �ె����� ఏ�టంట�, ��మ� ఇప���ే �య�ంచుక�న� �ామ��క �ార�కర�లను ఉప���ంచడం మ��య� 
�ా���� క��ి ప��ేయడం, ��, ఈ క�ట�ంబ�లక� మద�త� ఇవ������ మ��య� స�యం �ేయ����� ఇప�ట��� ��ధ 
మ��ా� ల��  ఉన� మ�ల�ల� ఎక�డ ఉ����. �ార� ఏ� �ేసు� ���ర�? �ార� ఎవర� �ాబట��  ��మ� �ా��� �ేర���వచు�, �ార� 
ఏ� �ేసు� ����� మ��య� అంత�ాల� ఎక�డ ఉ���� �ెల�సు��వచు� మ��య� �ామ��క �ార�కర�ల�� క��ి ప� �ే�� 
క�ట�ంబ�లను �ేర���వ����� క��� ప� �ేయవచు�. ��� ప��ేయడం �ా��ా�ాల�, మ�ఖ�ం�ా ���ా� ��ంట��  మ��య� �ా���� 
ప�����ా ప� �ేయల�క�� త�న� ప��ే�ాల�, ��జనం�� ల��� ఏ �ధ���న వనర�ల�� ఉ���� మ�క� స�యం �ేయగల�� అ� 
�ెల�సు��వ����� �ా���� �ెల�సు. �ార� ఉన� క�ట�ంబ�లక� వనర�లను �ల�ౖనంత త�ర�ా మ��య� సమర�వంతం�ా 
�� ంద����� ఇ�� స�యపడ�త�ం��. మ��య� ��ను చ���లక� క��� �ేర�క�ంట�ను ఎందుకంట� �ర� సమ�జంల�� ఆ 
ప��ే�ాలక� �ేర����ా�. 
  
� ప��స�ందనలక� అంద���� ధన��ా��ల�. మ�డవ ప�శ�, ��మ� ��మ� మ�� ను ��ా రం�ంచమ� అడ�గ���మ�. Ms 
మ��, �ాఠ�ాల బ� ర��  సభ����ా ఎ�����నట���ే �దట� మ�డ� ��ా ��న�తల� ఏ�ట�? 
  



అ� అ����నందుక� ధన��ా��ల�. �ాబట��  �� నంబ� వ� ��ా ��న�త ఏ�టంట�, మ� �ిల�ల� మ��య� ��ను �ల�� ల�� ప�� 
�ా�ంప� ల� మ� �ిల�లంద���� ప�� �ాఠ�ాల �న�ం�ా ఉంద� మ��య� ప�� �ాఠ�ాలక� �����ర� అవస�ాల� ఉ���య� 
గ����ంచడం మ��య� ��మ� �క� �ెల�సు, మ� ���ోల��  ప�� ఒక����� ����ర�� ల �జయ��� అం��ంచ����� మ��య� మ� 
ఉ�ా���య�లక� �ా�� �ా�ంప� లల� అవసర���న మద�త� మ��య� ��యకత�ం మ��య� వనర�ల� ఉ���య� మ��య� 
ప�సు� తం మన �ామర��ం ఉన� వనర�లను ఉప���ంచడం ����ా ��ణ����న అ���స �ా��వరణ�లను అం��సు� ���మ�. . ఆ 
వనర�లను ��ంచడం. భ�ష�� వృ����� వ���త�కం�ా ప�ణ��క మ��య� భ�ష�త�� క� �ల��  అవసరం, ఆ��ౖ మ� �ిల�ల� �జర� 
�ావ����� సుర��త���న �ాఠ�ాలల� ఉ���య� ��ా� ��సు� ం��. 
  
ధన��ా��ల�. Ms ఎమ�క, �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
మ��య� Ms ఎమ�క? 
  
�ాం���క ఇబ�ందులను పట�� ��ం��. �ర� ఇప��డ� �� మ�ట �నగల�ా?  
ఏ� ఇబ�ం�� ల�దు. 
  
కృతజ�తల�. అవ�ను, �ాబట��  ��ను ����నప��డ� �� నంబ� వ� ల��ం, �క� �ెల��ా, బహ��ా COVID �� �న�ం�ా 
ఉండవచు�, �ా� ఇప��డ� �� నంబ� వ� ల��ం COVID ��సం ఉంట�ం��. �ిల�లను ����� �ాఠ�ాలక� �సుక��ావ�����, 
�క� �ె��ిన, �ాధ����నంత �ా��రణ �ాఠ�ాల, ఆ��ౖ వర��వ� �ద� మ��య� వ���� �ద�ల�. �ా� ��� చుట��  చుట��  స�ష�ం�ా 
�ద� మ��య� ఆ �ా��ం�న అంత�ాలను మ��ి��యడం ఉన�త���న �ద�ను అం��సు� ం�� మ��య� ప�� ������� ఈ 
�ా��వరణంల� క��� భ�ష�త�� ల� �ిద�ం�ా ఉ���ర� ��ా� ��ంచు���ా�. భద�త మ�న�ిక మ��య� ఆ��గ� భద�త ఖ��తం�ా 
ఒక సం��షణ మ��య� తర��ాత ఈ���ట� మ��య� మన �ల�� ల�� ప�� �డ�క� అవసర���న �ాట�� క��� ఉం�ేల� 
చూసు���ా�. ఆ��ౖ ఎల�ప��డూ ఆ���క జ�ాబ�����తనం వల� చుట�� , ఆ��ౖ కమ���ట� �ా�� మ��య� ����ర�� లక�, 
సమ�జంల�� త��దండ�� లక� �ర�య����ార�ల�� �మగ�మవ������ ఒక స��ా�� ����� ఇసు� ం��. �ాబట��  మన �ల�� ల� 
�ానుక�ల మ�ర��ను సృ�ి�ంచ����� బ� ర��  సూప��ంట�ం�ెం� �� �మగ�మవ�ం��. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� వ�����? 
  
అవ�ను. �� నంబ� వ� ��ా ��న�త ఈ �ల�� ల� ఈ���ట�� ��ా ��న�త�వ�డం మ��య� అ�� ����ర�� ల�� �ద� ఈ���ట� అ���, 
అ�� ����ర�� ల�� స�� �� ఈ���ట� అ���, ల��� స�� �� అం� ���� ర�్ ఈ���ట� అ���, ఉ�ా���య�ల�� �క� �ెల�సు 
ఎందుకంట� ����ర�� ల� ఉన�ప��డ� స�ష�ం�ా �ా�� ��ధ మ��ా� ల��  బ�ధపడ�త����ర� మ��య� అసమ�నతల� క��� ఉ���ర�, 
ఉ�ా���య�ల� క��� ����ర�� లక� ��ర������ ప�య��సు� న�ప��డ� అ�ే అసమ�నతల�� బ�ధపడ�త����ర� మ��య� 
అందువల�  ��ను ఈ���ట�� అనుక�ంట����ను మ��య� మనం ��ల� సమ�న���న �ల�� �ా ఉండట�� �� ప�ధమ ��ా ��న�త. �� 
��ండవ ��ా ��న�త ఈ���ట��� �ాట� మనక� ��ల� బ�ధ���య�త���న, ��రవప�ద���న మ��య� స�యక, �క� �ెల��ా, 
�� ��ిం� మ��య� క�మ��ణ� ���నం మనక� క��� ఉంట�ం��, ఎందుకంట� ప�సు� తం అ�� సమ�నం�ా ల�దు మ��య� మనక� 
ఇప�ట��� అట�డ�గ�న ఉన� ����ర�� ల� బ�ధపడ�త����ర� ఆ ���నం ���ంద మ��య� ��మ� ���� �జం�ా ప��ష���ం���. 
��ను ప�సం��ంచద��న తదుప�� �షయం ఏ�టంట�, అ�� క�ట�ంబ�ల� �����ర�ం �ేసుక����య� మ��య� �ి�రం�ా 
�����ర�ం �ేసుక����య� ��ా� ��ంచు���ా� ఎందుకంట� ఇ�� బ�ధపడ�త�న� ����ర�� లను క��� ఉన� క�ట�ంబ�ల� ��ల� 
నుం�� �నవల�ి ఉంట�ం�� మ��య� �ార� �న�ట��  ��ా� ��ంచు���ాలనుక�ంట����ను. 
  
�స�� వ�����  ధన��ా��ల�. అల���, ��మ� ��� తదుప�� ప�శ�ను ��ా రం��ా� మ�. ధర�కర��ా, �ర� మ� ట�ౖట�� వ� 
�ాఠ�ాలలక� ఎల� మద�త� ఇ�ా� ర�? ఈ �ాఠ�ాలల� తరచు�ా తక��వ త��దండ�� ల ప���యం మ��య� అ��క అవస�ాలను 
క��� ఉంట��. �ల��  అంతట� ��మ� అ����ా�� మ��ంత సమ�నం�ా �ేయ�ల� �ర� ఎల� సూ�ంచవచు�? 
  
ఇ�� అదు�త���న ప�శ�. �దట మనం ఏ�ట� �ెల�సు���ా� మ��య� స���ా�  జరగడం ల�దు. ��ను ఈ �ల��  నుం�� �జం�ా 
బ�ధపడ�త����న� ��ను �ె�ా� ను, �ాస��ా��� ��మ� బ��ా �ేయ� ప��ే�ాలను చూసు� ���మ�. ��మ� మం� �షయ�ల�� ౖ
దృ�ి�  ��ట�� లనుక�ంట����మ�. అంత మం� �షయం �స���ం��లనుక�ంట����మ�. �ాబట��  ��ను మ� �� ట�ౖట�� వ� 
�ాఠ�ాలలను చూడట���� �� ఈ���ట� ఆ�ీస� �� క��ి ప� �ే�ా� ను మ��య� మనం ఎక�డ తక��వ�ా ఉ���మ�? 
ఉ�ా���య�ల�� ఉన� ����ర�� ల�� ��మ� ఎక�డ �న��ా అనుస��సు� ���మ� మ��య� �ా���� అవసర���న స�య��� 



�� ందుత����ర� ��ా� ��ంచు��వ����� ఇతర �ాఠ�ాలల�� �� ల�ం��, �క� బ��ా �ేయగ��� ప������ �ార� �� ందుత����ర�. 
త����ా ప�� ఒక����� వ����కం�ా ఒక �ాఠ�ాలల� ఎల� ఉండవ�. ప�� ఒక�ర� తమక� అవసర���న �ాట�� �� ందు��ర� 
��ా� ��ంచు��వడం��ౖ దృ�ి�  �ా��ం�ే �ల��  మ�క� ఉం��. ప�� ఒక�ర� ఒ��ల� �� ందు��ర�. 
  
�స�� వ�����  ధన��ా��ల�. Ms మ��, �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను ధన��ా��ల�. �ాబట��  ఒక �ాఠ�ాల ట�ౖట�� క� మద�త� ఇవ�డం గ���ం� ��ల� మ�ఖ����న �షయం ఏ�టంట�, �ా�ంప� 
�క� అవస�ాల� �జం�ా ఏ�ట� �ెల�సు��వడం. ఎందుకంట� ఒక �షయం �జం, ��ను �ె�ి�నప���ే, మన �ల�� ల�� ప�� 
�ా�ంప� �న�ం�ా ఉంట�ం�� మ��య� ��న� అవస�ాలను క��� ఉం��, ప�� ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలక� �����ర� అవస�ాల� 
ఉ����. అందువల�  ఈ �ా�ంప� లల� ఉన� ఉ�ా���య�లను �ా�� నుం�� ��ర����వట���� మ��య� �ా�� ����ర�� ల 
అవస�ాలను �ార� నమ��త������ అర�ం �ేసు��వ����� మ��య� ఆ �ా�ంప� లల� ��ా�హక�ల� మ��య� �ిబ�ం��� క��� 
�మగ�ం �ేయడం ��ల� ���ష����నద� ��ను ���సు� ���ను. ఆ��ౖ ��మ� �ల�� ల� వనర�లను ��ట��సు� న�ప��డ�, �క� 
�ె��ిన, ప�� �ా�ంప� �ా���� �జం�ా అవసర���న వనర�లను �� ందుత����ర� ��మ� ��ా� ��ంచు���ా�. ���� �ల�� లక� 
నను� ��ంచం��, ఇం�ా ���� �ా�ంప� లక� ఒకట� ఎక��వ �ా�ా�, మ��క �ా�ంప� అవసరం అ� గ����ంచడం. 
  
Ms మ�� ధన��ా��ల�. Ms Bone, �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
��ను �ే�ా� ను. ఈ ప�శ� �� హృదయ���� దగ�ర�ా ఉం��. �� ప��చయంల� ��ను �ె�ి�నట�� �ా ��ను ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలల� 12 వ 
�ే�� వరక� K � ��ం��ను, ఇ�� ������ా అ�ా��రణ���న��. �ా� ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలల�� ��ల� అధ�య��ల� ఉ���� 
మ��య� ఈ���ట�� ��ం�ే �షయ�ల� ��ల� ఉ����. మనక� �ె��ిన �షయ�ల� ఒక �ాఠ�ాల ఉ�ా���య�లను 
అనుభ�ంచగల ����కల� ల��� మనం �ేయగ�����. �క� �ెల��ా అ� ��ా� ��ంచు��ం��, �ార� ఈ ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలల�� �� 
��ళ������ ఉ�ా���య�లక� ఎక��వ డబ�� ఇవ�డం గ���ం� మ��య� ఆ అనుభవ ఉ�ా���య�లను అక�డ ట�ౖట�� వ� 
�ాఠ�ాలల��ా �� ందడం గ���ం� మ�ట�� ��ర�. ����ర�� ల జ����ను ��ా� ��ంచ����� ఉ�ా���య�లల� ��ా ��ధ�ం వ��సు� ం��. 
మనక� �����ర� ��షల� ��ా ��ధ�ం వ��సు� ���య� ��ా� ��ంచు��ం��. ��న� ��ష మ�ట�� �ే�ార� ఉంట�, �ార� ��ా ��ధ�ం 
వ��సు� ���ర� ��ా� ��ంచు��ం��. ��మ� ఇతర �ా���� ల మ������ా కను�����, క�ట�ంబ�లక� ఏ� అవసర� 
�ెల�సు���ా�. త��దండ�� ల ప���యం క��� మనక� అవసరం. త��దండ�� లను �ాల�� న����� మ��ా� లను కను��నం��. ��ను 
������న త��దండ�� ల� ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలల� క��� �ాల�� ��ల� ��ర�క����ర�. �����ార��  �ార� ఎల� �ెల�సు���ా�. TAG 
��సం ��మ� ����ర�� లంద��� ప����ంచమ� క��� ��ను ప���ా��ం��ను. ట�ౖట�� వ� �ాఠ�ాలలక� స�యపడట���� క��� 
ఇ�� చూపబ��ం��. �� ఉ�ే�శ�ం ఏ�టంట� ప����వంత�ల�ౖన మ��య� ప����వంత�ల�ౖన �ిల�లను TAG ��సం ప����ం�ే 
���య�ాదుల� ఉండక�� వచు�. ధన��ా��ల�. 
  
ధన��ా��ల�. ��మ� ఎమ�క. అ�ే�ధం�ా మ� ఐదవ ప�శ� వల�, �ర� ����� సమ���నం ఇ�ా�లనుక�ంట�. ��ం� �ా� ISD 
�� �� ���ా����ం� ఏ�ా�ట�క� 2019 ల� ధర�కర�ల మండ� ఆ�దం �ె��ిం��. మ� �ా�ంప� లను �జయవంతం�ా ప��చయం 
�ేయ����� త��న �ాధ��ల�, ��ణ మ��య� మ�ర�దర��ాల పరం�ా �ల��  ��యక������ మద�త� ఇవ������ �ర� ఏ� 
�ేయ�లనుక�ంట����ర�? 
  
అవ�ను, 2019 ల� మ�క� �� �సు బలగం ఉం��. ��ల� మం���� �ె��ినట�� �ా మనక� ఇప��డ� �� �సు �� ఉ���ర�. �ాబట��  ఈ 
����ా మ�క� మ�ర�����శం �ేయ����� ధర�కర�ల మండ� �� �సు ఉన������ా����ౖ ఆ��రపడ�త�ం��. ��ను అత��� 
మ�ట�� ��నందున ��ను �ల�� మ��య� ��ం� �ా� �ి�� �� బ��ంక�లను క��� �సుక�వ�ా� ను మ��య� అతను ల�ప��� వ�� 
�ాల�� ��ల� ��ర�క�ంట�డ�. ��మ� ఇప�ట��� ��ం� �ా� �ి�� మ��య� �ల��ల�� అనుసం���ంచబ��న ప���ి�� జ�����ే మనక� 
కమ�����ష� ఉంద� ��ా� ��ంచు��వ����� ��మ� మ� �� �సు ����ా�� ఎల� అ�వృ���  �ేసు� ���� మ��య� ���ల� 
మ��ంత ప���యం ఉంద� �ా���� �ెల�సు��వడం ��ల� బ�గ�ం��. ప�సు� తం ట�ఏక� ఉన� అ���ా�ాలను �� �సుల� 
సూప��ంట�ం�ెం� ��ంద ఉం��ల� ��ను ప���ా���ా� ను మ��య� ట�ఏ మ�ర��ను �� �� ��ా�  బ� ర��  ��ంద ఉం��ల� ��ను 
సూ��ా� ను, �ాబట��  సూప��ంట�ం�ెం� �ద���ౖ దృ�ి�  ��ట�వచు� మ��య� �� �సు �� �ర� దృ�ి�  ��ట�వచు� మ� ����ర�� లను 
�� ��ిం� �ేయడం��ౖ. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� వ�����? 



అవ�ను, ��ను �ేయ�లనుక�ంట�న� ప���న �షయ�లల� ఒకట� బ� ర��  సభ��డ�, ���� తయ�ర� �ేయటం, త����ా శ����� 
ప��ే�� శ����� వ����కం�ా ����ర�� ల మద�త��� �దల��� బ�ధ���య�త���న �� ��ిం� ఒకట� అవ�త�ం�� ��ను �జం�ా 
�ేయ�లనుక�ంట�న� ప���న �షయ�ల� ఎందుకంట� �� ��ిం� �జ���న మం� �ేయగలదు. మ��య� అ�� మద�త��� 
�ా� �ించబ��� మ��య� అమల�ల� ల�దు. �� �� సమన�యం �ేసు��వ����� �� ఈ���ట� ఆ�ీస� �� ��ను మ�� 
ప��ేయ�లనుక�ంట����ను మ��య� ఏ� జర�గ�త�ం�ో , �షయ�ల� బ��ా జర�గ�త�����, ఎక�డ �షయ�ల� స���ా�  
జరగడం ల�దు అ�� �����ౖ �ార� ఇద�ర� క��ి ఉ���ర� ��ా� ��ంచు��ం��. బ� ర�� �� ���� �� �ేయం�� మ��య� �షయ�ల� ఎక�డ 
బ��ా జ���ా� మ�క� �ె�యజ�యం��, త����ా ప��ష���ం����న అవసరం ఏ�ౖె�� ఉంట� సమస� ఉంద� మ�ందు 
�ెల�సు��వచు�. మ��య� మన ప���గ�� క�మ��ణ�� మ��య� �క� �ె��ిన మ���, ��ధ ప�మ�ణ�ల� మ��ంత 
సమ�న���న �ల�� �ా ����ేల� చూసు���ా� మ��య� ఇ�� జ����ల� చూ��ల� ��ను ��ర�క�ంట����ను. 
  
ధన��ా��ల�. మ��య� Ms మ��? 
  
అవ�ను. �ాబట��  �దట �క� �ె��ిన, �� �సు �ాఖక� �����ల� ఉ���య� మ��య� అ� �ల��  దృ�ి��� అనుగ�ణం�ా 
ఉ���య� ��ా� ��ంచ����� బ� ర��  బ�ధ�త వ��సు� ంద� ��ను ���సు� ���ను మ��య� �����ల� ��ా� ��సూ� �� ఉ����, 
నను� ��ంచం��, �����ల� ఉ���య� ��ా� ��ంచు��ం�� మ� �ిల�లందర� అ�వృ���  �ెందు��ర� మ��య� �క� �ెల��ా, 
��మ� �ాఠ�ాల ఆ����త �� ��ిం� ల� అనుభవం ఉన� వ�క�� లను �సుక�ంట����మ�. �� య�ర��� అ��� మ��య� �� 
ఈ���ట� ఆ�ీస� �� క��ి ప��ేయడం �మర���త�కం�ా మ�ఖ����నద� ��ను ���సు� ���ను, ��మ� మం� గ�ండ�� 
�� �సులను ����సు� ���మ� ��ా� ��ంచు��వ�����, �క� �ాఠ�ాల భద��� �ార�క�మం �ెల�సు. ఎందుకంట� �ాఠ�ాల భద�త 
��వలం �� �సు �ాఖ గ���ం� �ాదు. మ��య� మన �ిల�ల �ామ��క-�����ే�గ అవస�ాలను క��� ప��ష���ంచు���ా�. 
మ��య� �ార� క��ి ప��ేసు� న�ంత �ాలం, ఇ�� ��ల� �జయవంతమవ�త�ంద� ��ను ���సు� ���ను. 
  
ధన��ా��ల�. �� మ��, ��మ� ��� తదుప�� ప�శ�ను ��ా రం�ం��లనుక�ంట����మ�. బ� ర��  �ాఠ�ాలల� మ��య� 
సూప��ంట�ం�ెంట�  మ�ల��ంకనం ప�సు� తం STAAR ప��� ఫ���ల ఆ��రం�ా ��ా యబ��ం�� ల��� గణ�యం�ా ఉం�� మ��య� 
�ల��  �క� A ����ా F �ాష� � జ�ాబ�����తనం ����. ఏ అదనప� ర�ాల ల���ల� / అంచ��లను అంచ�� ��య�ల� �ర� 
నమ����ర�? 
  
ఇ�� ��ప� ప�శ�. � ల���ల� మ��య� �����లను క��� ఉండట�� ఏ �ాఠ�ాల �ల�� ల���ౖ�� �క� �� అవ�త�ంద� �క� 
�ెల�సు అ� ��ను అనుక�ంట����ను, STAAR ప��� ఆ��రం�ా �క� ప�����ా �ెల�సు. మ��య� �ర� ఉ�ా���య�లక� 
అప��రం �ేసు� ���ర�, �ర� �ిల�లక� అప��రం �ేసు� ���ర� మ��య� ��మ� ఒక ప���క� బ� ��సు� న�ట���ే ��మ� �జం�ా 
����ర�� ల �జయ��� �ా��ంచల�మ�. �ాబట��  మన �ిల�ల� తరగ� గ��ల� మం� వృ��� �ార �ద�ను �� ందుత�న�ందున మన 
ల���లను మ��య� ��ా ��న�తలను ఎల� మ�ర�గల� మనం గట���ా చూ��ల� అనుక�ంట����ను. �ార� �క� అ��క 
ర�ాల�ౖన అ���స అవ�ా�ాలను క��� ఉ���ర� �క� �ెల�సు, �ార� ప����� �ాఠ�ాలక� చూ�ించటం ల�దు, ఒక ప��� ఎల� 
��ర�����ాల� ��ర����వడం మ��య� ఒక ప���ల� ఉన� కంట�ం� ��ర����వడం ఎందుకంట� ��� �వ��ల� మ� �ిల�ల� ల�ర� 
STAAR ప���ల� �ార� �జయం �ా��ంచగలర� ���సూ�� త�ా�త �జయం �ా��ంచల�ర�. 
  
�స�� వ�����  ధన��ా��ల�, �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
ఖ��తం�ా. అవ�ను, �ల��  ��వలం STAAR ప��� ����ా ��� �జయ��� ��లవక�డదు ఎందుకంట� ఇ�� ��ా మ�ణ�క ప���ల� 
మ��య� �ర� �ల�� �ా ప�����ా ఎల� �ేసు� ���ర�� ��� గ���ం� ఇ�� �జం�ా �క� �ెప�దు. �ాబట��  STAAR ప����� �ాట�, 
మనక� ఒకట� �ా�ా�, ఈ���ట� �క� ��లతల� ఉం���, త����ా మనం �ల�� �ా ప����తం �ే�� అ�� ��ా ం��లను 
��త�క�త����మ� ల��� �ర���సు� ���మ� మ��య� �ార� ����ర�� లక� �ాధ����నంతవరక� ��వ �ేసు� ���ర� మ�క� 
�ెల�సు. 21 వ శ��బ�� ��� ����ర�� లను �ిద�ం �ే��టప��డ� మనం ��లమ���ల� ల��� క�సం ���� ర�ాల ల���ల�� 
మ�ందుక� �ా�ాల� ��ను ���సు� ���ను. ��ల� తరచు�ా ��మ� ����ర�� ల��ా ఉండట���� ����ర�� లను �ిద�ం �ేయడం�� ౖ
దృ�ి�  ��డ��మ�, ఇ�� �� అ���ా యం ప��ారం 20 వ శ��బ�ప� నమ���. 21 వ శ��బ�� ��� ఈ ����ర�� లను �ిద�ం �ేయ����� 
��మ� �జం�ా కృ�ి �ేయ���న అవసరం ఉం��, ఇ�� ��వలం ��ా మ�ణ�క ఉ�ో��ాల� మ�త��� �ాదు, �ా� అ�� � �ా�కశ���ల� 
ఉండటం మ��య� ప�పంచంల� అ��క ర�ాల��ా బయటపడటం. మ��య� మనం �ేయగ����� ఏ�టంట�, ��మ� 



����ర�� లంద���� ఒక �ా��రణ ����ర�� లక� మ�త��� ��వ �ేయగల�గ���మ�, మ��య� ఒక �ల�� �ా ప���� ����ర�� లక� 
మ�త��� స���� ���� మం� ��ట��ల�. 
  
ధన��ా��ల�, Ms ఎమ�క? 
  
అవ�ను. �ాబట��  �ా� � ట���  అంట� ఇతర అభ�ర�� ల� �ె�ి�నట�� �ా ఉం���, ఇ�� �ాఠ�ాల �ల�� �ా మన �జయ��� ����ే ఒక 
మ�ర�ం మ�త���. ��మ� ��లవవల�ిన అ��క ఇతర మ��ా� ల� �క� �ెల�సు మ��య� ��మ� ఆ ��లమ���ల�� మ�ందుక� 
�ా�ా� మ��య� STAAR ప��� అ���� �ాష� ��ా�ప� ం�ా ఉన� అ�� ఇతర �ాఠ�ాలల�� �� ��న �షయం. �ాబట��  �క� �ెల�స� 
��ను అనుక�ంట����ను, ��మ� ఆ�ష�రణ �ాఠ�ాల�ా ఉం��� మ��య� మనం ఇతర �ాఠ�ాలల�� �� ల�గల మ��ా� లను 
చూ��� మ��య� ��ను ��ట��� �� ఎల� �ాగల� చూ��ల� ��ను అనుక�ంట����ను. ��మ� ���� ఎల� �ేయగలమ� 
మ��య� ���� �ా�ా� � ��� ప���ా��ంచగలమ�. ��ను �ాష� �ం�� క��ి ప��ేయ�ల� అనుక�ంట����ను, �క� STAAR ప����� 
�ెల�సు మ��య� ���� ఒక ��ట��� �ా మ�త��� ఉప���ం��ల� �క� �ెల�సు. మ��య� అంత�ాలను ఎల� 
మ��ి��యవ��� స�ష�ం�ా చూడం�� మ��య� ఆ A నుం�� F ��ట�ం� ల�� ���� ��లమ���లను భ��� �ేయవచు�. STAAR 
ప��� కంట� ఎక��వ ఉం��. అ�� ���ల� ��గమ� ��క� �ెల�సు, �ా� �ర� ఆ �� �� లను త������ , �ా� � ట���  కంట� ఎక��వ 
ఉం��. మ��య� ����ర�� ల మధ� అంత�ాలను �క� �ెల�సు� ం��. ఇ�� ��ం� �ా� ISD వల� ఉంట�ం��, ��మ� మ� 
��లమ���ల�� మ�ందుక� వ�� �ాట�� ����� �ా�ా� � ��� ప���ా���ా� మ�. 
  
ధన��ా��ల�. మ� ఏడవ ప�శ� ��సం �స�� వ�����  మ� ప��స�ందన ��ండ�� ��ా రం�ం��లనుక�ంట����మ�. ��ం� �ా� 
ISD ��ర�గ�త��� ఉన�ందున ��ర�� �ాఠ�ాలల��ౖ � ఆల�చనల� ఏ�ట� మ��య� ఈ �ాఠ�ాలల� �ల�� ��ౖ ఎల�ంట� ప���వం 
చూప����? 
  
ఇ�� ��ప� ప�శ�. �క� �ెల��ా, ��ను వ����గతం�ా, ఇ�����ష� మ��య� ��న� �షయ�లను ��ను అ�నం��సు� ���ను, అ� 
��ర�� �ాఠ�ాలల��  జరగగలవ�. మనం ��ర��క�న� �షయ�ల� మ��య� మ����� �షయ�ల� ఉ����, �ాట� నుం�� వ��న 
ఆ�ష�రణల� ఉ����. అ�నప�ట��� ��మ� �ాట�� క��� ఉండబ� త�న�ట���ే, �ాట�� ప�భ�త� �ాఠ�ాలల�� �ాట� అ�ే 
మ��ా� ల�� , �� అ���ా యం ����ా, అ�ే ��లమ���ల ����ా ��ల�ా�. ఎందుకంట� �ార� తమ ఆ�ష�రణలను 
�� ందగల�గ�త����ర�� �ారణం �క� �ెల�సు, పనులక� ��ధ మ��ా� లను కను��నం�� ఎందుకంట� అ� ఎక��వ ��ల����� 
క��� ఉంట��. �ాబట��  ��ర�� �ాఠ�ాలల�� ఇ�� ప��ేయడం మనం చూ��� , మనం ఏ� �ేసు� ���� మ��య� ప�భ�త� 
�ద��� మనం ఎల� ��ల�సు� ���� చూ��ల� మ��య� చూ��ల� ��ను ���సు� ���ను మ��య� మనక� ఎల� �ెల�సు, 
�క� �ెల��ా, �జం�ా ���� ప���త�లను ��ల��ంచం�� మ�క� ప�భ�త� �ద� ఉంద�, �ాట�ల� ����ంట�� �ర�గలర� �క� 
�ెల�సు, �క� �ెల��ా, ��ధ అవస�ాల� మ��య� ��ధ మ��ా� ల�. ��ర�� �ాఠ�ాలలను ��ను ఖ��తం�ా �ా�గ�సు� ���ను. 
�ర� ప�� � ఎడ����ష� వల� అ�ే స�ల��� ������  ��ను �ా��� ట�బ�� �� �ా�గ�సు� ���ను 
  
ధన��ా��ల�. Ms ఎమ�క. �క� ఆల�చనల� ఉ���య�? 
  
అవ�ను. ��ను ��ర�� �ాఠ�ాలలను మ� �ల�� క� �ా�గ�ం��ల� ��ను అనుక�ంట����ను మ��య� �క� �ెల�స� ��ను 
అనుక�ంట����ను, �� ట� �����ార��  మమ��� ��ర�గ�పర�సు� ం��. �ాబట��  �క� �ెల�స� ��ను అనుక�ంట����ను, ��మ� 
సూ�� ఆ� ���� అ� ఉం���. త��దండ�� ల� ప�భ�త� �ాఠ�ాలలను ఎంచు���ాల� ��మ� ��ర�క�ంట����మ�. �ాబట��  
��ర�� �ాఠ�ాలల ��సం ప� �ేసు� న� �ాట�� �సు��వట���� మ��య� మ� ప�భ�త� �ాఠ�ాలల�� � �ాట�� అమల� �ేయ�ల� 
�క� �ెల�సు. మ��య� ��మ� బయటక� ���� చూ��� మ��య� �క� �ెల��ా, మ� కమ���ట� సమ���శం ఏ�ట�. �క� 
�ెల��ా, ��ర�� �ాఠ�ాల �ంప����� ఆ అవసరం ఏ�ట� మ��య� మన ప�భ�త� �ాఠ�ాలల��  ఆ అవస�ా�� ప���ం���. �ాబట��  
II ��మ� ప���ా��ం��మ�, �క� �ెల��ా, �ాట�� చూడం��. �క� ��ర�� �ాఠ�ాలల� �ెల�సు మ��య� �క� �ెల��ా, ��మ� 
ఏ ����ర�� ల� మ� �ాఠ�ాలలను ������డ�త����� అక�డ ఖ��ల� ల�వ� మ��య� మ� �ాఠ�ాలల��  ఆ అంత�ాలను ��మ� 
అనుభ�సు� ���మ�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms మ�� �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  



అవ�ను. �ాబట��  మన �ల�� ల�� ప�భ�త� �ాఠ�ాలలను క�ట�ంబ�ల� ఎందుక� ��ర�� �ాఠ�ాలలను ఎను�క�ంట����� ఒక 
�ల�� �ా మనం మన�� మనం ప���ంచు��వడం ��ల� మ�ఖ�ం అ� ��ను అనుక�ంట����ను. ��ర�� �ాఠ�ాలక� ���  అంట� 
ఏ�ట�, ల��� అ�� మనక� త�ి��� �న �షయం మ��య� మన ప�భ�త� �ాఠ�ాలల�? మ��య� అ�� ��మ� అం��ంచ��� 
అ��ే అ�� ఎందుక� మ��య� �క� �ెల��ా అ� �ెల�సు���ా�, ఇ�� మ� �ిల�లంద���� మం���. �����ర� ��ర�� సూ�� 
�డళ�  నుం�� మనం �ీ�క��ం�ే �షయ�ల� ఉ���య� అ� �క� �ెల��ా. �క� �ె��ిన�� ��ల� మ�ఖ����నద� ��ను క��� 
అనుక�ంట����ను, �క� �ెల�స� ��ను అనుక�ంట����ను, ���� ��ర�� �ాఠ�ాలల� �జం�ా �జం�ా �నూత����న పనుల� 
�ే�ా� � మ��య� ��మ� అల�ంట� �షయ�లను చూడటం అవసరం మ��య� మ� �ాఠ�ాలల��  �క� �ె��ినట�� �ా, ��మ� మ� 
�ిల�లంద�� అ���స అవస�ాలను �ర������ �నూత� �ార�క�మ�లను అం��సు� ���మ�. 
  
ధన��ా��ల�. ఇప��డ� బ�ె�� ప�శ�క�, Ms బ� �, క�ట�ంబ�ల� ఇతర �ాఠ�ాలలను ఎను���వడం�� న�దు తగ�డం, పను� 
ఆ��యం తగ�డం మ��య� unexpected ��ంచ� �ల��  ఖర��ల� వంట� అ��క సం��వ� సమస�లను ఈ మహమ���� 
క���సు� ం��. ��తల� అవసర����ే వ�ే� ఏ���� బ�ె�� క� �ర� ఎల� ��ా ��న�త ఇ�ా� ర�? 
  
అవ�ను, ��ప� ప�శ�. �ాబట��  ��ను �ా���� ��ా ��న�త��ే� మ�ర�ం మ��య� ��ను ఈ సమస�ను �ేర���వడం ఒక అంచ�� 
��యం��. ��మ� �ిల�లను ఎక�డ ��ల��య�� మ�క� �ెల�సు. ఇ�� ఎక��వ�ా ��ా థ�క �ాఠ�ాలల��  ఉం��, ఉన�త 
�ాఠ�ాలల�� � మధ� �ాఠ�ాలల� �ాస��ా��� ఇ�� 90 మ��య� ����ప� 100% అ� ��ను నమ��త����ను. �ాబట��  ��మ� మ� 
�ాఠ�ాలల�� �� ���� �క� �ె��ిన �ా��� చూ���, అక�డ ��మ� ����ర�� లను ��ల��య�మ�. ��తల� �ేయవల�ి వ���  అ�� 
��మ� ఉం�ే ����ర�� లక� దగ�ర�ా ల�దు, ����ర�� లక� దగ�ర�ా ఉన� ప���� �క� �ాధ����నంతవరక� �ెల�సు. �ాబట��  ��మ� 
�క� �జం�ా �ెల�సు, ��మ� �ేట�ను �� ందు��మ�. �ేట� న���ే �ర�య�ల� �సు��వడం ��క� ఇష�ం. �ాబట��  ��మ� �ేట�ను 
�� ందు��మ� మ��య� మ��, ��మ� �ా�ంప� �ా� �ల� ఉన� వసు� వ�లను క����ంచమ� మ��య� మనం క����ంచగల ఇతర 
ప��ే�ాలను చూ��� మ��య� మ��, ఇక��ే ఆ�ష�రణ వసు� ం��, అ�ే అం��ంచ����� �నూత� మ��ా� లను కను��ంట�మ� 
అ��క ��ణ�త గల �ద� మనక� ఎప��డూ జర�ా��న బ�ె�� ��త�� ఉంట�ం��. 
  
ధన��ా��ల�. ��మ� మ��? 
  
అవ�ను, ఎప���ౖె�� �ర� మ�ట�� డట���� బ�ె�� సం��భంల� ఉన�ప��డ� ల��� �ర� ��తల� �ేయ���న �ాలంల�, �క� 
�ెల��ా, �ర� �ేయవల�ిన �దట� �షయం �క� �ెల��ా అ� ��ా� ��ంచు��ం��, �ర� వనర�లను ��ట��సు� ���ర� �ర� 
ఖ��తం�ా క��� ఉన� �షయ�ల�. ఒక�ా�� �ర� ఆ �షయ�లను కవ� �ే�ి, ఆ��ౖ �ర� తదుప�� �ా� ��� ��ళ��ర�. �ర� 
��త��య��� కను��ంట�న� బ�ె�� క�ం� ల� ఇ�� ��ల� మ�ఖ����న��. �ాబట��  మ��ంత �ాం���క పదం ల�క�� వడం ��సం 
మ�ట�� డటం మ��య� �ర� �ేయగ���నంత ఎక��వ ��త��య��� ��ల��సు� ���ర�, త����ా ��మ� �ేయ���న� ��మ� 
ఖ��తం�ా �ేయగలమ� �ర� భ���ా ఇసు� ���ర�, ఇ�� మ� అ� ��ా� ��ంచు���ా� �ిల�ల� అ��క ��ణ�త గల �ద�ను క��� 
ఉ���ర�. మ��య� ��ను ��క�� బ� � �� ప�����ా అం��క��సు� ���ను మ��య� ఆ�� ఉం�న ������� ��ను 
అ�నం��సు� ���ను. మన �ిల�ల �ద� మ��య� మ� �ిల�ల� ��� ప���వం చూప� �ధం�ా ��మ� �ేసు� ���మ� 
��ా� ��ంచు���ా�. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� వ�����? 
  
అవ�ను, మనం క��� ఉన� సంప�ర� బ��ిక�్ ఏ�ట� మనం �ర��సు� ���మ� మ��య� అ� ఏ�ట� ప�� ఒక����� స�ష�ం�ా 
ఉం�ేల� చూసు���ా� అ� ��ను ఖ��తం�ా అం��క��సు� ���ను. ఎందుకంట� �ల��  ఎందుక� �ర�య�ల� �సుక�ంట�ం�ో  ప�జలక� 
�ె�య� సమస� మనక� తరచు�ా వ��నప��డ� ��ను ���సు� ���ను. �ాబట��  ఆ ��ా థ�క అవస�ాల� ఏ�ట� ��మ� 
��ా� ����� , ��� గ���ం� ప�జలక� �ెల�స� ��మ� ��ా� ��ంచుక�ంట�మ�. ఆ��ౖ ��ను �జం�ా ఈ���ట��� ��ా రం��ా� న� �ె�ా� ను. 
��మ� �ెబ���మ�? స��, �ల�� ల�� ����ర�� లంద���� అవసర���న �ాట�� �� ం�ేల� ఎల� చూసు���ా�? మ��య� అ�� ఎల� 
ఉంట�ం��? ��మ� ���� �న�ం�ా ఎల� �ేయగలం? బ�ె�� త���ంప�లను క��� ఉన� ఇతర �ల�� ల� ఏ�ట�, అ� ఎల� �ే�ా� 
ఎందుకంట� ��మ� ���� ఒంట���ా �ేయనవసరం ల�దు. ��మ� చక�ం ��నుకక� ��ళ�వల�ిన అవసరం ల�దు. ��మ� ఇతర 
ఉ��హరణలను చూడవచు� మ��య� �ాట�� ���రణ�ా ఉప���ంచు��వచు� మ��య� మనక� ఏ �ధ���న ��తల� అవసర� 
�క� �ెల��ా, అ� మనక� తప��స���ా అవసరం ల��� అ� ఉం��� మ��య� అ�� ����ర�� లను బ���సు� ం�� ల��� �ల�ౖనంత 



తక��వ �ాదు. ఈ సమయంల� మనం �ే�� ఏ��ౖ�� ��తల� ఉ���య� ప�జలక� �ెల�సున� ��ా� ��ంచు��ం��, �ల�ౖనంత త�ర�ా 
ఆ బ�ె�� ��ా ��న�తలను ప�నర�ద���ంచ����� ��మ� ��ంట�� చూ�ా� మ�. 
  
అంద���� ధన��ా��ల�. Ms మ��, �ర� ఈ ���ం�� ����ాలల� ఒక���ల� �ారదర�కతను ఎల� �వ���ా� ర�: ఆ���క, ������� 
������త�ల� ల��� �ార�కల��ాల�? 
  
��ను �ి� వ�? ��సు� ���ను? ��ను ��ౖ��న�్ �� ����� ను. ఎల�? �ాబట�� , ఆ���క �షయ�������  �ారదర�కత? �ర� �ేయగ��� ఒక 
�షయం �క� �ెల�స� ��ను ���సు� ���ను, బ�ె�� ఎల� ����ంచబ��ం�ో , వనర�ల� ఎక����� �� ���, �ాఠ�ాల �ల��  
దృ�ా� ంతంల�, �ాట���ర�లక� అవ�ాహన క��ంచడం ఏ సంస������ ��ను ���సు� ���ను, �క� �ెల��ా, ��మ� ���� 
ఉప���ంచగలమ� ఉ��హరణక� బ�ండ�� , మ��య� ఆ డబ�� ఎల� ఖర�� �ేయబడ�త�ంద�� �����ౖ �ర� సంఘ��� 
�మగ�ం �ే�ా� ర�. ఆ డబ�� ఎక����� ��ళ�� ం�ో  �ర� ప�జలక� అవ�ాహన క���ా� ర� మ��య� �ర� � �ాట���ర�లను 
న�క���ా� ర�. �క� �ె��ినట�� �ా, అ�� ఒక ��ా జ��� సమయంల� ల��� �ాఠ�ాల సంవత�రంల� ఉం�� అ�� �����ౖ సమయం 
గడ�సు� ం��. �ాబట��  �ర� ప�జలక� అర�మ��� �ధం�ా సమ����ా�� అక�డ ఉం�నంత �ాలం �క� �ెల�స� ��ను 
���సు� ���ను. 
  
ధన��ా��ల�. Ms మ��. Ms ఎమ�క? 
  
ఖ��తం�ా. ��ను �ాస��ా��� మ�గ�� ���� సమ���నం �ెప�బ� త����ను ఎందుకంట� అ� అ�� ఒ��ల� ఉ���య� ��ను 
అనుక�ంట����ను. �ాబట��  �ా��రణం�ా �ారదర�కత �ర� �ేయగ��� మ��ా� లల� ఒకట�, సమ����ా�� సులభతరం �ేయడం, 
ప�జలక� సులభం�ా �ర�మ���ల� �ేయడం. మ�క� ప�సు� త బ� ర��  సభ��డ� ఉ���ర�, అ�� ఆ�� ��సు�� ���ల� ఎల�ప��డూ 
�ేట�ను ��ి����సు� ం�� మ��య� ప�జల� ���� సులభం�ా ����ంచు��గల�గ���ర� మ��య� చ��� అర�ం �ేసు��వచు�. �ల�� క� 
ఇ�� �జం�ా మ�ఖ�మ� ��ను ���సు� ���ను. ����� �ాట� ���ాల� మ��య� సమ�జం అర�ం �ేసుక��� అర�వంత���న 
��లమ���ల� వ�ా� �. సమ����ా�� కను��నడం ��ల� సులభం అ� ��ను అనుక�ంట����ను, ప�జల� అడగ����� ల��� 
��తక����� ��ళ�వల�ిన అవసరం ల�దు. ��� ల� ����ంచడం సులభం మ��య� �ార� ���� కను��నవచు� మ��య� 
అ��ంట�కంట� �ార� ���� అ�����ే �ాఠ�ాల �ల��  ���� అం��సు� ం��. �ాబట�� , �ారదర�కత �ాస��ా��� మనం �ేయగ��� 
సులభ���న మ��య� ఉ�త �షయ�లల� ఒకట� అ� ��ను అనుక�ంట����ను. సమ���రం ఉం��, ���� అందుబ�ట�ల� 
ఉంచం�� మ��య� మ�� సమ�జంల�� ప��ఒక����� సులభం�ా �ర�మ���ల� �ేయం�� మ��య� మ��, ���� సమ�జ���� 
అవ�ాహన క��ంచం��. �ల�� ల� ఏ� జర�గ�త�ం�ో  �ా���� �ె�యజ�యం��. 
  
ధన��ా��ల�. �స�� వ�����? 
  
�ారదర�కత �షయ���� వ��� , �ారదర�కత �షయ���� వ���  ��ను ��క�� బ� � �� అం��క���ా� ను ఎందుకంట� ���� 
ప��ష���ంచ����� మ��ా� ల� ఉ����, �క� �ెల��ా, �త�ం అ�� ��ా ం��ల�� మ��య� ��ను ���సు� ���ను �ర� �దట 
�ర� ఎక�డ �లబ�� ఉ����� ప�జలక� �ె�యజ�య�� అ�� ��ా ం��ల�� �ల�� �ా. �షయ�ల� స���ా�  ఎక�డ జర�గ�త�����, 
ఎక�డ �షయ�ల� స���ా�  జరగడం ల�దు మ��య� �షయ�ల ��సం ఒక స�ల���� �ేర���వ����� �ర� ఏ� �ేసు� ����� �ర� 
�జ����ా మ��య� స�ష�ం�ా ఉం���. మ��య� �ర� సమ����ా�� సులభం�ా అందుబ�ట�ల� ఉం��ల� ��ను 
���సు� ���ను. మనల� ��ల� మం���� ఇంట���� ��ల� సర����  ఉన�ప�ట���, ఇ�� ఇంట���� ���� ఉం��ల� ��ను అను��ను. 
ఇప�ట��� �ి�ర���న ��ా ప�త ల�� వ�క�� ల� ��ల� మం�� ఉ���ర�. అందువల�  ప�జల� సమ����ా�� �� ందవల�ిన మ��ా� ల� 
ఏ�ట� మనం కను��నవల�ి ఉం��, త����ా �ార� ���� క��� ఉంట�ర� మ��య� �ార� ���� ఉప���ంచుక��� �ధం�ా 
�ెల�సు��ం�� మ��య� �ా���� ఆ సమ����ా�� �� ంద����� ��ధ మ��ా� లను కను��ంట�ర�. త��దండ�� ల� ల��� ఎవ����� తమ 
������� గ���ం� ప��ే�కం�ా �ల��  నుం�� సమ����ా�� �ెల�సు���ా��న అవసరం ఉంట� ��క�� బ� � �ె�ి�నట��  �క� �వర�ా 
�ెల�స� ��ను ���సు� ���ను. ఆ సమ����ా�� �ార� �ల�ౖనంత త�ర�ా మ��య� సమర�వంతం�ా �� ంద����� �ల��  ఏ�ౖె�� 
�ేయగల�ా�. 
  
ధన��ా��ల�. మ� �వ�� ప�శ�క�, ��మ� �స�� వ�����  �� ��ా రం�ం��లనుక�ంట����మ�. ధర�కర� �క� మ�ఖ����న 
ఉ�ో��ాలల� ఒకట� �ల��  ������� �ె�యజ�య����� కమ���ట� ఇ� ప�� ను ఉప���ంచడం. �త�ం �ల�� ల�� ��న� 



సమ��ల �ాట���ర�ల నుం�� బ� ర��  ఇను�ట�� సంగ���సు� ంద� ��ా� ��ంచ����� బ� ర��  ��ా�ణం ల��� కమ���ట� ఇను�� 
ప����యల� ఏ ���ల��ా అ�వృ���  �ెం���? 
  
ఇప��డ� ��ను ఆ ప�శ�ను ����సు� ���ను. మ��య� ��ను ఆ ప�శ�ను ����సు� ���ను ఎందుకంట� అ�� వ�ా� లల�� అ�� 
క�ట�ంబ�లను �మగ�ం �ేయ����� బ� ర��  మ��ంత �ేయ�లనుక�ంట����ను. �ాబట��  ��ను �ేయ�లనుక�ంట�న� �షయం 
ఏ�టంట�, ప�� సంవత�రం, �� బ� ర��  �����ర� సంఘటనలను �ర���సు� ంద� ��ా� ��ంచు��ం��. ఆ ప��ే�ాల�� � అ�� �ల�వ� 
అ���స బృం��ల�� �ాట�, ఒకట�, బ� ర��  అంట� ఏ�ట� మ�ట�� డం��, �ా�� నుం�� ఆ సమ����ా�� కను��న����� బ� ర�� � 
�మగ�ం �ే�� మ��ా� ల గ���ం� మ�ట�� డం��. మనం బ��ా ఏ� �ేయగలం? ��మ� ��� ఎల� మం��ా �ాల�� నగలం? 
ఎందుకంట� మ�క� అ�� సమ�����ల� ల�వ�. ��మ� బ� ర��  సమ����ాలక� �ా� వ�క�� ల నుం�� �సుక�ంట�మ� మ��య� 
��మ� అక�డక� ������. �ార� మ�క� చూ�ి�ా� ర� ��మ� cannot ��ంచల�మ�. ��మ� �ా�� వద�క� ������. ����� �ాట�, 
�క� �ె��ిన, అ�� PTA లను ఉప���ంచడం మ��య� �ా���� �ెల�సు��వడం ��క� �జం�ా ఇష�ం. ��, �ర� ఎవ�� నుం�� 
�నడం ల�దు? � �����ర� �ాఠ�ాలల��  � సమ��లల� ఎవర� ల�ర�? ��మ� �ా��� ఎల� �ేర���వచు�? ఎందుకంట� ప�� 
�ాఠ�ాలల� మ�క� �ిట�ఎల� ఉ����. �ార� అ�� సంఘ�లను �మగ�ం �ేయ����� ఒక అదు�త���న వనర� అ� ��ను 
���సు� ���ను మ��య� �ాస��ా��� ఆ సంఘ�లను �మగ�ం �ేయ����� మ��య� �స� ృత �ా� �ల� �ాఠ�ాలక� 
ఉప���ంచు��వట���� �ెల�సు. 
  
ధన��ా��ల�. Mx ఎమ�క. �వ�� ప�శ�క� �ర� స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
అవ�ను. ప��కర సమ��ల నుం�� కమ���ట� ఇ� ప�� �� ందడం, ��మ� ��ా రం�ం�ే �దట� మ��ా� లల� ఒకట� �జం�ా 
బయట��� ����, మ� సంఘంల� ఉన� ఈ కమ���ట� సమ��ల��ంట�� కను��నడం మ��య� ��మ� సూ��� లక� ��ళ�వచు�. 
�క� �ెల��ా, సూ��� ల� �ా��� ఇప�ట��� �ాఠ�ాలల�� �� ఆ���ం���. ఈ ��న� కమ���ట� సమ��ల గ���ం� మ��య� 
మ� సంఘ�ల ��ౖ�ధ�ం గ���ం� �ల��  �ా� �ల� మనం �ెల�సు���ా��న అవసరం ఉంద� ��ను ���సు� ���ను, ఆ��ౖ ��మ� 
�ాట�� బ� ర�� �ా �ీ�క��ం���. ��మ� �ాట�� �సుక��ా�ా�, �ార� ��ా ��ధ�ం వ��సు� ���ర� ��మ� ��ా� ��ంచు���ా�. ��ను 
2018 ల� బ�ం� క�ట�ల� ఉన�ప��డ�. ఇ�� ��ల� ��ౖ�ధ����న�� �ాదు. మ��య� ఇ�� ��ౖ�ధ�ం�ా ఉండట�� �ాదు, ఇ�� 
�త�ం �ల��  నుం�� ఉం���. �ాబట��  మనం �జం�ా బ� ర��  వల� మం� ప� �ేయవల�ి ఉం�� మ��య� ��ను మ�� �ె�ా� ను, 
�క� �ెల��ా, ఇ�� �ేట�క� వసు� ం�� ఎందుకంట� అ�� ఈ రక���న సమ����ా�� �ాస��ా��� �ర���ంచగల మ��ా� ల� మ��య� 
మనక� ���� ఉ���య� ��ా� ��ంచు��ం�� మ� సమ�జంల�� ఈ ��న� సమ��ల నుం�� ��మ� ఇను�� �� ందుత����మ� 
చూ�ిం�ే ��లమ���ల�, మనం త�ి��� �న సమ��ల� ఒక����కర� వ�����సు� ���య� ��ా� ��ంచు��ం��. మరల�, ��ను 
క��� ఓ��� �ేత�ల� క��� ఉ���ను మ��య� ప�జలను �నం��. �ర� ప�జలను ఎంత ఎక��వ�ా �ంట���, ఎక��వ మం�� 
ప�జల� ��� వ�� మ�ట�� డట���� ఇష�పడ��ర�. 
  
ధన��ా��ల�. Ms మ��, �ర� �వ�� ప�శ�క� ప��స�ం��ం��లనుక�ంట�����ా? 
  
�ాబట��  ప���రం గ���ం� ��క� ఆస���కరం�ా ఉన� ఒక �షయం �క� �ెల�సు, ఈ �ాఠ�ాల �ల�� ల� ��ల� మం�� ఉ���ర�, 
�ాఠ�ాల �ల��  ఏ� �ేసు� ం�ో  �ె�యదు ల���, నను� ��ంచం��, �ాఠ�ాల బ� ర��  ఏ� �ేసు� ం��. �ాఠ�ాల బ� ర��  �ాత� ఏ�ట�. 
�ర� �ాఠ�ాల�� ఎల� కమ������ �ేయవచు�? అందువల�  ��ను ��ల� తరచు�ా ఆల��ం�న ఒక �షయం �క� �ెల�సు, 
�ాస��ా��� మ� క�ట�ంబ�లంద���� �ార� ఎల� �మగ�ం అవ���ర�� ��� గ���ం� ��మ� ఎల� అవ�ాహన క���ా� మ�? �ార� 
తమ ��ంత�లను ఎల� ���ించగలర� మ��య� �క� �ెల��ా, ఒక �ాఠ�ాల ప�సం��ంచ�����, ప�సం��ంచ����� ఒక 
ఉ�ా���య�����, ప�సం��ంచ����� �ి����ా� క�, ప�సం��ంచ����� ఒక సల���ర�క� త��న �షయ�ల� ఉ����. మ� ఏ��య� 
సూప��ంట�ం�ెంట��  ఉ���ర�. �ా� �ాఠ�ాల బ� ర��  మనల� ప�� ఒక�ర� వ�� �ా�� సమస�లను �ె�యజ��� ప��ేశం�ా ఉం���, 
��మ� బ��ా ఏ� �ేసు� ���� మ�క� �ెప�ం��, అందువల�  �ార� ఎల� కమ������ �ేయవచ��� ��� గ���ం� ప�జలక� 
అవ�ాహన క��ంచ����� �క� మ��ా� ల� కను��నవల�ి ఉంట�ంద� ��ను ���సు� ���ను మ�క� ఆ��ౖ అంద���� 
కమ�����ష� ను అందుబ�ట�ల��� �ెసు� ం��. 
  
మ� అ���స సంఘ�ల నుం�� ఈ క��న���న ప�శ�లక� సమ���న���న అభ�ర�� లక� ధన��ా��ల�. ��మ� ఇప��డ� � 
మ���ంప� ప�కటనల ��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� Ms Bone Ms Bone �� 
��ా రం�ంచబ� త����మ�. �ర� �దట� మ���ంప� ప�కటనను �� ందు��ర�. 
  
�దట ��ను ���� పట�� క�న�ందుక� మ��య� �డ��� �ే�ినందుక� PTA ����� అంద���� ధన��ా��ల� 
�ె�ా�లనుక�ంట����ను. �క� �ె��ిన ��� గ���ం� నను� ��ల� ప�శ� అ���ార�, ��ం� �ా� ISD గ���ం� �క� ఏ� ఇష�ం? 
��ను ��ల� �షయ�ల� ఇష�పడ�త����ను అ� ఆల��సూ� �� ఉ���ను �ా� ��ం� �ా� ISD గ���ం� ��ను �జం�ా 
����సు� ���ను ��ను ప�జలను ����సు� ���ను. ��ను త��దండ�� లను మ��య� ����ర�� లను ����సు� ���ను. ��ను సమ�జ��� 
����సు� ���ను. �� ఉ�ే�శ�ం ఏ�టంట� ��ను ����సు� ���ను మ��య� ����ర�� ల� మ� భ�ష�త�� . ��ను మ� సంఘ���� మద�త� 
ఇ�ా�లనుక�ంట����ను. ��ను మ� సమ�జ���� ��వ �ేయ�లనుక�ంట����ను మ��య� మ� ����ర�� లను సన�ద�ం �ేయడం 
����ా మ��య� ప�� �డ�ను �జయవంతం �ేయ����� �ారంద���� వనర�ల� మ��య� మద�త� ఉంద� ��ా� ��ంచు��వడం 
����ా ��ను ���� �ేయ�లనుక�ంట����ను. మ��, �� ��ా ��న�తల� �ద�, �ా��ం�న అంత�ాలను మ��ి��యడం, 
ఉన�త���న �ద�ను అం��ంచడం మ��య� ప�� ������� భ�ష�త�� ల� �ిద�ం�ా ఉ���ర� ��ా� ��ంచు��వడం. ��ను మ� �ిల�లక� 
ఉత�మ �ద�ను అం��ంచ����� మ� �ల��  పను� ��లర� మం� �ీ��ా�� అ� ��ా� ��ంచడం ����ా ఆ���క జ�ాబ�����తనం ఉం�ేల� 
చూడబ� త����ను. ��ను మ� �ిల�ల� �ా��రకం�ా మ��య� మ�న�ికం�ా సుర��తం�ా మ��య� ఆ��గ�ం�ా ఉం�ేల� 
చూడబ� త����ను. ��ను సంఘ���� ����� �ా�� ఇవ�బ� త����ను. ఇందుల� త��దండ�� ల�, ఉ�ా���య�ల ����ర�� ల�, 
సంఘ సభ��ల� ఉ���ర�. బ� ర�� �� �మగ�మవ������, �ల�� �� �మగ�మవ������ మ��య� �ానుక�ల మ�ర�� �ేయ����� 
�ర�య����ార�ల�� �మగ�మవ������ మ��య� � వ����గత �ా�ంప� ల ��సం �క� అవసర���న మ�ర��లను ��ను �క� 
ఇవ�బ� త����ను. ��ను ��ం� �ా� ISD ల�� ప�� ��������� ఈ���ట�� అం��ంచబ� త����ను. �ాబట��  ��ను మ�� �క� 
కృతజ�తల� �ెల�ప�త����ను మ��య� �ర� నవంబ� 3 న ��క� ఓట� ���ా� ర� ��ను ఆ�సు� ���ను. 
  
��మ� బ� � ధన��ా��ల�. �స�� వ����� , �ర� మ��ి��య�లనుక�ంట�����ా? 
  
ఖ��తం�ా. �� దృ�ి�� ��� పంచుక��� అవ�ాశం ��సం ��ం� �ా� ISD PTA �� ��ల� ధన��ా��ల� మ��య� ఈ ప����యల� 
��గ���నందుక� అక�డ ఉన� ప�� ఒక����� ధన��ా��ల�. ��ను ��ా రంభంల� �ె�ి�నట�� �ా, ఇక�డ స�ష����న ఎం�ిక ఉం��, 
య��తథ �ి�� ల��� మ�ర��. ��మ� మ� బల��న���న ప��ే�ాల వల� మ�త��� బలం�ా ఉ���మ�. ఆ బల��న���న ప��ే�ాలను 
�స���ంచడం ����ా ల��� �ాట�� త���ంచ����� ప�య��ంచడం ����ా �ాదు. ��మ� ����ర�� లంద��� తప�క చూసు���ా�. 
అ� మన� �ాక�� ��� ల��� మనల��ా క��ించక�� ���. ఒ�� క�ట�ంబ���� ��ళ�క�� ��� ల��� మనల��� 
��ంచక�� ��� ��మ� అ�� క�ట�ంబ�ల� మ��య� సంఘ�లను �మగ�ం �ేయ��. ��యకత�ం మ��య� మన నుం�� 
మనం బ��ా ��మ�ం� �ేయ��. ప���� మనక� బ��ా జర�గ�త�న�ప��డ� క��� మనం బ�ధపడ�త�ంట� ఇతర�ల నుం�� అ�ే 
��ర�క�ంట����మ�. ఇ�� జరగ�����, ��మ� �ౖెర����న ఎం�ికల� �ేసు���ా� మ��య� మ� కంఫ�� జ�� క� �ం� �ేర����ా� 
ఎందుకంట� అక��ే అదు�త���న జర�ప�త����ర�. ��మ� ఎల�ప��డూ ప���� �ేయడం ����ా ��మ� అక����� �ాల�మ�, �ా� 
మ�ర��ను ��ర�త�. �� ��ర� �ా���� వ�����  మ��య� ��ను ఆ మ�ర�� అవ���ను. � సమయ���� ధన��ా��ల�, మ��య� 
� మద�త��� ��ను ��ర�ంచబ��� ను. 
  
�స�� వ�����  ధన��ా��ల�. Ms మ��, �ర� మ��ి��య�లనుక�ంట�����ా? 
  
ధన��ా��ల�. ��ను �ాఠ�ాల బ� ర�� ల� ��వ �ేయ����� నడ�సు� ���ను ఎందుకంట� ��ను �ిల�ల� మ��య� ఉ�ా���య�ల� 
మ��య� ��ం� �ా� ISD గ���ం� ల�త��ా శ�ద�  వ��సు� ���ను మ��య� ఒక �ల��  అందర� �ిల�ల� అ�వృ���  �ెందుత����ర� 
��ను vision ��ం��ను, మ� ఉ�ా���య�లక� ��యకత� మద�త� మ��య� వనర�ల� ఉ����, అ� మ� ����ర�� లక� 
అం��ం����న అవసరం ఉం�� ప�పంచ �ా� � �ద� మ��య� �ల�� ల�� ప�� �ిల��ా���� సుర��త���న ��ణ����న అ���స 
�ా��వరణ�ల� ఉ����. మ� �ిల�ల� మ��య� ఉ�ా���య�ల� ట��ీ��� అర�� ల�, �ార� క��న���న �ర�య�ల� �సుక��� అర�త 
క��� ఉ���ర� మ��య� �ిల�ల� మ��య� ఉ�ా���య�ల అవస�ాలను అర�ం �ేసు��వ����� ఆ��ను అనుమ�ం�ే ��పథ�ం 
ఉం��. �ా����  ���� ఎ���ంట��ల� �దట� తరగ� ఉ�ా���య���ా, ����ర�� ల� ఏ�ట� �ెల�సు��వ����� ��ను ���ం� 
అనుభవంల� �ల���ౖన���� �� ం��ను. మ��య� ఉ�ా���య�ల� తరగ� గ��ల� వృ���  �ెం���. ఉ�ా���య����ా ఉన� 
తర��ాత, ��ను ల� సూ�� �� �����ను, అక�డ సం���ష�  సమస�లను �����ించడం మ��య� ��న� దృక���ల�� ఉన� 
వ�క�� ల�� క��ి ప��ేయడం ��ర��క����ను, ఇందుల� �ాల�� న� ప�� ఒక����� ప��జనం �ేక���� �ామ� ��న�్ �� ల��షన�్. 
ఈ ��ౖప�ణ��ల� �� ప�సు� త �ాత�ల� ��క� స�యపడ���, ఇక�డ ��ను �ార�కల��ాల �����లను మ��య� ��ద�  �ాష� � సంస�  



��సం 1.4 ��య� ��లర� బ�ె�� ను పర������ా� ను. ఈ ��ౖప�ణ��ల� మ��య� అనుభ�ాల కల�క ఈ సమ�జ���� ధర�కర��ా 
��వ �ేయ����� ��క� ప��ే�కం�ా అర�త క���సు� ం��. ��ను ����� మ��ి���ా� ను. ��ను ����� మ��ి���ా� ను. �� �దట� 
�దట� తరగ� తరగ�ల� ఉన� మ�� ������� నుం�� ��క� ఇట�వల ��� బ�� �ా�ఖ� వ��ం��. అ��జ��� నుం�� ఆ�� తన 
�జర��ా� బ��ల�� ను �� ��సం ఆ���ం�నట��  ఆ�� ��క� �ె�యజ��ిం��. ఇ�� �� హృదయ��� ����ం�� మ��య� ��ను 
ఎందుక� నడ�సు� ����� ��క� గ�ర��  �ే�ిం��. ఎందుకంట� ��ను ��ం� �ా� ISD �క� �ిల�లను మ��య� ఉ�ా���య�లను 
����సు� ���ను ఎందుకంట� శ�ద�గల ఉ�ా���య�డ� అం��ం�ే ప�పంచ �ా� � �ద� ఒక �ిల��ా����ౖ ప���వం చూప�త�ంద� ��క� 
�ెల�సు మ��య� ��ం� �ా� ISD ల�� ప�� �ిల��ా���� ఆ అనుభవం ఉం��ల� ��ను ��ర�క�ంట����ను. ��ం� �ా� ISD 
సూ�� బ� �� ��� � 2 ��సం ��క� ల��ి మ�� మద�త� ఇవ�మ� ��ను అడ�గ�త����ను. 
  
ఈ ఓటర� �ార�క�మంల� �ాల�� న�ందుక� మ� ఇష�ప�ే అభ�ర�� ల� Ms మ��, �స�� వ�����  మ��య� Ms బ� � లక� 
ధన��ా��ల�. సమ�జం, �ాఠ�ాలల�, త��దండ�� ల�, ఉ�ా���య�ల�, ��ా�హక�ల� మ��య� ��ం� �ా� ISD �క� 
����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�� RRISDPTA.ORG మ��య� మ� �� ష� 
���య��� �ాట� ఇతర ప��ే�ా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�� ను చూడం�� మ��య� ��ప� �ాయంత�ం 6 
గంటలక� ��� � 7 ��సం మ��య� 7 గంటలక� ��� � 6 ��సం ��� ఉండం��. ��ప� �ాయంత�ం 6 గంటలక� ��� � 7 మ��య� ��� � 6 
�ా�� 7 గంటలక�. ధన��ా��ల� మ��య� గ�� ��ౖ�. 
  
  
 


