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హామీలు 

హామీల యొక్ూ  ప్రపతి వ్ర్ గౌంలో ప్రపతి బాక్్ట ప్లను ఎౌంచుకౌండి. గమనిక్: చెక్టప్లబాక్్ట ప్లను ఎౌంచుకవ్డౌం అనేది హామీలో పేర్కూ న్న  

లోక్ల్ ఎడ్యయ కేష్ ఎజెన్స్  (LEA) పర్్ న్ల్ప్లక్త డిజిటల్ సౌంత్క్ౌం. 

 

 

ARP ESSER నిధులను స్వీ క్ర్ౌంచే LEA అభివ్ృదిి చెౌందుతౌంది, SEA క్త సమర్ప ౌంచబడ్యతౌంది ఇౌంకా LEA యొక్ూ  

వబప్లసైటప్లలో బహిర్ౌంగౌంగా అౌందుబాటులో ఉౌంటుౌంది, ఇది LEA యొక్ూ  ARP ESSER నిధుల వినియోగౌం కసౌం ఒక్ 

ప్ల న ్ప్ల. ప్ల న ్ప్ల మర్యు ప్ల న ్ప్లకు ఏవైనా సవ్ర్ణలు విధానాలకు అనుగుణౌంగా సమర్ప ౌంచబడతాయి. 

 

ARP ESSER నిధులను వార్చ ఉదే్దశౌంచిన్ ప్రపయోజనాల కసౌం ఉపయోగిరతమని LEA హామీ ఇస్తౌంది, వీటితో సహా: 

• COVID-19 నివార్ణ మర్యు ఉపశమన్ వ్యయ హాల కసౌం వార్చ ప్రపత్యయ క్ౌంగా నిధులను ఎలా 

ఉపయోగిరత రో, 

• రక్ష్య ౌం-ఆధార్త్ జోకాయ ల అమలు ద్వీ రా కలోప యిన్ బోధనా సమయౌం యొక్ూ  విద్వయ  ప్రపభావానిన  

పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త ఈ నిధులు ఎలా ఉపయోగిౌంచబడతాయి, 

• మర్యు ఆ జోకాయ లన్సన  విద్వయ ర్చుల యొక్ూ  విద్వయ , రమాజిక్, భావోదీ్ద గ మర్యు మాన్రక్ ఆరోగయ  

అవ్సరాలకు మర్యు ముఖ్య ౌంగా COVID-19 మహమాా ర్ ద్వీ రా అసమాన్ౌంగా ప్రపభావిత్మైన్ విద్వయ ర్చుల 

సప ౌందన్ను ఎలా నిరిార్రతయి. 

 

ARP చటౌిం యొక్ూ  సెక్ష్్ 2001(a) లో ప్లరు ిౌంచబడిన్ ARP ESSER అవార్చు కాలౌంలో LEA ప్రక్మానుగత్ౌంగా ఉౌంటుౌంది, కాని 

ప్రపతి ఆర్చనెలల క్నాన  త్కుూ వ్ త్ర్చుగా, సమీక్షౌంచి, త్గిన్ విధౌంగా, ద్వని ప్ల న ్ప్లను సవ్ర్ౌంచుకుౌంటుౌంది. 

ARP చటౌిం యొక్ూ  సెక్ష్్ 2001(i)(2) కు అనుగుణౌంగా, LEA త్న్ ప్ల న ్ప్ల అభివ్ృదిపిై ప్రపజల అభిప్రాయానిన  కర్చతౌంది, 

LEA పబ్లనక్ట ఇనుప టప్లను కర్చతౌంది మర్యు ద్వని ప్ల న ్ప్లను సవ్ర్ౌంచాలా వ్దే్వ అని నిర్ ణయిౌంచడౌంలో అటువ్ౌంటి 

ఇనుప టప్లను పర్గణన్లోక్త తీస్కుౌంటుౌంది మర్యు ఉౌంటే పున్ర్ీ మర్శ లు అవ్సర్మని, ద్వని ప్ల న ్ప్లకు చేరన్ 

పున్ర్ీ మర్శ లపై ఇది నిర్ ణయిస్తౌంది. 

 

వార్చ త్మ ప్ల న ్ప్లను సవ్ర్ౌంచిన్టనయిత్య, సవ్ర్ౌంచిన్ ప్ల న ్ప్ల ప్రపస్తత్ౌం CDC రఫార్స్ చేరన్ భప్రదత్ యొక్ూ  ప్రపతి 

అౌంశాలను పర్షూ ర్స్తౌందని లేద్వ, LEA త్న్ ప్ల న ్ప్లను సవ్ర్ౌంచే సమయౌంలో CDC త్న్ భప్రదతా రఫార్చ్ లను అపప్లడేట 

చేరన్టనయిత్య, సవ్ర్ౌంచిన్ ప్ల న ్ప్ల పర్షూ ర్స్తౌంది అపప్లడేట చేయబడిన్ ప్రపతి భప్రదతా రఫార్స్ల కసౌం LEA 

ఎౌంత్వ్ర్కు విధానాలను స్వీ క్ర్ౌంచిౌంది మర్యు అలాౌంటి విధానాలను వివ్ర్ౌంచౌండి. 

 

ARP చటౌిం యొక్ూ  సెక్ష్్ 2001(i)(1) మర్యు (2) క్తౌంద అవ్సరాలను తీర్ు గల ARP చటౌిం అమలుకు ముౌందు ఒక్ 

ప్ల న ్ప్ల అభివ్ృదిి చేయబడిౌందని LEA హామీ ఇస్తౌంది, అయిత్య భప్రదత్ యొక్ూ  అవ్సర్మైన్ ప్రపతి అౌంశాలను 

పర్షూ ర్ౌంచదు మధయ ౌంత్ర్ తది నియమావ్ళిలో ప్లరు ిౌంచబడిన్ వార్చ, (అవ్సర్మైన్ ఆవ్ర్ తన్ సమీక్ష్లో భాగౌంగా) ఈ 

అవ్సరాలకు అనుగుణౌంగా ప్ల న ్ప్లను చివ్ర్ సమీక్ష్ త్రీా త్ ఆర్చ నెలల త్ర్చవాత్ సవ్ర్ౌంచర్చ. 

 

LEA ఈ ప్ల న ్ప్ల అర్ుమయ్యయ  మర్యు ఏక్రీతి ఆక్ృతిలో ఉౌంటుౌందని హామీ ఇస్తౌంది; త్ల్లనదౌంప్రడ్యలు అర్ుౌం చేస్కగల్లగే 

భాషలో ప్రవాయబడిన్ లేద్వ ఆచర్ణలో లేకుౌంటే మౌఖిక్ౌంగా అనువ్దిౌంచబడిన్ౌంత్వ్ర్కు; మర్యు వైక్లయ ౌం ఉన్న  

వ్య క్త త అయిన్ త్ల్లనదౌంప్రడ్యల అభయ ర్ ున్ మేర్కు, ఆ త్ల్లనదౌంప్రడ్యలకు ప్రాపయ త్ చేయగల ప్రపతాయ మాన య ఆక్ృతిలో 

అౌందిౌంచబడ్యతౌంది. 



 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

 

LEA మొత్ుం ప్రాధానయ త్లు 

దయచేర LEA లోని విద్వయ ర్చులు మర్యు స్కూ ల్ప్లలకు లేద్వ COVID-19 మహమాా ర్క్త ప్రపతిసప ౌందన్గా LEA నిర్ ణయిౌంచిన్ 

మొదటి 2-3 ప్రాధాన్య త్లను అౌందిౌంచౌండి. దయచేర LEA లోని విద్వయ ర్చులు మర్యు స్కూ ల్ప్లలు అనుభవిౌంచే 

అత్య ౌంత్ ప్లక్త నషమిైన్ మర్యు/లేద్వ చాలా విసతృత్మైన్ అవ్సరాలు ఎౌందుకు ఉనాన యో వివ్ర్ౌంచే డేటా వ్న్ర్చలను 

చేర్ు ౌండి. 

 

ప్రాధానయ త్లు డేటా సోర్్స  

లెర్న ౌంగ్ ఆపర్చు నిటీ లాస్/అకాడెమిక్ట ర్ప్రెష్ NWEA MAP, ప్రద్దడ్స్ , అటౌండె్్  

విద్వయ ర్చుల నిమగన ౌం అటౌండె్్ , ప్రగేడ్్స , ప్రక్మశక్ష్ణ, అదన్పు ాఠ్య  కార్య క్లాాలు 

స్కూ ల్ప్లకు స్ర్క్షత్ౌంగా తిర్గి రావ్డౌం విద్వయ ర్ ు మర్యు ప్లరి్ అటౌండె్్  డేటా 

 
లెరిన ంగ్ ఆపరుు నిటీ లాస్ ప్ల న న్ 

ప్రపయోజనం 
 

COVID-19 మహమాా ర్ బార్న్ పడిన్ విద్వయ ర్చులకు వేగవ్ౌంత్మైన్ అభాయ స అవ్కాశాలకు మదతే ఇవ్ీ డానిక్త రక్ష్య ౌం-ఆధార్త్ 

జోకాయ లను ప్ల న ్ చేస్తన్న ౌందున్ ఈ టౌంపేనట జిలాన  నిర్ ణయౌం తీస్కవ్టానిక్త మార్గనిర్దశేౌం చేయాల్ల. కహెరౌంట ఇప్రన్్ రక్ష్్ 

రసమిప్లపై దృష్ట ిరర్ౌంచి, టౌంపేనట Georgia రసమి్  ఆ్ క్ౌంటిన్యయ స్ ఇౌంప్రూవ్ప్లమౌంట సైక్తల్ప్లను అనుసర్స్తౌంది. 

"వేగవ్ౌంత్మైన్ లెర్న ౌంగ్ మర్యు బలమైన్ బోధన్ పర్సప ర్ౌం ఆధార్పడి ఉౌంటాయి. మీర్చ పేలవ్మైన్ బోధనా పదతిలతో 

అభాయ రనిన  వేగవ్ౌంత్ౌం చేయలేర్చ మర్యు అసౌంూర్తగా ఉన్న  అభాయ రనిక్త సమర్ువ్ౌంత్ౌంగా మదేత ఇవ్ీ లేక్పోత్య మీకు 

బలమైన్ బోధన్ ఉౌండదు. అౌందువ్లన, వేగవ్ౌంత్మైన్ లెర్న ౌంగ్ మర్యు బలమైన్ బోధన్ యొక్ూ  భావ్న్లు మర్యు ఉత్తమ 

పదతిలపై మీ నాయకులను మర్యు టీచర్నను అభివ్ృది ిచేయడౌం చాలా ముఖ్య ౌం.” 

డాకుయ మౌంటప్లలో పౌందుపర్చబడిన్వి మార్గదర్శ క్ ప్రపశన లు మర్యు పర్శోధన్లకు ల్లౌంకులు, ఇవి జోకాయ ల కసౌం మీ 

నిర్ ణయాలకు మదతే ఇవ్ీ గలవు మర్యు జోకాయ లను ఎలా అమలు చేయాలో మార్గదర్శ క్త్ీ ౌం అౌందిరతయి. 

సెక్షన్ విష్యాలు 

▪ జోక్యయ లను గురిుంచడం 

▪ జోక్యయ లను ఎంచుకోవడం 

▪ ప్ల న న్ప్ల అమలుపరచడం 

▪ ప్ల న న్ప్లను అమలుపరచండి 

▪ పురోగతిని పరిశీలంచండి 
 

LEA ARP ప్ల న న్ప్ల 

LEA వెబప్లసైట్ లంక్ 
www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

ఈ డాకుయ మౌంట యొక్ూ  విషయాలు LEA చే సృష్టౌించబడిన్ మర్యు LEA యొక్ూ  వబప్లసైటప్లలో పోస్ ిచేయబడిన్ ఒక్ టౌంపేనటప్లలో సప షౌింగా వివ్ర్ౌంచబడి, చేర్ు బడిత్య, దయచేర పై 

ప్ల న ్ప్లలోని విషయాలను గుర్తౌంచడానిక్త స్కచన్ను చేర్ు ౌండి. 
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అవసరాలను గురిుంచడం 

 

జిలాన  వాయ పతౌంగా నేర్చు కునే అవ్కాశాల న్షౌిం, విసతర్ౌంచిన్ అభాయ స 

అవ్కాశాలకు తోడప డే ప్రపస్తత్ వ్న్ర్చలు మర్యు అవ్సరాల అౌంచనా 

ప్రపప్రక్తయ ద్వీ రా గుర్తౌంచబడిన్ అదన్పు వ్న్ర్చలను వివ్ర్ౌంచే డేటాను 

అౌందిౌంచౌండి. త్కుూ వ్ ఆద్వయ విద్వయ ర్చులు, విక్లాౌంగ ిలనలు, ఇౌంగ్ల నష్ 

లెర్న ర్స్ , ర్దష్టయల్ మర్యు ఎథ్నన క్ట మైనార్టీలు, నిరాప్రశయులను 

ఎదుర్కూ ౌంటున్న  విద్వయ ర్చులు మర్యు పౌంపుడ్య సౌంర్క్ష్ణలో ిలనలు మర్యు 

యువ్త్తో సహా మహమాా ర్ మర్యు స్కూ ల్ మూరవేత్లతో అసమాన్ౌంగా 

ప్రపభావిత్మైన్ విద్వయ ర్చులలో అభాయ స అవ్కాశాల న్షి్టనిన  గుర్తౌంచే డేటాను 

చేర్ు ౌండి. 

మారగదరశ క్ ప్రపశ్న లు ప్రపతిసప ందనలు 

అభాయ స అవ్కాశౌం కలోప వ్డౌం వ్లన 

విద్వయ ర్చుల అవ్సరాలను 

నిర్ ణయిౌంచడానిక్త ఏ డేటాను సేక్ర్ౌంచి 

సౌంశ్ల నషణ చేయాల్ల? 

అభాయ స అవ్కాశాల న్షౌిం వ్లన విద్వయ ర్చుల అవ్సరాలను నిర్ ణయిౌంచడానిక్త సేక్ర్ౌంచబడిన్ 

మర్యు సౌంశ్ల నషణ చేయబడిన్ డేటా వీటిని క్ల్లగి ఉౌంటుౌంది, కాన్స వీటిక్త పర్మిత్ౌం కాదు: 

న్మోదు, విద్వయ ర్ ు మర్యు ప్లరి్ అటౌండె్్ , ఉన్న త్ స్కూ ల్ప్లలో సౌంాదిౌంచిన్ ప్రెడిట్ , 

MAPLE ప్లసిీ , ప్రగేడ్స్ , నార్సతప్లవస్ ిఎవాలుయ య్యష్ అసోరయ్యష్ (NWEA) మజర్స్  ఆ్ 

అకాడెమిక్ట ప్రపోప్రెస్ (MAP), Georgia మైల్ప్లప్లసిో్్ , అసెర్ ౌంగ్ కాౌంప్రపహెన్ష్  అౌండ్స 

క్మూయ నికేష్ ఇ్ ఇౌంగ్ల నష్ ప్లసేటి-టు-ప్లసేటి (ACCESS), ప్రక్మశక్ష్ణ, ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దట, 

డిపనమా స్వల్్  మర్యు టీచర్స టరోన వ్ర్స ర్దట 

బలాలు మర్యు సవాళ్నను 

గుర్ తౌంచడానిక్త మర్యు ఫల్లతాలను 

నిర్ ణయిౌంచడానిక్త డేటాను 

విశ్ల నష్టౌంచౌండి. 

23 వ్ పేజీని చూడౌండి 

అభాయ స అవ్కాశాల న్షి్టనిన  

పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త మీర్చ ప్రపస్తత్ౌం 

ఏమి ఉపయోగిస్తనాన ర్చ (జోకాయ లు, 

స్ట్రిటజీలు, వ్న్ర్చలు, సౌంఘ 

భాగరీ మాయ లు)? 

అభాయ స అవ్కాశాల న్షి్టనిన  పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త జిలాన  ప్రపస్తత్ౌం క్తౌంది వాటిని ఉపయోగిౌంచి 

మల్ట-ిటైర్సు రసమ్ి  ఆ్ సపోర్సి్  (MTSS) ను అమలు చేసోతౌంది: 

ప్రెడిట ర్క్వ్రీ, సమా ర్స ప్రపోప్రగామిౌంగ్, రా ల్ ప్రూప, టీచర్స ల్టడ్స, మర్యు వ్య క్త తగత్ బోధన్ 

“బుధవార్ౌం”,ప్లస్కూ ల్ ఆధార్త్ ట్యయ టర్ౌంగ్, కామ్ అసెస్ప్లమౌంట (ఫార్దా టివ్) మర్యు 

యునైటడ్స వే ఎక్్ట ప్లపీర్య్్  కార్సప ్  భాగరీ మయ ౌం దీ్వ రా ట్యయ టర్ౌంగ్. 

ప్రపస్తత్ ప్రపయతాన లు 

విజయవ్ౌంత్మయాయ యో లేదో 

తెలుస్కవ్డానిక్త మీర్చ ఏ డేటాను 

సేక్ర్ౌంచార్చ? 

ప్రపస్తత్ ప్రపయతాన లు విజయవ్ౌంత్మయాయ యో లేదో తెలుస్కవ్డానిక్త సేక్ర్ౌంచిన్ 

డేటాలో ఇవి ఉనాన యి: 

బౌంచప్లమార్సూ , అటౌండె్్ , NWEA MAP, ప్రగేడ్సప్లలు మర్యు డిపనమా స్వల్్ . 

కొన్రగుతన్న  అవ్సరాలను 

గుర్ తౌంచడానిక్త మీర్చ ఏ డేటాను 

సేక్ర్ౌంచి విశ్ల నష్టరతర్చ? 

కొన్రగుతన్న  అవ్సరాలను గుర్తౌంచడానిక్త సేక్ర్ౌంచిన్ మర్యు విశ్ల నష్టౌంచబడే డేటా: 

వ్ర్చు వ్ల్ మర్యు ముఖాముఖి లెర్న ౌంగ్, విద్వయ ర్ ు మర్యు ప్లరి్, అటౌండె్్ , 

ప్రగాడ్యయ య్యష్ ప్రెడిట్ , NWEA MAP, బౌంచప్లమార్సూ ప్లలు, ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దట, Georgia 

ఆలరి్దన టివ్ అసెస్ప్లమౌంట (GAA), డిపనమా స్వల్్ , ఎక్్ట ప్లప్రటా క్ర్కుయ లర్స కార్య క్లాాలోన  

ాల్గగన్డౌం, ప్రపీ/పోప్లస్ ియూనిట అసెస్ప్లమౌంట్ , Georgia మైల్ప్లప్లసిో్్ , ఇౌంగ్ల నష్ లాౌంగీే జ్ 

లెర్న ర్స్  కసౌం ACCESS, ఫోర్స ఇయర్స కహోర్స ిడేటా మర్యు కామ్ అసెస్ప్లమౌంట 

(ఫార్దా టివ్). 

 సమప్రగ అవ్సరాల అౌంచనాను నిరీ్ హిౌంచడౌం జోకాయ లను ఎౌంచుకవ్డౌం 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf


 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

 

జోక్యయ లను ఎంచుకోవడం 

 

గుర్తౌంచిన్ అవ్సరాలను తీర్ు డానిక్త ఆధారాలు ఉన్న  పర్ష్టూ రాలను 

నిర్ ణయిౌంచడానిక్త అనేక్ వ్న్ర్చలను పర్శోధౌంచౌండి. అకాడెమిక్ట పురోగతిని 

వేగవ్ౌంత్ౌం చేసే ప్రపస్తత్ విద్వయ  కార్య ప్రక్మాలు మర్యు కార్య ప్రక్మాలను పౌంచే 

మర్యు పౌంచే రక్ష్య -ఆధార్త్ జోకాయ లను ఎౌంచుకౌండి. జోక్య ౌం చేస్కవ్డౌం 

అక్ష్రాసయ త్, సౌంఖాయ శాస్ట్సతౌం, ప్రెడిట-ర్క్వ్రీ మర్యు ప్రగాడ్యయ య్యష్ చేయని 

ప్రపమాదౌం ఉన్న  విద్వయ ర్చుల అవ్సరాలను తీరాు ల్ల. 

• అవ్సర్మైన్ మర్చగుదలల కసౌం అనిన  ఆధారాలను పర్గణౌంచౌండి. 

• పర్శోధన్ రధయ మయ్యయ  జోకాయ లు 

• రధయ మైన్ జోకాయ లను అమలు చేసే రమర్ుయ ౌం ప్లరి్ప్లక్త ఉౌందో లేదో 

నిర్ ణయిౌంచౌండి. 

ఈ సెక్ష్్ జోక్య ౌం (లు) ఎౌంిక్ను తెల్లయజేయడౌం. ఈ సెక్ష్న్లన  ఎౌంప్రటీలు 

అవ్సర్ౌం లేదు. 

జోక్య ం ఎంప్లక్లు ఎంప్లక్ మరియు అమలుపరచడానికి పరిగణనలు 

ప్లక్యనస్-సైజ్ త్గ్ గంపు 

పర్శోధన్ ప్రపకార్ౌం, ఈ జోక్య ౌంతో పర్గణౌంచవ్లరన్ విషయాలు: 

• K-8 ప్రగేడ్స్ ప్లలో అత్య ౌంత్ ప్రపభావ్వ్ౌంత్మైన్ది 

• రధార్ణౌంగా, 15 మర్యు 18 మధయ  ప్లకానస్ సైజ్ప్లలు ప్రపభావానిన  

నిరిార్ౌంచడానిక్త రఫార్చ్  చేయబడతాయి 

• టీచర్న నాణయ త్ను పర్గణన్లోక్త తీస్కవాల్ల. 

• భౌతిక్ ప్లసులౌం 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 

ఎక్్ ప్లటండ్జడ్ స్క్క ల్ డే(స్కూ ల్ 

ముౌందు మర్యు త్ర్చవాత్) 

పర్శోధన్ ప్రపకార్ౌం, స్కూ ల్ సౌందర్భ ౌంలో, సమాజౌంపై, కుటుౌంబాలపై, 

విద్వయ ర్చులపై, అలాగే ఆర్ుక్ చికుూ లపై స్కూ ల్ ప్రార్ౌంభ మర్యు 

ముగిౌంపు సమయౌం యొక్ూ  ప్రపభావానిన  పర్గణన్లోక్త తీస్కవ్డౌం చాలా 

ముఖ్య ౌం. పర్గణౌంచవ్లరన్ విషయాలు: 

• రధార్ణ స్కూ ల్ రోజులో బోధౌంచే క్ౌంటౌంటప్లకు ాఠ్య ౌంశాలు మర్యు 

అమర్క్ 

• ర్వాణా 

• మీల్్  మర్యు రన క్ట్  

• విద్వయ ర్చులకు అవ్సర్మైన్ వ్సతలు 

• ాఠ్యయ త్ర్ కార్య క్లాాలపై ప్రపభావ్ౌం 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 

ఎక్్ ప్లటండ్జడ్ స్క్క ల్ ఇయర్స 

(కాయ లెౌండర్సప్లకు రోజులు జోడిౌంచడౌం) 

స్కూ ల్ డే లేద్వ ఇయర్సప్లని ఎక్ట్ ప్లటౌండ్స చేయడౌం బోధనా ర్హిత్ 

ప్రపయోజనాలను తెస్తౌంది, కాని విద్వయ ర్చుల రధన్ కూడా పర్గే 

అవ్కాశానిక్త మదతే ఇవ్ీ డానిక్త త్కుూ వ్ పర్శోధన్-ఆధార్త్ ఆధారాలు 

ఉనాన యి. పర్శోధన్ రహిత్య ౌం రధౌంచడానిక్త మర్చగుపర్చడానిక్త 

సమయౌం అవ్సర్ౌం కాని సర్పోదు అని స్కచిస్తౌంది. కీలక్మైన్ సమసయ  

సమయౌం ఎలా ఉపయోగిౌంచబడ్యతౌందో అనిిస్తౌంది, బోధనా నాణయ త్ 

కీలక్ౌం. పర్గణౌంచవ్లరన్ విషయాలు: 

• టీచర్చన మర్యు నిరీా హకుల ఒపప ౌంద్వలు 

• టీచర్స మర్యు ప్లసి్కడెౌంట బర్నన ట 

• నిమగాన నిన  నిరిార్ౌంచడానిక్త త్ల్లనదౌంప్రడ్యల కొన్డౌం 

• స్కూ ల్ ప్రేక్ట్  

• ర్వాణా 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 
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హై ప్రీక్వె న్స్  ట్యయ ట్రింగ్ 

పర్శోధన్ ప్రపకార్ౌం, అత్య ౌంత్ ప్రపభావ్వ్ౌంత్మైన్ శక్ష్ణా కార్య ప్రక్మాలు ఈ 

ప్రక్తౌంది నిరాా ణానిన  పౌంచుకుౌంటాయి: 

• వారానిక్త మూడ్య లేద్వ అౌంత్క్ౌంటే ఎకుూ వ్ సెషనున 

• ప్రపతి సెష్ప్లకు 30-60 నిమిష్టలు 

• క్న్ససౌం 10 వారాలు 

• సమూహానిక్త ముప్రగుర్చ నుౌండి న్లుగుర్చ విద్వయ ర్చులు, కాన్స టీచర్చన లేద్వ 

ారాప్రపఫెషన్ల్్  ఉపయోగిౌంచి ఒక్ర్తో ఒక్ర్చ లేద్వ 1: 2 ట్యయ టర్ౌంగ్ 

చాలా ప్రపభావ్వ్ౌంత్ౌంగా ఉౌంటుౌంది. 

• కార్య ప్రక్మౌం అౌంత్టా ప్లరుర్మైన్ బోధకులతో విద్వయ ర్చులను జత్ 

చేయౌండి 

• స్కూ ల్ రోజులో లేద్వ వౌంటనే ఆఫర్స చేయౌండి 

• ప్రగేడ్స-ప్లరు యి లేద్వ కర్చ్  ప్రపమాణాలకు సమలేఖ్న్ౌం చేయౌండి 

• వ్ృదినిి కొలవ్డానిక్త మర్యు డెల్లవ్రీలో సరే్చబాటున చేయడానిక్త 

కొన్రగుతన్న  నిరాా ణాత్ా క్ అౌంచనా పదితలను ఉపయోగిౌంచౌండి 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 

సమి ర్స ప్రోప్రగామంగ్ 

పర్శోధన్ ప్రపకార్ౌం, అత్య ౌంత్ ప్రపభావ్వ్ౌంత్మైన్ సమా ర్స కార్య ప్రక్మాలు 

ఈ ప్రక్తౌంది నిరాా ణానిన  పౌంచుకుౌంటాయి: 

• ఐదు నుౌండి ఆర్చ వారాల వ్య వ్ధ 

• వారానిక్త ఐదు రోజుల ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

• రోజుకు 60-90 నిమిష్టల మాయ త్ మర్యు రోజుకు 90-120 నిమిష్టల 

పఠ్న్ౌం/ప్రవాయడౌం స్కచన్లు మర్యు స్సౌంపన్న ౌం చేసే 

కార్య క్లాాలకు రౌండ్య-మూడ్య గౌంటలు 

• టీచర్సప్లక్త 15 మౌంది విద్వయ ర్చుల వ్ర్కు చిన్న  ప్లకానస్ప్లలు 

• అత్య ౌంత్ ప్రపభావ్వ్ౌంత్మైన్ టీచర్నను ఉపయోగిౌంచౌండి 

• ప్లరుర్మైన్ ాఠ్య ౌంశాలపై దృష్ట ిపటిని్ ప్రపఫెషన్ల్ లెర్న ౌంగ్ మర్యు 

బోధనా సమయానిన  పౌంచౌండి 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 

వరుు వల్ లెరిన ంగ్ (నివార్ణ, శక్ష్ణ, 

ప్రెడిట ర్క్వ్రీ మొదలైన్వి) 

పర్శోధన్ ప్రపకార్ౌం, పర్గణౌంచవ్లరన్ విషయాలు: 

• ఆ్ప్లలై్ మర్యు ముఖాముఖి అౌంశాలను క్ల్లపే స్కచన్లకు 

పద ేప్రపయోజన్ౌం ఉౌంది 

• ఆ్ప్లలై్ బోధన్ సహకార్ లేద్వ బోధకుడ్య-దర్శ క్త్ీ ౌం వ్హిౌంచాల్ల 

• లెర్న ర్స్  మీడియాతో వార్ పర్సప ర్ చర్య ల నియౌంప్రత్ణను మర్యు 

అభాయ స ప్రపతిబ్లౌంబానిన  ప్రాౌంప ిచేయౌండి 

• అదన్పు అభాయ స సమయౌం మర్యు రమప్రగి క్లయిక్తో ాటు 

సహకార్ౌం కసౌం అదన్పు అవ్కాశాలను అౌందిౌంచౌండి 

• ముఖాముఖి బోధన్ క్ౌంటే ఆ్ప్లలై్ లెర్న ౌంగ్ అభాయ స సమయౌం 

విసతర్ణకు చాలా అనుకూలౌంగా ఉౌంటుౌంది 

• ప్రాపయ త్ - రౌంకేతిక్త్ మర్యు క్నెక్తవిిటీక్త ప్రాపయ త్ 

• విద్వయ ర్చులకు మీల్్  

• విద్వయ ర్చుల ఎౌంగేజ్ప్లమౌంట వ్యయ హాలపై ఉాధాయ య శక్ష్ణ 

• సౌక్ర్య వ్ౌంత్మైన్ షెడ్యయ ల్ 

అనుబౌంధౌంలోని పర్శోధన్కు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 

ఇత్రములు:  

 
పర్గణౌంచవ్లరన్ మార్గదర్శ క్ ప్రపశన లు - అనుబౌంధౌంలోని ప్రపశన లకు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 
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అమలుపరట్డానికి ప్ల న న్ప్ల 

 

 

ఒక్ బృౌంద్వనిన  అభివ్ృది ిచేయౌండి మర్యు చాలా ఆశాజన్క్ౌంగా మర్యు 

విశీ సన్సయత్తో అమలు చేయగల పర్ష్టూ రాలను అమలు చేయడానిక్త 

ప్ల న ్ప్ల చేయౌండి. 

• జోకాయ లను మర్యు వాటిని అమలు చేయడానిక్త ఉత్తమ మారాగలను 

లోతగా అర్ుౌం చేస్కునే బృౌంద్వనిన  అభివ్ృది ిచేయౌండి. 

• జోకాయ లను అమలు చేసే వార్ ాప్రత్లు మర్యు బాధయ త్లను 

గుర్తౌంచౌండి. 

• అమలుపర్చే కాలప్రక్మానిన  అభివ్ృది ిచేయౌండి. 

• జోకాయ ల అమలుకు అవ్సర్మైన్ వ్న్ర్చలు మర్యు మదతేలను 

గుర్తౌంచౌండి. 

• అమలుపర్చే పురోగతిని తెలుస్కవ్డానిక్త సమీక్షౌంచాల్ల్ న్ 

బౌంచప్లమార్సూ ప్లల సమితిని అభివ్ృది ిచేయౌండి. 

జోక్య ౌం కసౌం ప్రక్తౌంది ప్రపశన లకు సమాధాన్ౌం ఇవ్ీ ౌండి. 

ప్రపశ్న లు ప్రపతిసప ందనలు 

ఎౌంచుకున్న  జోక్య ౌం (లు) ఏమిటి? 

ప్లకానస్-సైజ్ త్గి గౌంపు  

ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ డే (స్కూ ల్ ముౌందు మర్యు 

త్ర్చవాత్) 
 

ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ ఇయర్స (కాయ లెౌండర్సప్లకు రోజులు 

జోడిౌంచడౌం) 
 

హై ప్రీెీ న్స్  ట్యయ టర్ౌంగ్  

సమా ర్స ప్రపోప్రగామిౌంగ్  

వ్ర్చు వ్ల్ లెర్న ౌంగ్ (నివార్ణ, శక్ష్ణ, ప్రెడిట ర్క్వ్రీ 

మొదలైన్వి) 
 

ఇత్ర్ములు:  

ఇత్ర్ములు:  

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిన  ఏ 

ప్రాౌంతాలు/సమూహాలు/స్కూ ల్్  

అమలుపర్చరతయి? 

ప్రపతి జోకాయ నిన  అమలు చేయడానిక్త ఎౌంిక్ చేయబడిన్ ప్రాౌంతాలు/ 

సమూహాలు/స్కూ ల్్  స్కూ ల్ప్లలకు DCSD టైర్సు రసౌిం ఆ్ సపోర్సి్  ఆధార్ౌంగా 

ఉౌంటాయి, ఇది స్కూ ల్్  వేర్దీ ర్చ అవ్సరాలను క్ల్లగి ఉౌంటాయి మర్యు విభిన్న  

డైన్మిక్టప్లలను ఎదుర్కూ ౌంటునాన యి అనే అవ్గాహన్తో ాతకుపోయాయి. డేటా 

ఆధార్త్ అవ్సరాల అౌంచనా ప్రపప్రక్తయ ఆధార్ౌంగా జిలాన  టైర్ౌంగ్ పదేతి కీలక్ పనితీర్చ 

స్కచిక్లపై దృష్ట ిపడ్యతౌంది. ఈ స్కచిక్లు: ఉప సమూహ ప్లరుయిలో విద్వయ  

పనితీర్చ, విద్వయ ర్చుల ఎౌంగేజ్ప్లమౌంట (ఉద్వ., అటౌండె్్ , అసమాన్త్ స్కచిక్లు 

మొదలైన్వి), రమాజిక్ మర్యు భావోదీ్ద గ అవ్సరాలు (ఉద్వ., గుర్తౌంచిన్ 

అవ్సరాలు, స్కచన్లు మొదలైన్వి) మర్యు ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దట. 

 

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోక్య ౌంలో ఏ ప్రగేడ్సప్లలు లేద్వ 

ప్రగేడ్స బాయ ౌండ్సప్లలు ాల్గగౌంటాయి? 

ఎల్లమౌంటరీ K-5, మిడిల్ స్కూ ల్ 6-8, మర్యు హై స్కూ ల్ 9-12. 
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ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోక్య ౌంలో ఏ విద్వయ ర్ ు ఉప 

సమూహౌం (లు) ాల్గగౌంటాయి? 

ఎౌంచుకున్న  జోకాయ లలో ాల్గగన్డానిక్త అనిన  ఉప సమూహాలకు అవ్కాశౌం ఉౌంటుౌంది: 

ఇౌంగ్ల నష్ లాౌంగీే జ్ లెర్న ర్స్  (EL) మర్యు విక్లాౌంగుల విద్వయ ర్చులు (SWD), బహుమతి 

పౌందిన్, అడీా ్్ ప్లడ్స ప్లపేనస్ప్లమౌంట ప్రబ్లడ్స ్అనిన  ఉప సమూహాలకు (ప్రగేడ్స్  9-10), 

ప్రగాడ్యయ య్యష్ అవ్సరాలను తీర్ు డానిక్త ప్రటాక్టప్లలో లేని విద్వయ ర్చులు , అదన్పు ప్రెడిట్  

అవ్సర్మయ్యయ  విద్వయ ర్చులు, Georgia వ్ర్చు వ్ల్ స్కూ ల్ (ప్రగేడ్స్  6-12), ఎక్్ట ప్లటౌండెడ్స 

స్కూ ల్ ఇయర్స (3,5,8, మర్యు EOC పరీక్షౌంచిన్ కర్చ్ లు), ప్రపీ-K -3 మర్యు ప్రపీ-K -

4, ప్రార్ౌంభ అక్ష్రాసయ త్ జోక్య ౌం ఖ్-3, ప్రార్ౌంభ మాయ థమేటిక్్ట  జోక్య ౌం K-3, మర్యు 

కేౌంప్రీక్ృత్ ఉప సమూహాలు: ప్లబాన య క్ట, హిరప నిక్ట, విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు, మర్యు 

మలి్ట-ల్లౌంగీ ల్ లెర్న ర్స్  (ఇౌంగ్ల నష్ లాౌంగీే జ్ లెర్న ర్స్ ). పేజీ 21-22. 

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిక్త లక్ష్య  విద్వయ ర్ ు 

జనాభా (లు) ఎౌంత్? 

లక్ష్య  విద్వయ ర్ ు జనాభా ప్రక్తౌంది విధౌంగా ఉౌంది: ప్రగాడ్యయ య్యష్ అవ్సరాలను తీర్ు డానిక్త 

ప్రటాక్టప్లలో లేని విద్వయ ర్చులు, ప్రకొత్తవార్గా మర్యు వ్ర్చు వ్ల్ లెర్న ర్ా ా 

వ్రీ గక్ర్ౌంచవ్లరన్ ప్రెడిటన లోపౌం. నివార్ణ ప్ల న ్ప్లలు క్ల్లగి ఉన్న  విద్వయ ర్చులు, క్షపిడే 

లెర్న ర్స్ ప్లగా వ్రీ గక్ర్ౌంచబడిన్ విద్వయ ర్చులు, బహుమతిగా గుప్లర్ తౌంచబడిన్ విద్వయ ర్చులు, 

ాతీ్య  క్ౌంపీనటర్చనగా మార్డానిక్త ప్రెడిట్  అవ్సర్ౌం, అడీా ్్ ప్లడ్స ప్లపేనస్ప్లమౌంట 

విద్వయ ర్చులు సమా ర్స ప్రపోప్రగామిౌంగ్ప్లలో ాల్గగౌంటార్చ, అనిన  ఉప సమూహాలు మర్యు 

విద్వయ పర్ౌంగా, రమాజిక్ౌంగా మర్యు మాన్రక్ౌంగా క్షపిడే విద్వయ ర్చులు. కేౌంప్రీక్ృత్ 

ఉప సమూహాలు: ప్లబాన య క్ట, హిరప నిక్ట, విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు, మర్యు మలి్ట-ల్లౌంగీ ల్ 

లెర్న ర్స్  (ఇౌంగ్ల నష్ లాౌంగీే జ్ లెర్న ర్స్ ). 

స్కూ ల్ సౌంవ్త్్ రానిక్త జోడిౌంచిన్ గౌంటలు 

ఎనిన ? 

N/A 

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిక్త ప్లరి్, 

విద్వయ ర్చులు మర్యు త్ల్లనదౌంప్రడ్యలకు ఏ 

శక్ష్ణ అవ్సర్ౌం? 

అవ్సర్మైన్ శక్ష్ణ:  

ప్లరి్: బోధనా ప్రేమప్లవ్ర్సూ  భాగాలు, నేపథయ  ఆవిషూ ర్ణ కార్య క్లాాల ప్ల న ్ప్ల, డేటా 

అక్ష్రాసయ త్, కార్య క్లాాల షెడ్యయ ల్ మర్యు పర్య వేక్ష్ణ మర్యు అనుబౌంధ 

మర్యు జోక్య  కార్య ప్రక్మౌం, టైర్సు సపోర్సి్  మర్యు సోషల్ ఎమోషన్ల్ లెర్న ౌంగ్ (SEL). 

విద్వయ ర్చులు: జోక్య ౌం, రమాజిక్ భావోదీ్ద గ రమరాు య లు (స్వీ య-అవ్గాహన్, స్వీ య-

నిర్ీ హణ, రమాజిక్ అవ్గాహన్, సౌంబౌంధ నైపుణాయ లు మర్యు నిర్ ణయౌం 

తీస్కవ్డానిన  ఉపయోగిౌంచి పురోగతి యొక్ూ  స్వీ య పర్య వేక్ష్ణ. 

త్ల్లనదౌంప్రడ్యలు: విద్వయ పర్ౌంగా మర్యు SEL తో త్మ ిలనలను ఎలా ఆదర్ౌంచాల్ల, 

ప్లరుర్మైన్ అటౌండె్్  యొక్ూ  ప్రపయోజనాలు మర్యు విద్వయ ర్చుల పురోగతిని 

చుర్చకుగా పర్య వేక్షౌంచడౌం; కుటుౌంబ నిమగన ౌం. 
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ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిన  సమర్ువ్ౌంత్ౌంగా 

అమలు చేయడానిక్త ఏ వ్న్ర్చలు (జోక్య ౌం, 

స్ట్రిటజీలు, సమాజ భాగరీ మయ ౌం) 

అవ్సర్ౌం? 

అత్య ౌంత్ ప్రపభావ్వ్ౌంత్మైన్ ప్లరి్, బోధనా రమప్రగి, రౌంకేతిక్త్ మర్యు 

వ్ృతితపర్మైన్ అభివ్ృదిి (21-22 పేజీలలోని చార్స ిచూడౌండి). 

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిక్త విద్వయ ర్చుల 

పురోగతి మర్యు ప్రపభావానిన  అౌంచనా 

వేయడానిక్త నిరాా ణాత్ా క్ అౌంచనా ప్ల న ్ప్ల 

ఏమిటి? 

వాక్టప్లప్రూలు మర్యు బోధనా ర్నౌండ్యన, విద్వయ ర్చుల పని యొక్ూ  పర్శీలన్లు మర్యు 

టీచర్చన అౌందిౌంచిన్ ీడ్సప్లబాయ క్ట, ప్రెడిట ర్క్వ్రీ కసౌం ప్రెడిటప్లలను పర్య వేక్షౌంచౌండి 

మర్యు అటౌండె్్  మర్యు ప్రగేడ్సప్లలను పర్య వేక్షౌంచౌండి(21-22 పేజీల చార్స ి

చూడౌండి). 
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ప్ల న న్ప్లను అమలుపరచండి 

 

 

ఆశాజన్క్ పర్ష్టూ రాలను అమలు చేయడానిక్త ప్ల న ్ప్లను నిరీ్ హిౌంచౌండి, 

అవ్సర్మైన్పుప డ్య/అవ్సర్మైన్పుప డ్య నిజ-సమయ సరే్చబాటున చేయౌండి. 

• జోక్య ౌం (లు) కసౌం అౌందిౌంచబడ్యతన్న  మదతే యొక్ూ  నాణయ త్ను 

పర్య వేక్షౌంచడానిక్త సమాచారానిన  సేక్ర్ౌంచౌండి. 

• జోక్య ౌం (లు) పనిచేస్తనాన యో లేదో తెలుస్కవ్డానిక్త ఏ అదన్పు 

సమాచార్ౌం అవ్సర్మో అనేది పర్శీల్లౌంచౌండి. 

• అమలు ప్ల న ్ప్లను ఏ ప్లరు యిలో అనుసర్స్తనాన రో అౌంచనా వేయౌండి. 

• అడుౌంకులను తొలగిౌంచే మారాగలను గుర్తౌంచౌండి. 

• జోక్య ౌం (లు) ను స్లభత్ర్ౌం చేయడానిక్త మర్యు అమలు 

చేయడానిక్త ఇత్ర్చల రమరాు య నిన  పౌంచుకౌండి. 
 

అమలుపరచడానికి క్యలప్రక్మం 

ఎౌంచుకున్న  ప్రపతి జోకాయ నిన  అమలు 

చేయడానిక్త ప్రపతిాదిత్ కాలప్రక్మౌం 

ఏమిటి? 

21-22 పేజీలలో చార్సపి్లని చూడౌండి. 
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పురోగతిని పరిశీలంచండి 

 

 

ఆశాజన్క్ పర్ష్టూ రాలను అమలు చేయడానిక్త ప్ల న ్ప్లను నిరీ్ హిౌంచౌండి, 

అవ్సర్మైన్పుప డ్య/అవ్సర్మైన్పుప డ్య నిజ-సమయ సరే్చబాటున చేయౌండి. 

• జోక్య ౌం (లు) కసౌం అౌందిౌంచబడ్యతన్న  మదతే యొక్ూ  నాణయ త్ను 

పర్య వేక్షౌంచడానిక్త సమాచారానిన  సేక్ర్ౌంచౌండి. 

• జోక్య ౌం (లు) పనిచేస్తౌందో లేదో తెలుస్కవ్డానిక్త ఏ అదన్పు 

సమాచార్ౌం అవ్సర్మో అనేది పర్శీల్లౌంచౌండి. 

• అమలు ప్ల న ్ప్లను ఏ ప్లరు యిలో అనుసర్స్తనాన రో అౌంచనా వేయౌండి. 

• అడుౌంకులను తొలగిౌంచే మారాగలను గుర్తౌంచౌండి. 

అమలు మరియు ప్రపభావానిన  అంచనా వేయడానికి రూపురేఖలు 

నిర్షే ిఉప సమూహాలచే ఎౌంిక్ 

చేయబడిన్ ప్రపతి జోక్య ౌం యొక్ూ  

కొన్రగుతన్న  ప్రాతిపదిక్న్ అమలు 

విశీ సన్సయత్ మర్యు ప్రపభావానిన  మీర్చ 

ఎలా అౌంచనా వేరతర్చ? 

 

ఉప సమూహాలు: త్కుూ వ్ ఆద్వయ 

విద్వయ ర్చులు, విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు, 

ర్దష్టయల్ మర్యు ఎథ్నన క్ట మైనార్టీలు, 

వ్లస విద్వయ ర్చులు, ఇౌంగ్ల నష్ లెర్న ర్స్ , 

నిరాప్రశయులను ఎదుర్కూ ౌంటున్న  

విద్వయ ర్చులు, పౌంపుడ్య సౌంర్క్ష్ణలో 

ిలనలు. 

2021-2022 

వాక్టప్లప్రూలు, బోధనా ర్నౌండ్యన, నిరాా ణాత్ా క్ అౌంచనాలు, అసమాన్త్ డేటా (ప్రగేడ్యన ప్రపీK - 5, 

6-8 మర్యు 9-12), ాల్గగన్డౌం మర్యు నిమగన ౌం (విద్వయ ర్చులు), ప్రెడిట్ , అటౌండె్్ , 

ాస్ ర్దట మర్యు ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దటప్లను పర్య వేక్షౌంచౌండి, MAP ఫాల్/ప్రరప ౌంగ్, 

అధునాత్న్ ప్లపేనస్ప్లమౌంట (AP) పరీక్ష్ మర్యు ACCESS, ఫిటప్లనెస్ప్లప్రగామప్లను పర్య వేక్షౌంచౌండి 

(21-22 పేజీలలోని చార్స ిచూడౌండి). 

2022-2023 

వాక్టప్లప్రూలు, బోధనా ర్నౌండ్యన, నిరాా ణాత్ా క్ అౌంచనాలు, అసమాన్త్ డేటా (ప్రగేడ్యన ప్రపీK - 5, 

6-8 మర్యు 9-12), ాల్గగన్డౌం మర్యు నిమగన ౌం (విద్వయ ర్చులు), ప్రెడిట్ , అటౌండె్్ , 

ాస్ ర్దట మర్యు ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దట, మానిటర్స MAP ఫాల్/ప్రరప ౌంగ్, AP పరీక్ష్ మర్యు 

ACCESS, మర్యు ఫిటప్లనెస్ప్లప్రగామప్లను పర్య వేక్షౌంచౌండి (21-22 పేజీలలోని చార్స ిచూడౌండి). 

2023-2024 

అనిన  జోకాయ లు మూడేళ్నలో (మే 2024 నాటిక్త) ూర్తగా అమలు చేయబడతాయి. (22 వ్ 

పేజీలోని చార్స ిచూడౌండి). 

 
మార్గదర్శ క్ ప్రపశన లు - అనుబౌంధౌంలోని ప్రపశన లకు ల్లౌంక్ట చేయౌండి 
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నిధుల వినియోగం 

రక్ష్య ౌం-ఆధార్త్ జోకాయ ల అమలు దీ్వ రా అభాయ స న్షి్టనిన  పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త LEA అటువ్ౌంటి నిధులలో20 శాత్ం క్ంటే 

త్క్కక వ క్యదుని ర్జర్సీ  చేస్తౌంది. పై టౌంపేనటప్లలో పేర్కూ న్న  జోకాయ లతో ాటు, ఈ శాత్ౌం నిధులను అౌంచనా అవ్సరాలను 

తీర్ు డానిక్త, త్ల్లనదౌంప్రడ్యలు త్మ విద్వయ ర్చులకు మదతే ఇస్తన్న పుప డ్య వార్క్త సహాయౌం చేయడానిక్త మర్యు విద్వయ ర్చుల 

నిమగన ౌం మర్యు అటౌండె్్  కసౌం ఉపయోగిౌంచవ్చుు . దయచేర దిగువ్ జాబ్లతా చేయబడిన్ అభాయ స న్షి్టనిన  

పర్షూ ర్ౌంచే ప్రపతి కార్య క్లాాలు లేద్వ ప్రపయోజనాల కసౌం కేటాయిౌంచిన్ LEA యొక్ూ  ESSER III ఫార్చా లా నిధుల స్మార్చ 

శాతానిన  అౌంచనా వేయౌండి. 
 

అభాయ స నష్టటనిన  పరిష్క రించడానికి చరయ లు శాత్ం 

సమా ర్స నెలలోన  ప్లకానస్ప్లరూమ బోధన్ లేద్వ ఆ్ప్లలై్ అభాయ రనిన  అౌందిౌంచడౌం మర్యు ప్రపమాదౌంలో ఉన్న  జనాభా అవ్సరాలను 

తీర్ు డౌం వ్ౌంటి సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ మర్యు అనుబౌంధ ఆఫరి్సప్లస్కూ ల్ కార్య ప్రక్మాలకు సౌంబౌంధౌంచిన్ కార్య క్లాాలను ప్ల న ్ప్ల మర్యు 

అమలు చేయడౌం. 

12% 

విద్వయ ర్చుల విద్వయ  పురోగతిని ఖ్చిు త్ౌంగా అౌంచనా వేయడానిక్త మర్యు విద్వయ ర్చుల విద్వయ  అవ్సరాలను తీర్ు డౌంలో అధాయ పకులకు 

సహాయపడటానిక్త, చెలునబాటు అయ్యయ  మర్యు న్మా దగిన్ అధక్-నాణయ త్ మదిౌంపులను నిరీ్ హిౌంచడౌం మర్యు 

ఉపయోగిౌంచడౌం. 

5% 

త్ల్లనదౌంప్రడ్యలు మర్యు కుటుౌంబాలకు దూర్విదయ  వాతావ్ర్ణౌంలో సహా విద్వయ ర్చులను ఎలా సమర్ువ్ౌంత్ౌంగా ఆదుకవ్చు నే ద్వనిపై 

సమాచార్ౌం మర్యు సహాయౌం అౌందిౌంచడౌం 3% 

విద్వయ ర్చుల అటౌండె్్ ప్లను ప్రటాక్ట చేయడౌం మర్యు దూర్ విదయ లో విద్వయ ర్చుల నిమగాన నిన  మర్చగుపర్చడౌం 2% 
 

 

ఇత్ర అవసరాలను తీరు డానికి చరయ లు శాత్ం 

1965 ఎల్లమౌంటరీ అౌండ్స సెక్ౌండరీ ఎడ్యయ కేష్ యాక్ట,ి విక్లాౌంగుల విదయ  చటౌిం, వ్యోజన్ విదయ  మర్యు కుటుౌంబ అక్ష్రాసయ త్ 

చటౌిం మర్యు Carl D. Perkins ెరీర్స అౌండ్స టక్తన క్ల్ ఎడ్యయ కేష్ యాక్ట ి2006 చేత్ అధకార్ౌం పౌందిన్ ఏదైనా కారాయ చర్ణ. 
10% 

ప్రపమాదౌంలో ఉన్న  జనాభా యొక్ూ  ప్రపత్యయ క్ అవ్సరాలను తీర్ు డానిక్త చర్య లు. 5% 
సౌంరదిత్ మర్యు ప్రపతిసప ౌందన్ ప్రపయతాన లను మర్చగుపర్చడానిక్త విధానాలు మర్యు వ్య వ్సులను అభివ్ృదిి చేయడౌం 

మర్యు అమలు చేయడౌం. 
7% 

ార్శుదియ ౌం మర్యు అౌంటు వాయ ధుల వాయ ితని త్గి గౌంచడౌంపై లోక్ల్ ఎడ్యయ కేష్ ఎజెన్స్  ప్లరి్ప్లక్త శక్ష్ణ మర్యు వ్ృతితపర్మైన్ 

అభివ్ృదిి 3% 

సౌక్రాయ లను శుప్రభపర్చడానిక్త మర్యు శుప్రభపర్చడానిక్త రమాప్రగిని కొన్డౌం. 3% 
అరహత్గల విద్యయ రుులక్క భోజనం అందంచడం, విద్యయ రుులందరికీ ఆన్ప్లలైన్ అభాయ సానికి సాంకేతిక్ పరిజా్ఞనానిన  

అందంచడం, విక్లాంగుల విద్యయ  చట్టం ప్రకింద అవసరాలు నెరవేరు డానికి మారగదరశ క్తె్ ం అందంచడం మరియు 

ఇత్ర విదయ ను నిరాారించడం వంటి దీరఘక్యలక్ మూసివేత్ సమయంలో క్యరయ క్లాాల ప్ల న న్ప్ల, సమనె యం మరియు 

అమలు. సేవలు కొనసాగవచుు  అనిన  ఫెడర్ల్, ప్లసేటి మర్యు ప్లరు నిక్ అవ్సరాలకు అనుగుణౌంగా అౌందిౌంచబడతాయి. 

9% 

రక్ష్య ౌం-ఆధార్త్ ూర్త-సేవ్ క్మూయ నిటీ స్కూ ల్ప్లల అమలుతో సహా మాన్రక్ ఆరోగయ  సేవ్లు మర్యు సహాయాలను అౌందిౌంచడౌం. 
7% 

లోక్ల్ ఎడ్యయ కేష్ ఎజెన్స్  దీ్వ రా సేవ్లు అౌందిౌంచే విద్వయ ర్చుల కసౌం విద్వయ  రౌంకేతిక్త్ను (హార్సుప్లవేర్స, ర్పి్లవేర్స మర్యు క్నెక్తవిిటీతో 

సహా) కొన్డౌం, విద్వయ ర్చులు మర్యు వార్ ప్లకానస్ప్లరూమ బోధకుల మధయ  త్కుూ వ్-ఆద్వయ విద్వయ ర్చులు మర్యు విక్లాౌంగ ిలనలతో సహా 

ప్రక్మబదిమైన్ మర్యు గణన్సయమైన్ విద్వయ  పర్సప ర్ చర్య కు సహాయపడ్యతౌంది, ఇౌందులో సహాయకార్గా రౌంకేతిక్త్ లేద్వ 

అనుకూల పర్క్రాలు ఉౌండవ్చుు . 

8% 

వైర్స్ సౌంప్రక్మణ ప్రపమాద్వనిన  త్గి గౌంచడానిక్త మర్యు పరాయ వ్ర్ణ ఆరోగయ  ప్రపమాద్వలకు గుర్కావ్డానిక్త స్కూ ల్ప్లల కార్య క్లాాలను 

ప్రార్ౌంభిౌంచడానిక్త స్కూ ల్ సౌక్ర్య ౌం మర్మా తలు మర్యు మర్చగుదలలు, మర్యు విద్వయ ర్చుల ఆరోగయ  అవ్సరాలకు మదేత 

ఇవ్ీ డౌం చేస్తౌంది. 

10% 

మకానిక్ల్ మర్యు నా్ప్లమకానిక్ల్ తాపన్, వౌంటిలేష్ మర్యు ఎయిర్స క్ౌండిషనిౌంగ్ వ్య వ్సులు, వ్డపోత్, శుీేక్ర్ణ మర్యు 

ఇత్ర్ ఎయిర్స ప్లకీ ననిౌంగ్, అభిమానులు, నియౌంప్రత్ణ వ్య వ్సులు మర్యు స్కూ ల్ప్ల సౌక్రాయ లలో ఇౌండోర్స వాయు నాణయ త్ను 

మర్చగుపర్చడానిక్త చెక్ట, పరీక్ష్, నిరీ్ హణ, మర్మా తత, పున్ఃరు పన్ మర్యు అపప్లప్రగేడ్స ప్రాజెకిులు విౌండో మర్యు త్లుపు 

మర్మా తత మర్యు భరీత 

6% 

విద్వయ ర్చుల, విద్వయ వ్ౌంతలు మర్యు ఇత్ర్ ప్లరి్ ఆరోగయ ౌం మర్యు భప్రదత్ను సమర్ువ్ౌంత్ౌంగా నిరీ్ హిౌంచడానిక్త స్కూ ల్ సౌక్రాయ ల 

పున్ఃప్రార్ౌంభౌం మర్యు ఆపర్దష్ కసౌం వాయ ధ నియౌంప్రత్ణ మర్యు నివార్ణ కేౌంప్రద్వల మార్గదర్శ కానిక్త అనుగుణౌంగా 

విధానాలను అభివ్ృదిి చేయడౌం మర్యు ప్రపజారోగయ  ప్రపోటోకాల్ప్లలను అమలు చేయడౌం. 

1% 

లోక్ల్ ఎడ్యయ కేష్ ఎజెన్స్ లలో సేవ్ల నిర్ీ హణ మర్యు కొన్రగిౌంపును నిరీ్ హిౌంచడానిక్త మర్యు లోక్ల్ ఎడ్యయ కేష్ ఎజెన్స్  

యొక్ూ  ప్రపస్తత్ ప్లరి్ప్లని కొన్రగిౌంచడానిక్త అవ్సర్మైన్ ఇత్ర్ కార్య క్లాాలు. 

 

దయచేర “ఇత్ర్ కార్య క్లాాలను”ప్లగుర్ తౌంచౌండి 

9% 

మొత్ుం 100% 



 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

నిధుల వినియోగం కోసం LEA అమలు ప్ల న న్ప్ల. దిగువ్ సరీ్ద లో, దయచేర వ్ర్ తౌంచేవ్న్సన  చెక్ట చేయౌండి: 

 ప్రపమాదంలో ఉనన  విద్యయ రుుల జనాభా 

 త్కుూ వ్ ఆద్వయమ ఉన్న  విద్వయ ర్చులు:  నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు 

మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు:  నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల 

ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 ర్దష్టయల్ మర్యు ఎథ్నన క్ట మైనార్టీలు:  నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు 

మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 వ్లస విద్వయ ర్చులు:  నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల 

ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 ఇౌంగ్ల నష్ లెర్న ర్్స :  నిర్పే్లష ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల 

ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 నిరాప్రశయులను ఎదుర్కూ ౌంటున్న  విద్వయ ర్చులు: నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు 

మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  జోకాయ ల ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేయౌండి
 

 పౌంపుడ్య సౌంర్క్ష్ణలో ిప్లలనలు:  నిర్షే ికార్య క్లాాలు, సేవ్లు, మదతే, కార్య ప్రక్మాలు మర్యు/లేద్వ లక్ష్య  

జోకాయ ల ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 క్వరీర్స, సాంకేతిక్ మరియు వయ వసాయ విదయ  ఖరుు లు (పెరిక న్్  చట్టం ప్రకింద ఆమోదంచబడాాయి)
 

ఈ ప్రపయతాన లు ప్రపమాదౌంలో ఉన్న  విద్వయ ర్చుల జనాభా కు మదతే ఇసేత, దయచేర ఈ సర్దీ  ప్రార్ౌంభౌంలో 

జనాభాను కూడా చెక్ట చేయౌండి. 

 

కోర్స ప్లసాట ్ మరియు సేవల కొనసాగ్ంపు 

 స్కూ ల్ ఆధార్త్ ప్లరి్ జీతాలను త్గి గౌంచడౌం లేద్వ త్గి గౌంచడౌం యొక్ూ  అవ్సరానిన  ూడు డౌం
 

 అధాయ పకులు మర్యు సహాయక్ ప్లరి్ప్లని నిలబటడిానిక్త బోన్స్ ఖ్ర్చు లను క్వ్ర్స చేస్తౌంది
 

 ర్వాణా కార్య క్లాాల ఖ్ర్చు లు
 

 యుటిల్లటీలకు సౌంబౌంధౌంచిన్ వ్య యాల ఖ్ర్చు లు
 

 ఇత్ర్ కారాయ చర్ణ ఖ్ర్చు లు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
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డిసెటన్్ /రిమోట్ లెరిన ంగ్ 

 క్నెక్తవిిటీ (హాట రప ట్ , వైఫితో ఇత్ర్ భవ్నాలు/బస్్ లు, ఇత్ర్ వైర్సప్లలెస్, ఇౌంటరన ట సేవ్ మొదలైన్వి)
 

 పర్క్రాలు (లాయ పప్లటాపప్లలు, టాబనటప్లలు మొదలైన్వి)
 

 లెర్న ౌంగ్ ాయ ెట్  కసౌం ప్రిౌంటిౌంగ్ ఖ్ర్చు లు
 

 బోధనా వ్న్ర్చలు/రధనాలు
 

 హార్సుప్లవేర్స 

 ర్పి్లవేర్స, చౌంద్వలు, లైసె్్ ప్లలు
 

 సహాయక్ రౌంకేతిక్త్ లేద్వ అనుకూల పర్క్రాలు
 

 ఆ్ప్లలై్ లెర్న ౌంగ్ ప్ల న టప్లఫాౌంలు/లెర్న ౌంగ్ మేనేజ్ప్లమౌంట రసమ్ి
 

 ఇత్ర్ డిసెి్ ్ /ర్మోట లెర్న ౌంగ్ ఖ్ర్చు లు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
 

 

నెటప్లవ్ర్సూ  మదేత కసౌం నిరీ్ హిౌంచే సేవ్లు. 
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సౌక్రాయ లు/సామప్రగ్ 

 భవ్నాలు మర్యు బస్్ లను శుప్రభపర్చడౌం/ప్రక్తమిసౌంహార్క్ౌం చేయడౌం వ్ౌంటి ఖ్ర్చు లు
 

 అదన్పు ప్లరి్ ఖ్ర్చు లు (‘ప్రపమాద వేత్న్ౌం’,ప్లగౌంటలు మొదలైన్వి - స్కూ ల్ మీల్్ ప్లని త్యార్చ చేర పౌంిణీ 

చేయడానిక్త సౌంబౌంధౌం లేదు; ప్రక్తౌంద ‘స్కూ ల్ మీల్్ ’ చూడౌండి)
 

 పర్క్రాలు మర్యు రమాప్రగి (ప్ల నవ్్ , మాస్ూ ్ , PPE, శుప్రభపర్చే రమాప్రగి మొదలైన్వి)
 

 సౌక్రాయ లు/పర్క్రాలు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
 

 

హియర్ౌంగ్ మర్యు కూల్లౌంగ్ యూనిటనకు ర్పేర్చన. 
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మానసిక్ మరియు శారీరక్ ఆరోగయ ం (ఒపప ౌంద గౌంటలు, వ్ృతితపర్మైన్ లెర్న ౌంగ్, కార్య ప్రక్మాలు మొదలైన్వి) 

 టల్లహెల్తప్లకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

 కన్ె ల్లౌంగ్ప్లకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

 స్కూ ల్ న్ర్్ ౌంగ్ప్లకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

 స్కూ ల్ ఆధార్త్ ప్లక్త ననిక్టప్లలకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

 చిక్తత్ా  సేవ్లకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

 రాయ పర్నౌండ్స సేవ్లు మర్యు మదతేలకు సౌంబౌంధౌంచిన్ ఖ్ర్చు లు
 

☐ ఇత్ర్ మాన్రక్ ఖ్ర్చు లు 
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వృతిు అభివృదా 

 స్కూ ల్ ల్టడర్చన, టీచర్చన మర్యు ప్లరి్ (శక్ష్ణలు, విసతర్ౌంచిన్ వ్ృతితపర్మైన్ అభివ్ృది ిరోజులు, క్న్్ లెౌింట్ , 

కార్య ప్రక్మాలు మొదలైన్వి) కసౌం అదన్పు వ్ృతితపర్మైన్ అభివ్ృది ిఖ్ర్చు లు.
 

 ఇత్ర్ వ్ృతితపర్మైన్ అభివ్ృది ిఖ్ర్చు లు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
 

 

స్కూ ల్ప్లకు స్ర్క్షత్ౌంగా తిర్గి రావ్డానిక్త మర్యు తెర్చి ఉౌండటానిక్త కొన్రగిౌంచడానిక్త ఉపశమన్ 

వ్యయ హాలను అమలు చేయడానిక్త నిర్ీ హణ ప్లరి్ప్లక్త శక్ష్ణ. 
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స్క్క ల్ భోజనం 

 మీల్్  సరీ్స  చేయడౌం వ్లన్ అయ్యయ  ఆ్ప్లసెట ఖ్ర్చు లు (USDA రీయిౌంబర్స్ ప్లమౌంట పర్ధలోక్త రావు)
 

 అదన్పు ‘ప్రపమాదౌం’ప్లచెల్లనౌంపు లేద్వ గౌంటల ప్లరి్ప్లని క్వ్ర్స చేయౌండి
 

 మీల్్  డెల్లవ్ర్స చేసే అదన్పు ర్వాణా ఖ్ర్చు లను భర్ౌంచాల్ల
 

 ఇత్ర్ స్కూ ల్ మీల్్  ఖ్ర్చు లు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
 

 

పర్క్రాల ర్పేర్స మర్యు అపప్లప్రగేడ్స. 
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సప్లనమెంట్ల్ లెరిన ంగ్ 

 నివార్ణ అవ్కాశాలు
 

 స్సౌంపన్న  అవ్కాశాలు
 

 సమా ర్స లెర్న ౌంగ్
 

 స్కూ ల్ సౌంవ్త్్ ర్ౌంలో షెడ్యయ లుూ  ముౌందు/త్ర్చవాత్ జర్గే స్కూ ల్ కార్య ప్రక్మాలు
 

 అదన్పు బోధనా వ్న్ర్చలు
 

 టీచర్చన , ప్లరి్, పడిగిౌంచిన్ గౌంటలు/షెడ్యయ ల్ప్లల కసౌం సలహాద్వర్చలకు అదన్పు వేత్న్ౌం
 

 ఇత్ర్ అనుబౌంధ అభాయ స ఖ్ర్చు లు (దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి)
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నివారణ మరియు ఉపశ్మన వ్యయ హాలను అమలుపరచండి 

 

సెక్షన్ A. 
 

ఇన్-పర్ న్ ఇప్రన్ రక్షన్ 

ప్ల న న్ప్లక్క తిరిగ్ వెళ్ళు  

LEA వెబప్లసైట్ లంక్ 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

ఈ ప్ల న న్ప్ల 6 నెలలోన  

అపప్లడేట్ 

చేయబడుత్తంద 

అవును  లేదు  

తేదీ:  జూలై 9, 2021 ప్రపస్తుత్ CDC మారగదరశ క్యలక్క ప్ల న న్ప్ల అపప్లడేట్ చేయబడుత్తంద 

సెక్షన్ B. 

ARP ESSER నిధులను స్వీ క్ర్ౌంచే LEA లు త్పప నిసర్గా అభివ్ృది ిచెౌంద్వల్ల, సహేతక్మైన్ కాలప్రక్మౌంలో GaDOE క్త 

సమర్ప ౌంచాల్ల మర్యు LEA యొక్ూ  వబప్లసైటప్లలో బహిర్ౌంగౌంగా అౌందుబాటులో ఉౌంచాల్ల, ఇది LEA యొక్ూ  ARP ESSER 

నిధుల వినియోగౌం కసౌం ఒక్ ప్ల న ్ప్ల. 

➢ దిగువ్ సెక్ష్న్లన , నివార్ణ మర్యు ఉపశమన్ వ్యయ హాలను అమలు చేయడానిక్త నిధులు ఎౌంత్వ్ర్కు మర్యు ఎలా 

ఉపయోగిౌంచబడ్యతనాన యో దయచేర వివ్ర్ౌంచౌండి, ఇది చాలావ్ర్కు ఆచర్ణీయమైన్ది, ఇటీవ్ల్ల సెౌంటర్స ఫర్స 

డిస్వజ్ క్ౌంప్రటోల్ అౌండ్స ప్రివన్ష్  (CDC) మార్గదర్శ క్తీా నిక్త అనుగుణౌంగా స్కూ ల్ప్లలను తిర్గి తెర్వ్డౌం, వ్య క్త తగత్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డౌం కసౌం స్కూ ల్ప్లలను నిర్ౌంత్ర్ౌం మర్యు స్ర్క్షత్ౌంగా తెర్వ్డౌం మర్యు నిరీ్ హిౌంచడౌం. U. S. 

డిారిా ౌంట ఆ్ ఎడ్యయ కేష్ CDS యొక్ూ  మార్గదర్శ క్తీా నిక్త అనుగుణౌంగా ఉౌండే వ్న్ర్చలను అౌందిౌంచిౌంది, దయచేర 

చారి్చలో వ్న్ర్చను స్కచిౌంచౌండి. 

 

 

U.S. విద్యయ  శాఖ అందంచిన స్క్క ల్ప్లల వనరులను స్తరక్షిత్ంగా తిరిగ్ తెరవడం 

స్తరక్షిత్ స్క్క ల్్  మరియు 

క్యయ ంపస్ప్లలు ఉత్ుమ పదాత్తలు 

ప్లకి నయరింగ్ప్లహౌస్ 

ఉత్తమ పదతిల ప్లక్త నయర్ౌంగ్ప్లహౌస్ - హోమ (ed.gov) 

దశ్ల నివారణ దె్య రా K-12 

స్క్క ల్ప్లలక్క సెంట్ర్స ఫర్స డిసీజ్ 

క్ంప్రోల్ అండ్ ప్రప్లవెనషన్-

ఆపరేష్నల్ స్ట్సాట ట్జీ 

దశల నివార్ణ దీ్వ రా K-12 స్కూ ల్ప్లలకు కారాయ చర్ణ వ్యయ హౌం | CDC 

వాల్యయ మ్ 1- 2021 ED COVID-19 

హాయ ండ్ప్లబుక్- ప్రాథమక్ మరియు 

మాధ్య మక్ స్క్క ల్ప్లలను స్తరక్షిత్ంగా 

తిరిగ్ తెరవడానికి స్ట్సాట ట్జీలు 

ED COVID-19 హాయ ౌండ్సప్లబుక్ట, వాల్టయ మ 1: స్ర్క్షత్ౌంగా తిర్గి తెర్వ్డానిక్త 

స్ట్రిటజీలు ప్రాథమిక్ మర్యు మాధయ మిక్ స్కూ ల్్  (PDF) 

వాల్యయ మ్ 2- 2021 ED COVID-19 

హాయ ండ్ప్లబుక్- స్తరక్షిత్ంగా తిరిగ్ 

తెరవడానికి మరియు విద్యయ రుుల 

అవసరాలను తీరు డానికి రోడ్ప్లమాయ ప 

ED COVID-19 హాయ ౌండ్సప్లబుక్ట: వాల్టయ మ 2 2021 (PDF) 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf


 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

1. విశీ సన్సయత్ మర్యు విశీా రనిన  ప్రపోత్్ హిౌంచడానిక్త అధాయ పకులు, స్కూ ల్ ప్లరి్ మర్యు విద్వయ ర్చులౌందర్కీ 

స్ర్క్షత్మైన్ వాతావ్ర్ణానిన  నెలకొలప డానిక్త LEA మొత్తౌం స్కూ ల్ సౌంఘానిన  ఎలా నిమగన ౌం చేరౌందో దయచేర 

వివ్ర్ౌంచౌండి. 
LEA యొక్ూ  వబప్లసైటప్లలో పోస్ ిచేరన్ ఇ్-పర్్ ్ ఇప్రన్్ రక్ష్్ ప్ల న ్ప్లలో తిర్గి వళ్ళ డానిన  సప షౌింగా వివ్ర్ౌంచబడి, చేర్ు బడిత్య, దయచేర దిగువ్ ప్ల న ్ప్ల నుౌండి వివ్ర్ణను 

గుర్తౌంచడానిక్త స్కచన్ను చేర్ు ౌండి. 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిఅనిన  వాటాద్వర్చలకు ఇమయిళ్ళళ , టౌ్ హాల్ సమావేశాలు, స్కపర్ౌంటౌండెౌంట యొక్ూ  అపప్లడేటప్లలు మర్యు 

క్మూయ నికేష్ కాల్్  దీ్వ రా అనిన  వాటాద్వర్చలకు సమాచార్ౌం మర్యు విశీా రనిన  పౌంపౌందిౌంచడానిక్త జిలాన  ఆరోగయ  సౌంర్క్ష్ణ అధకార్చల 

నుౌండి తాజా డేటా మర్యు మార్గదర్శ క్తీా నిన  స్ర్క్షత్మైన్ వాతావ్ర్ణానిన  నెలకొలప డానిక్త మర్యు నిరీ్ హిౌంచడానిక్త ఉపయోగిసోతౌందనే 

న్మా కానిన  మర్యు విశీా రనిన  ప్రపోత్్ హిౌంచిౌంది. సౌంరదిత్ ప్రపతిసప ౌందన్ గైడ్స యొక్ూ  4 వ్ పేజీని (2.3.2) చూడౌండి. 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 

ప్రక్తౌంద పేర్కూ న్న  పేజీల కసౌం దయచేర ఈ ల్లౌంక్టప్లను ఉపయోగిౌంచౌండి. 

 

2. స్కూ ల్ప్లప్లలోన  COVID-19 ప్రపరరానిన  త్గి గౌంచడానిక్త నివార్ణ వ్యయ హాలను అమలు చేయడానిక్త LEA ARP-ESSER నిధులను 

ఎలా ఉపయోగిౌంచారో వివ్ర్ౌంచౌండి. 
LEA యొక్ూ  వబప్లసైటప్లలో పోస్ ిచేరన్ ఇ్-పర్్ ్ ఇప్రన్్ రక్ష్్ ప్ల న ్ప్లలో తిర్గి వళ్ళ డానిన  సప షౌింగా వివ్ర్ౌంచబడి, చేర్ు బడిత్య, దయచేర దిగువ్ ప్ల న ్ప్ల నుౌండి వివ్ర్ణను 

గుర్తౌంచడానిక్త స్కచన్ను చేర్ు ౌండి. 

దయచేర LEA అమలుపర్చిన్ వ్యయ హాలను చెక్ట చేయౌండి: 

 మాస్ూ ప్లల రర్ీ ప్రతిక్ మర్యు సరైన్ వినియోగౌం 

 ఫిజిక్ల్ డిసెి్ ్  

 హాయ ౌండ్సప్లవాష్టౌంగ్ మర్యు రరప ర్దటరీ ఎటిెీ ట 

 ఆరోగయ క్ర్మైన్ సౌక్రాయ లను శుప్రభపర్చడౌం మర్యు నిరీ్ హిౌంచడౌం 

 ఐసోలేష్ మర్యు కీా ర్ౌంటైన్లత  క్ల్లి ప్రటేరౌంగ్ప్లను సౌంప్రపదిౌంచౌండి 

స్కూ ల్ప్లలలో COVID-19 ప్రపరరానిన  త్గి గౌంచడానిక్త, వ్స్తవులను కొన్డానిక్త మర్యు ప్రక్తౌంది వ్యయ హాలను అమలు చేయడానిక్త నిధులు 

ఉపయోగిౌంచబడాుయి:  స్ర్క్షత్మైన్ మర్యు శుప్రభమైన్ వాతావ్ర్ణానిన  నిరీ్ హిౌంచడానిక్త వ్య క్త తగత్ ర్క్ష్ణ రమప్రగి మర్యు డెస్ూ ప్లల కసౌం 

ప్లపనక్్త గానస్ప్లను కొనాన ర్చ. అదన్పు హాయ ౌండ్స శానిటైజర్స మర్యు శుప్రభపర్చే ఉత్ప తతలను స్కూ ల్్  మర్యు కారాయ లయ భవ్నాలకు వినియోగౌం 

కసౌం కొని ర్వాణా చేశార్చ. అనిన  ఉపర్త్లాలను ఎలా సమర్ువ్ౌంత్ౌంగా శుప్రభపర్చాల్ల మర్యు ప్రక్తమిసౌంహార్క్ చేయాలో తెలుస్కవ్డానిక్త ప్లరి్ 

శక్ష్ణ ఇవ్ీ బడిౌంది. విద్వయ ర్చులు మర్యు ప్లరి్ప్లని శారీర్క్ దూరానిన  నిరీ్ హిౌంచడానిక్త మర్యు ముస్గులు ఎలా ధర్ౌంచాలో 

ప్రపోత్్ హిౌంచడానిక్త భౌతిక్ దూర్ సౌంకేతాలను నేలపై ఉౌంచార్చ. స్కూ ల్్  మర్యు కారాయ లయ భవ్నాల అౌంత్టా సౌంకేతాలను కొని ఉౌంచార్చ. 

COVID-19 ప్రపరరానిన  త్గి గౌంచే స్ట్రిటజీలుగా ఐసోలేష్ మర్యు కీా ర్ౌంటైన్లత  క్ల్లి కాౌంప్రటాక్ట ిప్రటేరౌంగ్ అమలు చేయబడిౌంది. ప్రపభావిత్మైన్ 

ప్రాౌంతాలను వౌంటనే శుప్రభౌం చేర శుప్రభపర్చార్చ. అనిన  ప్రాౌంతాలను త్ర్చుగా శుప్రభౌం చేర శుప్రభపర్చార్చ. అదన్ౌంగా, నా్-కాౌంటాక్ట,ి ఇప్రనాా రడ్స 

థరాా మీటర్నను కొనాన ర్చ. పేజీలు 9-10. 

3. దయచేర LEA కేస్లను ఎలా పర్య వేక్షస్తౌంది మర్యు వ్య క్త త స్కచన్ల గుర్ౌంచి నిర్ ణయాలు తీస్కుౌంది. 
LEA యొక్ూ  వబప్లసైటప్లలో పోస్ ిచేరన్ ఇ్-పర్్ ్ ఇప్రన్్ రక్ష్్ ప్ల న ్ప్లలో తిర్గి వళ్ళ డానిన  సప షౌింగా వివ్ర్ౌంచబడి, చేర్ు బడిత్య, దయచేర దిగువ్ ప్ల న ్ప్ల నుౌండి వివ్ర్ణను 

గుర్తౌంచడానిక్త స్కచన్ను చేర్ు ౌండి. 

సెౌంటర్స్  ఫర్స డిస్వజ్ క్ౌంప్రటోల్, DeKalb బోర్సు ఆ్ హెల్త మర్యు ప్రపజారోగయ  శాఖ్, కౌంటీలో కేస్ల సౌంఖ్య  మర్యు కేస్ల శాత్ౌం అౌందిౌంచిన్ 

డేటా మర్యు మార్గదర్శ క్తీ్ ౌం ఆధార్ౌంగా వ్య క్త తగత్ౌంగా బోధన్కు తిర్గి రావాలని నిర్ణయౌం తీస్కునాన ర్చ. కేస్ల సౌంఖ్య  మర్యు శాతానిన  

ప్రపతిరోజూ పర్య వేక్షౌంచేవార్చ మర్యు కేస్లు రఫార్స్ చేయబడిన్ శాతానిక్త దిగువ్న్ ఉన్న పుప డే మర్యు వ్య క్త తగత్ౌంగా బోధన్ను తిర్గి 

ప్రార్ౌంభిౌంచడౌం స్ర్క్షత్మని నిరిార్ౌంచబడిౌంది, వ్య క్త త స్కచన్లను తిర్గి ప్రార్ౌంభిౌంచడానిక్త తది నిర్ణయౌం తీస్కబడిౌంది. కేస్లను ఈ ప్రక్తౌంది 

విధౌంగా పర్శీల్లౌంచార్చ:  ఉదోయ గులు మర్యు విద్వయ ర్చులు ఏవైనా లక్ష్ణాలు ఉౌంటే ఇౌంటోననే ఉౌండాలని స్కచిౌంచార్చ మర్యు మర్ౌంత్ వాయ ిత 

చెౌందకుౌండా ఉౌండటానిక్త COVID-19 రనుకూల వ్య కుతలతో సనిన హిత్ సౌంబౌంధాలు ఉన్న  వ్య కుతలను వౌంటనే గుర్తౌంచి పర్య వేక్షరతర్చ. COVID-

19 కు ాజిటివ్ పరీక్షౌంచిన్ వ్య క్త తతో పర్చయౌం ఉన్న  ఎవ్రైనా వౌంటనే విధానాల గుర్ౌంచి తెల్లయజేయబడతార్చ మర్యు కీా ర్ౌంటై్ 

అవ్సరాల గుర్ౌంచి సలహా ఇచాు ర్చ. పేజీలు 6-10. 

 



 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

అపెండిక్్  

మారగదరశ క్ ప్రపశ్న లు 

జోక్యయ లను ఎంచుకోవడం: 

• సెటిౌింగులలో మర్యు ప్లరు నిక్ సౌందరాభ నిక్త సౌంబౌంధౌంచిన్ జనాభాతో అధయ యనాలు జర్గాయి (ఉద్వ., వైక్లాయ లున్న  

విద్వయ ర్చులు, ఇౌంగ్ల నష్ లెర్న ర్స్ ) మర్యు జోక్య ౌం ముఖ్య మైన్ విద్వయ ర్ ు లేద్వ ఇత్ర్ సౌంబౌంధత్ ఫల్లతాలపై రనుకూల 

మర్యు గణాౌంక్పర్ౌంగా ముఖ్య మైన్ ప్రపభావాలను క్ల్లగి ఉౌంద్వ? 

• త్గిన్ వాటాద్వర్చలు (ఉద్వ., విద్వయ ర్చులు, కుటుౌంబౌం, ప్లరి్ మర్యు సౌంఘౌం) వార్ అవ్సరాలను ఎలా 

పర్షూ ర్ౌంచాలో చర్ు లోన  ాల్గగనాన రా? 

• జోక్య ౌం యొక్ూ  ప్రపభావానిన  ఎలా కొలవ్వ్చుు ? 

• ప్రపభావానిన  నిర్ ణయిౌంచడానిక్త స్కూ ల్/జిలాన  ఏ రధనాలను ఉపయోగిస్తౌంది? 

• ఈ జోకాయ నిన  విశీ సన్సయత్తో అమలు చేయడానిక్త ఏ వ్న్ర్చలు అవ్సర్ౌం? 

• ఈ జోకాయ నిన  విశీ సన్సయత్తో అమలు చేయడానిక్త ప్లరు నిక్ రమర్ుయ ౌం ఎౌంత్? 

• జోకాయ నిన  అమలు చేయడానిక్త ప్లరి్ప్లక్త ఏ నైపుణాయ లు మర్యు వ్న్ర్చలు అవ్సర్ౌం? 

• ఈ జోక్య ౌం పద ేవ్యయ హాత్ా క్ లక్ష్యయ లకు మర్యు ఇపప టికే ఉన్న  ఇత్ర్ ప్రపయతాన లకు ఎలా సర్పోతౌంది? 

పురోగతిని పరిశీలసోు ంద: 

• అమలు యొక్ూ  విశీ సన్సయత్ను మీర్చ ఎలా పర్య వేక్షరత ర్చ? 

• పురోగతి పర్య వేక్ష్ణ చర్య లు ప్రపభావ్వ్ౌంత్ౌంగా ఉనాన యని, ప్రపభావ్ పదతిలను మర్యు అనిన  ఉప సమూహాల కసౌం 

విద్వయ ర్చుల విజయానిన  ఎలా మర్చగుపర్చరతయి? 

• అనిన  ఉప సమూహాల కసౌం జోకాయ ల ప్రపభావానిన  కొలవ్డానిక్త ఏ బౌంచప్లమార్సూ ప్లలు ఏరాప టు చేయబడతాయి మర్యు 

ఏ డేటా సేక్ర్ౌంచబడ్యతౌంది? 

• అనిన  ఉప సమూహాల కసౌం విద్వయ ర్చుల ఫల్లతాలపై ప్రపభావ్ౌం చూపే విధౌంగా జోక్య ౌం అమలు చేయబడిౌందో లేదో 

తెలుస్కవ్డానిక్త మీర్చ ఏ నిర్షే ిఆధారాలు మర్యు క్ళాఖ్ౌండాలను సేక్ర్రత ర్చ? 

• రక్ష్యయ లు మర్యు క్ళాఖ్ౌండాలు జోక్య ౌం యొక్ూ  అమలు మర్యు ప్రపభావానిన  విశీ సన్సయత్ను ప్రపదర్శ రతయా? 

• రక్ష్యయ లు మర్యు క్ళాఖ్ౌండాలు స్లభౌంగా పౌందవ్చాు ? 

• రక్ష్యయ లు మర్యు క్ళాఖ్ౌండాలను సేక్ర్ౌంచడానిక్త ఎవ్ర్చ బాధయ త్ వ్హిరతర్చ? రక్ష్యయ లు మర్యు క్ళాఖ్ౌండాలు ఎలా 

మర్యు ఎక్ూ డ నిలీ  చేయబడతాయి మర్యు భాగరీ మయ ౌం చేయబడతాయి? 

•  ప్రపోప్రగామ మూలాయ ౌంక్న్ౌం దశల వారీ మార్గదర్శ ని మర్యు లాజిక్ట మోడల్ లాజిక్ట మోడల్– ఈ దశల వారీ 

మార్గదర్శ ని జిలాన లకు ప్రాధాన్య త్నిచేు  ప్రపోప్రగామప్లలను అౌంచనా వేయడానిక్త, ప్ల న ్ప్ల ప్రపప్రక్తయలకు సహాయౌం చేస్తౌంది. 

డేటా సేక్ర్ణ మర్యు విశ్ల నషణ కసౌం మర్యు ప్రపోప్రగామ మర్చగుదలల కసౌం కారాయ చర్ణ ప్ల న ్ప్లలను అభివ్ృది ి

చేయడానిక్త ఫల్లతాలను ఉపయోగిౌంచడౌం. తోడ్యగా ఉన్న  రధన్ౌం లాజిక్ట మోడల్ కానె్ ప ియొక్ూ  అవ్లోక్న్ౌం, 

లాజిక్ట మోడల్ సృష్ట ికసౌం ఒక్ టౌంపేనట మర్యు సమర్ువ్ౌంత్మైన్ లాజిక్ట మోడల్ అమలును నిరిార్ౌంచడానిక్త 

చెక్టప్లల్లస్పి్లను అౌందిస్తౌంది. 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1


 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

అదనపు పరిశోధ్న మరియు వనరులు 

వేగవంత్మైన లెరిన ంగ్ మరియు ఉత్ుమ అభాయ సాలపై అపప్లడేట్ప్లలు మరియు పరిశోధ్న 

• TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf– ఇది న్యయ  టీచర్స ప్రాజెక్ట ి(TNTP) నుౌండి అపప్లడేట 

చేయబడిన్ గైడ్స, ఇది నిర్షే ిలక్ష్యయ లు మర్యు వ్యయ హాలతో స్కూ ల్ప్లలను విద్వయ ర్చులను తిర్గి వేగవ్ౌంత్ౌం చేయడౌంలో 

సహాయపడ్యతౌంది వ్య క్త త, వ్ర్చు వ్ల్ లేద్వ హైప్రబ్లడ్స ఏదైనా బోధనా ఆక్ృతిలో ప్రగేడ్స ప్లరుయి. స్కూ ల్్  ప్రపస్తత్ౌం 

ప్రాధాన్య త్నిచేు  రౌండ్య ముఖ్య మైన్ విషయాలపై TNTP ప్రపత్యయ క్ ప్రాధాన్య త్నిచిు ౌంది: ప్రగేడ్స- త్గిన్ నియామకాలు 

మర్యు బలమైన్ స్కచన్. 

• విద్వయ ర్చుల లెర్న ౌంగ్ లాస్ప్లని పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త ర్క్వ్రీ_స్కూ ల్ ప్రాకీసిెస్ కసౌం ఎడ్సప్లరీసెర్సు  (brown.edu)– ఈ సౌంక్షపత 

ప్రశ్లణలో K-12 విదయ  నిర్ ణయాధకార్చలకు ఉత్తమౌంగా ఎలా సేవ్ చేయాలనే ద్వని గుర్ౌంచి చర్ు లకు ఆధార్ ఆధారాలతో 

అౌందిౌంచడౌం క్రోనావైర్స్ మహమాా ర్ సమయౌంలో మర్యు అనుసర్ౌంచే విద్వయ ర్చులు. ఈ సౌంక్షపత విలక్ష్ణ ప్రగేడ్స 

పర్ధ నుౌండి త్పుప కున్న  విద్వయ ర్చులకు, ముఖ్య ౌంగా మహమాా ర్క్త ముౌందు క్షపిడ్యతన్న  వార్క్త సౌంభావ్య  జోకాయ లను 

పర్శీల్లస్తౌంది. చాలా మౌంది విద్వయ ర్చులు కొౌంత్ అభాయ స న్షి్టనిన  అనుభవిస్తన్న పప టికీ, మజార్టీ ఇపప టికీ ప్రగేడ్స-

ప్లరుయి క్ౌంటౌంటప్లతో నిమగన మవ్ీ గలదని రక్ష్య ౌం స్కచిస్తౌంది. 

• విద్వయ ర్చులౌందర్ కసౌం ప్రబాడ్స-ేస్ు అకాడెమిక్ట సపోర్సి్  (brown.edu)– ఈ సౌంక్షపత విదయ  మర్యు అనిన  స్కూ ల్ప్లలకు 

ప్రాధాన్య త్నిచేు  విద్వయ  సహాయక్ స్కూ ల్ప్లలను పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త పర్శోధన్ మర్యు వ్న్ర్చలను అౌందిస్తౌంది, 

వీటిలో పర్గణౌంచవ్లరన్ స్ట్రిటజీలు మర్యు నివార్ౌంచాల్ల్ న్వి ఉనాన యి. 

• న్షి్టల పున్ర్చదరి్ణ నేర్చు కవ్టానిక్త ఉత్తమ పదతిలు– COVID-19 మహమాా ర్క్త సౌంబౌంధౌంచిన్ స్కూ ల్ 

మూరవేత్ల కార్ణౌంగా కలోప యిన్ లెర్న ౌంగ్ నుౌండి విద్వయ ర్చుల విద్వయ  పున్ర్చదిర్ణకు పర్శోధన్-ఆధార్త్ 

మదతేలను ఈ నివేదిక్ అనీే ష్టస్తౌంది. ఈ నివేదిక్ రధార్ణ విద్వయ  కాయ లెౌండర్స (ఉద్వ., స్కూ ల్ సౌంవ్త్్ ర్ౌం, స్కూ ల్ 

రోజులు మర్యు కాలాలు) మర్యు ఇపప టికే ఉన్న  విసతర్ౌంచిన్ అభాయ స అవ్కాశాలు (ఉద్వ., స్కూ ల్ త్రీా త్ 

కార్య ప్రక్మాలు, త్ీ ర్ణౌం అకాడమీలు, సమా ర్స స్కూ ల్ప్ల) నిరాా ణౌంలో అభాయ స సమయానిన  జోడిౌంచే విధానాలను 

పర్శీల్లస్తౌంది. 

• ర్క్వ్రీ కసౌం ఎడ్సప్లరీసెర్సు  స్కూ ల్ సేీకి్త ఎవిడె్్ -ేస్ు డెరష్-మేక్తౌంగ్ (brown.edu)– ఈ సౌంక్షపత స్కూ ల్్  మర్యు 

జిలానలు సౌంవ్త్్ ర్మౌంతా విద్వయ ర్చుల రమాజిక్ మర్యు భావోదీ్ద గ ప్రశ్లయస్్ ను ఎలా పర్య వేక్షౌంచవ్చ్చు  

పర్షూ ర్ౌంచడానిక్త పర్శోధన్ మర్యు వ్న్ర్చలను అౌందిస్తౌంది, వీటిలో పర్గణౌంచవ్లరన్ వ్యయ హాలు మర్యు 

నివార్ౌంచాల్ల్ న్వి ఉనాన యి. 

• రీరిర్స ిమర్యు ర్క్వ్రీ: బోధన్ మర్యు లెర్న ౌంగ్ప్లక్త సౌంబౌంధౌంచిన్ పర్గణన్లు: అకాడెమిక్ట్ - COVID-19 మధయ  

బోధన్ మర్యు లెర్న ౌంగ్ కసౌం వార్చ ప్ల న ్ప్లలు వేస్తన్న పుప డ్య (మర్యు పున్ఃప్రార్ౌంభిౌంచౌండి) వార్చ ఎదుర్కూ నే 

ప్లక్త నషమిైన్ సవాళ్నను పర్షూ ర్ౌంచడౌంలో రాస్ట్షి్టలు మర్యు స్కూ ల్ వ్య వ్సులకు మదతే ఇవ్ీ డానిక్త రూపౌందిౌంచిన్ 

ఒక్ ప్రాజెక్ట ియొక్ూ  ఈ భాగౌం ఒక్ వ్న్ర్చ. ఇది అనుకూల్టక్ర్ౌంచదగిన్ మార్గదర్శ క్త్ీ ౌం మర్యు పర్శీల్లౌంచిన్ 

వ్న్ర్చలను క్ల్లగి ఉౌంటుౌంది. 

• Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf (hanoverresearch.com)– హన్లవ్ర్స రీసెర్సు  ద్వని మునుపటి ప్లకునితని 

విసతర్ౌంచిన్ అభాయ స సమయౌంపై విసతర్ౌంచిౌంది. విద్వయ ర్చుల రధన్ మర్యు విద్వయ  ఫల్లతాలను మర్చగుపర్చే 

వ్యయ హాల గుర్ౌంచి చర్ు లను తెల్లయజేయడానిక్త, విసతర్ౌంచిన్ స్కూ ల్ రోజు/సౌంవ్త్్ ర్ న్మూనాలు, సమా ర్స స్కూ ల్ 

కార్య ప్రక్మాలు, ప్రపీ-క్తౌండర్స గారి్  కార్య ప్రక్మాలు మర్యు స్కూ ల్ వలుపల సమయ కార్య ప్రక్మాల గుర్ౌంచి విసతృత్ 

చర్ు  అౌందిౌంచబడ్యతౌంది. 

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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TELUGU 

ప్లక్యనస్-సైజ్ త్గ్ గంపు 

• NCPEA ాలస్వ ప్రీ్-ప్లకానస్-సైజ్ ాలస్వ - STAR ప్రపయోగౌం మర్యు సౌంబౌంధత్ ప్లకానస్-సైజ్ ప్లసిీ స్– టేన్స్వ్  ప్లసి్కడెౌంట 

టీచర్స అచీవా ౌంట ర్దష్టయో (STAR) పై యాదృచిి క్ౌంగా చేరన్ 25 సౌంవ్త్్ రాల పని నుౌండి ప్లకానస్ సైజ్ప్లపై క్నుగొన్న  

విషయాలను ఈ ప్లకునపీతక్ర్స్తౌంది , ర్దఖాౌంశ ప్రపయోగౌం మర్యు యునైటడ్స ప్లసేటి్ , ఆస్ట్సేలి్లయా, హాౌంకాౌంగ్, స్వీ డ్, 

ప్రగేట ప్రబ్లట్ మర్యు ఇత్ర్ ప్రాౌంతాలలో ఇత్ర్ ప్లకానస్-సైజ్ త్గి గౌంపు (CSR) అధయ యనాలు. 

• ప్లకానస్ సైజ్ త్గి గౌంపు యొక్ూ  ప్రపభావ్ౌం– ఈ సౌంక్షపత ప్లకానస్ సైజ్ త్గి గౌంపు ప్రపభావ్ౌంపై విద్వయ  విధాన్ రూపక్ర్ తలకు పర్శోధన్-

ఆధార్త్ ఎౌంిక్లను అౌందిప్లస్తౌంది. 

• ప్లకానస్ సైజ్ప్లపై పున్రాలోచన్ - బోధన్ మర్యు లెర్న ౌంగ్ప్లపై ప్రపభావ్పు సౌంక్త నషమిైన్ క్థ – ఈ పుసతక్ౌం ప్లకానస్ సైజ్ త్గి గౌంపును 

అనేక్ కొత్త విధానాలతో పర్శీల్లస్తౌంది మర్యు ప్లకానస్ సైజ్ ఎలా పనిచేస్తౌందో చూిౌంచే అతివాయ ిత న్మూనాను 

పౌంచుకుౌంటుౌంది. ప్లకానస్ప్లరూమోన ని ఇత్ర్ ప్రపప్రక్తయలు మర్యు లక్ష్ణాలతో పర్సప ర్ సౌంబౌంధాలు మర్యు టీచర్చన 

మర్యు స్కూ ల్ప్లలకు కీలక్మైన్ బోధనా చికుూ లను గుర్తస్తౌంది. 

• ప్లకానస్ సైజ్: పర్శోధన్ ఏమి చెబుతౌంది మర్యు రాస్ట్ష ివిధానానిక్త అర్ుౌం ఏమిటి 

ఎక్్ ప్లటండ్జడ్ స్క్క ల్ డే 

• స్కూ ల్ డే-ఇయర్సప్లని ఎక్ట్ ప్లటౌండ్స చేయడౌం: ప్రపతిాదన్లు మర్యు ఫల్లతాలు– ఈ సమీక్ష్ స్కూ ల్ డే-ఇయర్సప్లని 

ఎక్ట్ ప్లటౌండ్స చేసే రధాయ రధాయ లపై పర్శోధన్ యొక్ూ  సమీక్ష్ను అౌందిస్తౌంది. 

• రీసెర్సు  ప్రీ్ - ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ డే–స్కూ ల్ రోజును పడిగిౌంచడౌం గుర్ౌంచి పర్శోధన్ ఏమి చెబుతౌందో ఈ సమీక్ష్ 

రరాౌంశౌం చేస్తౌంది, ప్రార్ౌంభౌంలోనే లేద్వ త్ర్చవాత్ ఉౌండడౌం. 

• ఎకుూ వ్ స్కూ ల్ రోజుల నుౌండి విద్వయ ర్చులు ప్రపయోజన్ౌం పౌందుతారా? Florida నుౌండి ర్ప్రెష్ డిస్ప్లక్ౌంటినుయ టీ 

ఎవిడె్్  అక్ష్రాసయ త్ బోధన్ యొక్ూ  అదన్పు గౌంట 

ఎక్్ ప్లటండ్జడ్ స్క్క ల్ ఇయర్స 

• ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ డే-ఇయర్స కార్య ప్రక్మాలు: ఒక్ రీసెర్సు  రౌంథరస్– ఈ విశ్ల నషణ రౌండ్య ర్కాల ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ 

కార్య ప్రక్మాలపై డేటాను సమీక్షస్తౌంది - విద్వయ ర్చులు స్కూ ల్ప్లలో రోజుకు ఎనిన  గౌంటలు గడ్యపుతార్చ, మర్యు స్కూ ల్ 

సౌంవ్త్్ రానిన  పడిగిౌంచేవి. 

• ఎక్ట్ ప్లటౌండెడ్స స్కూ ల్ ఇయర్స– ఈ సమాచార్ గుళిక్ విసతర్ౌంచిన్ స్కూ ల్ సౌంవ్త్్ రాలోన  నిరీ్ హిౌంచిన్ పర్శోధన్లను 

మర్యు విద్వయ ర్చుల రధన్పై వాటి ప్రపభావానిన  స్కచిస్తౌంది. 

హై ప్రీక్వె న్స్  ట్యయ ట్రింగ్ 

• హై-డోసేజ్ ట్యయ టర్ౌంగ్ప్లతో విద్వయ ర్చుల అభాయ రనిన  వేగవ్ౌంత్ౌం చేస్తౌంది (brown.edu)- హై-ప్రీెీ న్స్  ట్యయ టర్ౌంగ్ 

కసౌం రక్ష్యయ లు, డిజై్ స్కప్రతాలు మర్యు పర్గణన్లను వివ్ర్ౌంచే ఎడ్సప్లరీసెర్సు  యొక్ూ  డిజై్ ప్రిని్ పల్్  రరీస్ప్లలో 

భాగౌం. అధక్-మోతాదు ట్యయ టర్ౌంగ్ విద్వయ పర్ౌంగా వనుక్బడిన్ వార్తో సహా విసతృత్ ప్రశ్లణ విద్వయ ర్చులకు పద ేఅభాయ స 

లాభాలను పౌందగలదని క్ఠిన్మైన్ పర్శోధన్ బలమైన్ ఆధారాలను అౌందిస్తౌంది. 

• K-12 ట్యయ టర్ౌంగ్ ప్రపోప్రగామప్లలలో క్మూయ నిటీ ఎౌంగేజ్ప్లమౌంట: ఉత్తమ అభాయ రల కసౌం పర్శోధన్-ఆధార్త్ గైడ్స– ఈ 

పప్రత్ౌం విభాగాలలోని పర్శోధకుల నుౌండి రక్ష్యయ లను అౌందిస్తౌంది మర్యు క్మూయ నిటీ ఎౌంగేజ్ప్లమౌంట ప్రాకీషిన్ర్సప్లల 

వినియోగౌం కసౌం ట్యయ టర్ౌంగ్ప్లలో ఉత్తమమైన్ అభాయ రల సమితిని సౌంశ్ల నషణ చేస్తౌంది. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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సమి ర్స ప్రోప్రగామంగ్ 

• సమప్రగ సమా ర్స స్కూ ల్ కార్య ప్రక్మాల కసౌం ఉత్తమ పదితలు– ఈ నివేదిక్ సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ కసౌం ఉత్తమ 

పదతిలను చర్ు స్తౌంది మర్యు సమా ర్స స్సౌంపన్న త్, త్ీ ర్ణౌం మర్యు పర్వ్ర్ తన్ కార్య ప్రక్మాలను 

జిలానలు ఎలా నిర్ా రతయో వివ్ర్స్తౌంది. 

• ఎల్లమౌంటరీ సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ ప్రపోప్రగామ్  కసౌం ఎఫెక్తవి్ ప్రపోప్రగామ డిజై్– ఈ నివేదిక్ విద్వయ ర్చుల అభాయ స 

ఫల్లతాలపై సమా ర్స కార్య ప్రక్మాల ప్రపభావానిన  పర్శీల్లస్తౌంది, ప్రాథమిక్ స్కూ ల్ విద్వయ ర్చుల కసౌం 

సమప్లర్ ువ్ౌంత్మైన్ సమా ర్స కార్య ప్రక్మాల యొక్ూ  లక్ష్ణాలను చర్ు స్తౌంది మర్యు సమా ర్స కార్య ప్రక్మాలను 

అౌంచనా వేయడానిక్త వ్యయ హాలను వివ్ర్స్తౌంది. 

• సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ప్లపై పనిచేయడౌం - విజయానిక్త రఫార్చ్  చేరన్ పదతిలు– T సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ 

కార్య ప్రక్మాలను ప్రార్ౌంభిౌంచడానిక్త లేద్వ మర్చగుపర్చడానిక్త ఆసక్త త ఉన్న  యునైటడ్స ప్లసేటి్  అౌంత్టా స్కూ ల్ 

జిలాన  నాయకులకు మర్యు వార్ భాగరీ ములకు అత్ని మార్గదర్శ క్త్ీ ౌం ఉదే్దశౌంచబడిౌంది. ఈ రరాౌంశ 

సౌంసూ ర్ణలో, జాతీయ సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ ప్రాజెకిులో ాల్గగనే ఐదు పటణి జిలానలోన  సీ చి ౌంద సమా ర్స 

కార్య ప్రక్మాల యొక్ూ  ఆర్చ సౌంవ్త్్ రాల అధయ యన్ౌం నుౌండి సేక్ర్ౌంచిన్ అమలు గుర్ౌంచి ాఠ్లను 

ర్చయిత్లు సీే దన్ౌం చేరతర్చ. 

• సమా ర్స రీడిౌంగ్ కాయ ౌంప సెల్ా -ప్లసిీ  గైడ్స– T ప్రగేడ్స 3 విద్వయ ర్చుల కసౌం సమా ర్స రీడిౌంగ్ కాయ ౌంప కార్య ప్రక్మాల ప్ల న ్ప్ల 

మర్యు అమలు యొక్ూ  స్వీ య అధయ యనాలను స్లభత్ర్ౌం చేయడానిక్త అత్ని గైడ్స రూపౌందిౌంచబడిౌంది. 

ఇది డేటా సేక్ర్ణ కసౌం ఒక్ టౌంపేనట మర్యుచర్ు  కసౌం మార్గదర్శ క్ ప్రపశన లను అౌందిస్తౌంది, ఇది 

బోధన్ను మర్చగుపర్చస్తౌంది మర్యు సమా ర్స పఠ్న్ శబ్లర్ౌం ముగిసే సమయానిక్త ప్రగేడ్స-ప్లరు యి ప్రపమాణాలకు 

అనుగుణౌంగా ఉన్న  విద్వయ ర్చుల సౌంఖ్య ను పౌంచుతౌంది. 

• సమా ర్స స్కూ ల్ డిజై్ అౌండ్స ఎవాలుయ య్యష్ ప్రేమప్లవ్ర్సూ – ఈ నివేదిక్ సమా ర్స స్కూ ల్ ప్రపోప్రగామ డిజై్ప్లలో 

ఉత్తమ పదతిలను సమీక్షస్తౌంది మర్యు బహుళ్ పర్శోధనా పదతేలను జిలానలు ఎలా ప్రపభావిత్ౌం 

చేయగలదో చర్ు స్తౌంది (ఉద్వ., డేటా విశ్ల నషణలు, సర్దీ లు, ఇ్-డెపత ఇౌంటరీూ య లు, ప్లకానస్ప్లరూమ పర్శీలన్లు 

మొదలైన్వి) అమలును పర్య వేక్షౌంచడానిక్త మర్యు వార్ సమా ర్స స్కూ ల్ కార్య ప్రక్మాల ప్రపభావాలను 

అౌంచనా వేయడానిక్త ఉౌంది. 

వరుు వల్ లెరిన ంగ్ 

• ఆ్ప్లలై్ లెర్న ౌంగ్ప్లలో ఎవిడె్్ -ేస్ు ప్రాకీసిెస్ యొక్ూ  మూలాయ ౌంక్న్ౌం– U.S. డిారిా ౌంట ఆ్ ఎడ్యయ కేష్ ఈ 

అధయ యన్ౌం యొక్ూ  లక్ష్య ౌం, K-12 విదయ  మర్యు ఉాధాయ య త్యారీ కసౌం ఆ్ప్లలై్ అభాయ రనిన  ఎలా 

అమలు చేయాలనే ద్వని గుర్ౌంచి విధాన్ రూపక్ర్ తలు, నిరీా హకులు మర్యు అధాయ పకులకు పర్శోధన్-

ఆధార్త్ మార్గదర్శ క్తీా నిన  అౌందిౌంచడౌం. 

• ఆల్టప్్రబా I క్త యాె్ స్ = ప్రగేడ్స 8 విద్వయ ర్చుల కసౌం ఆ్ప్లలై్ మాయ థమటిక్ట్  యొక్ూ  ప్రపభావాలు– ఈ అధయ యన్ౌం 

8 వ్ ప్రగేడ్స చివ్ర్లో విద్వయ ర్చుల ఆల్టప్్రబా రధన్పై ఆ్ప్లలై్ ఆల్టప్్రబా I కర్చ్ ను అౌందిౌంచే ప్రపభావానిన  

పరీక్షౌంచిౌంది మర్యు వార్ త్దుపర్ సౌంభావ్య త్ ఉన్న త్ స్కూ ల్ప్లలో అడీా ్్ ్ మాయ థమేటిక్ట్  కర్చ్  

ప్రక్మౌంలో ాల్గగౌంటుౌంది. 

• వ్ర్చు వ్ల్ లెర్న ౌంగ్ ఇౌంినమౌంటేష్ కసౌం స్ట్రిటజీలు– హన్లవ్ర్స రీసెర్సు  యొక్ూ  ఈ నివేదిక్ వ్ర్చు వ్ల్ 

లెర్న ౌంగ్ ప్రపోప్రగామప్లలను ప్ల న ్ చేయడౌంలో మర్యు అమలు చేయడౌంలో ఉత్తమ పదితలను పర్శీల్లస్తౌంది. 

విజయవ్ౌంత్మైన్ వ్ర్చు వ్ల్ లెర్న ౌంగ్ ప్రపోప్రగామప్లలను అమలు చేసే వ్యయ హాలపై నివేదిక్ రహితాయ నిన  

సమీక్షస్తౌంది మర్యు ఆదర్శ ప్రాయమైన్ ప్రపోప్రగామప్లలతో నాలుగు స్కూ ల్ జిలాన లను ప్రపఫైల్ చేస్తౌంది. 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgQd5W1BsYKm7gyPrYW27B-Sg6whR6xN1CRYwk1rFbGW8wXCHN6sd8FKW41rcNJ2-WMWXW2LYxWb6GmR42N7rt5bnxP5wJN6YDZ0Ycp9WQW3689f05j5Kc0W1MwCBF7b5-RHW3S0KWr4ktl45W3PBYX019QNgvW3cWZc22SL_bYW5wm9p1933P2VN5565pgSgDgVW8Gx4Gz6vwk1DW46qsy66VX20MW9hL2q16kx3G8W1nFwKs3Wq2YWW58BhF06PsLYKN4Y_y-WXDyx_W7tjTb_2Vxz8WN7YVC5pwM8LsW2qzRzh2xcp0bW8XF7DJ5tr6zVW6vP9y68Jv33RW7xfZP8127bp-W1DqfgN26QV2bVt3YrH93_FrwW1vB1XL44TzMYW7XGZXS1KfwzcW4QQ6pq38-WkHW2-v60l4XgCJrN3LLlDQzQDYJ3dHD1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA205-3.html
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=463
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYJ0W975kCk7llPlPW9gf4zL3xDqXcW7s7tMP5w4KWgW1zS8h615_F4YW8QJPRy14zVn0V_v3BD8b45zwW1mKHbw74CG84W5g5gkk14x19pW2QLq2Y5XL5T6W5mS3kn72J05SW5NxslX7g9QtvW5L1PJB6R7YQCW90TwqF8pVZ_tW6HrR_-7nkwhxW6XPxc18XZRl_W11xBGK8pfyMWW4WfVsR1HqXgGW6hv7ZY5FKF2MN2-5rLdzDqkDW6FPSfH1YLgpzW3xSz4G7z9rWsN1DlQDFvwHTcW1CCKfv6ZQ4TSW3q3rpx5-qnRdW7xYS971m7JMxN1PSNDMfDVPtW1BKHpG64LVttW8R2xKn2Hx6wNW669R7V2gygstN5Q5fTK61HLLW60pSkM87DwycW1P9Ntq60zF1h36fB1
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
https://www.hanoverresearch.com/media/Strategies-for-Virtual-Learning-Implementation.pdf


 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

DeKalb కంటీ స్క్క ల్ డిస్ట్సిటక్ ట లెరిన ంగ్ లాస్/అక్యడ్జమక్ రిప్రెష్న్ ఇంట్రెె నషన్్  
 

ఎవిడ్జన్్  

బేస్ా 

ఇంట్రెె నష

న్ రక్ం 

జోక్య ం 

పేరు 

ఈ 

జోక్యయ నిన  

ఏ స్క్క ల్్  

అమలు 

చేసాు యి? 

ఏ ప్రేడ్ప్లలు 

లేద్య ప్రేడ్ 

బ్య ండ్ప్లలు 

ాల్గంటా

యి? 

ఏ విద్యయ రి ు 

ఉప 

సమూహం 

(లు) 

ాల్గంటా

యి? 

లక్షయ  

విద్యయ రి ు 

జనాభా 

(లు) ఎంత్? 

ప్లసాట ్ప్లకి 

ఎలాంటి 

శిక్షణ 

అవసరం? 

సమరువంత్ం

గా అమలు 

చేయడానికి ఏ 

వనరులు 

అవసరం? 

విద్యయ రుుల 

పురోగతి 

మరియు 

ప్రపభావానిన  

అంచనా 

వేయడానికి 

నిరాి ణాత్ి

క్ అంచనా 

ప్ల న న్ప్ల 

ఏమటి? 

ప్రపతిా

దత్ 

క్యలప్రక్

మం 

ఏమటి? 

కొనసాగు

త్తనన  

ప్రాతిపదక్

న అమలు 

విశ్ె సన్స

యత్ 

మరియు 

ప్రపభావానిన  

మీరు ఎలా 

అంచనా 

వేసాు రు? 

విద్వయ ర్చుల 

పర్వ్ర్ తన్ 

మర్యు 

పున్ర్చదిర్

ణ 

మొజాయిక్ట 

కాలేజ్ 

మర్యు 

ెరీర్స ప్రపప 

అకాడమీ 

29 ఉన్న త్ 

స్కూ ల్ప్లలకు 

1 కేౌంప్రదౌం  

11-12 

ప్రగేడ్సప్లలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ 

అవ్సరాల

ను 

తీర్ు డానిక్త 

ప్రటాక్టప్లలో లేని 

విద్వయ ర్చులు 

జోక్య ౌం 

కార్య ప్రక్మౌం

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

వాక్టప్లప్రూలు 

బోధనా 

ర్నౌండ్యన 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

ప్రెడిట్  

విద్వయ ర్చుల 

పర్వ్ర్ తన్ 

మర్యు 

పున్ర్చదిర్

ణ 

9వ్ ప్రగేడ్స 

సె్ స్ 

ప్రపోప్రగామ 

29 ఉన్న త్ 

స్కూ ల్ప్లలకు 

1 కేౌంప్రదౌం 

ప్రగేడ్స 9  
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ 

అవ్సరాల

ను 

తీర్ు డానిక్త 

ప్రటాక్టప్లలో లేని 

విద్వయ ర్చులు 

జోక్య ౌం 

కార్య ప్రక్మౌం

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

వాక్టప్లప్రూలు 

బోధనా 

ర్నౌంప్లడ్యన 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

ప్రెడిట్  

ఎక్ట్ ప్లటౌండె

డ్స స్కూ ల్ 

ఇయర్స 

హై స్కూ ల్ 

ప్రెడిట 

ర్క్వ్రీ 

29 హై 

స్కూ ల్్  
9-12 ప్రగేడ్సప్లలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 
అన్సన  ఏీ లేదు 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

ప్రెడిట్  

ఎక్ట్ ప్లటౌండె

డ్స స్కూ ల్ 

ఇయర్స 

జౌంప-ప్లరిర్స ి

శనివార్ౌం 

స్కూ ల్ 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

3, 5, 8, 

మర్యు 

EOC 

పరీక్షౌంచిన్ 

కర్చ్ లు  

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

నివార్ణ 

ప్ల న ్ప్లలు 

క్ల్లగి ఉన్న  

విద్వయ ర్చులు 

మర్యు 

క్షపిడే 

లెర్న ర్స్ ప్లగా 

వ్రీ గక్ర్ౌంచబ

డిన్ 

విద్వయ ర్చులు 

అనుబౌంధ 

మర్యు 

జోక్య  

కార్య ప్రక్మౌం

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ ప్రపీ/పోస్ ి

సర్దీ  

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

రూ లర్స్  

అకాడమీ 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

3, 5, 

మర్యు 8 

ప్రగేడ్సప్లలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

లెర్న ర్స్  

క్షపిడ్యత

నాన ర్చ 

జోక్య ౌం 

కార్య ప్రక్మౌం

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రపీ/పోస్ ి

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

ESOL 

రూ లర్స్  

అకాడమీ 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

9 హై 

స్కూ ల్్  

1-10 ప్రగేడ్సప్లలు 
EL మర్యు 

SWD 

లెర్న ర్స్  

క్షపిడ్యత

నాన ర్చ 

జోక్య ౌం 

కార్య ప్రక్మౌం

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రపీ/పోస్ ి

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

ACCESS 

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 
సెరౌండిిటీ 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

1-6 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

బహుమతిగా 

గుర్ తౌంచిన్ 

విద్వయ ర్చులు 

నేపథయ  

ఆవిషూ ర్ణ 

కార్య క్లాా

ల ప్ల న ్ప్ల  

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రపీ/పోస్ ి

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

రమాజిక్ 

భావోదీ్ద గ 

క్షేమౌం  

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

1-10 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 
అన్సన  ఏీ లేదు 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

సర్దీ  

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

ఫిటప్లకాయ ౌంప - 

లెట్  ెట 

ఫిట (SEL)  

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

4-10 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 
అన్సన  

ఫిటన స్, 

బయాలజీ 

మర్యు 

కుయ ల్లన్రీ 

ఆర్స ి్  కసౌం 

నేపథయ  

కార్య క్లాా

ల ప్ల న ్ప్ల 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ఫిటన స్ ప్రగామ 

సర్దీ  

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ఫిటన స్ 

ప్రగామ 
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సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

క్ళాశాల 

మర్యు 

ెరీర్స ాత్ప్లవే 

అకాడమీలు 

29 హై 

స్కూ ల్్  

10-11 

ప్రగేడ్సప్లలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

ాతీ్య  

క్ౌంపీనటర్చనగా 

మార్డానిక్త 

ప్రెడిట్  

అవ్సర్మైన్ 

విద్వయ ర్చులు 

ఏీ లేదు 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రెడిట్  

సమా ర్స 

ప్రపోప్రగామిౌంగ్ 

అధునాత్న్ 

ప్లపేనస్ప్లమౌంట 

వ్ౌంతెన్ 

29 హై 

స్కూ ల్్  
ప్రగేడ్స 9-10 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

అడీా ్్ ప్లడ్స 

ప్లపేనస్ప్లమౌంట 

విద్వయ ర్చులు 

AP డాష్ప్లబోర్స ు 

వినియోగౌం 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రపీ/పోస్ ి

సర్దీ  

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

AP పరీక్ష్ 

వ్ర్చు వ్ల్ 

లెర్న ౌంగ్ 

Georgia 

వ్ర్చు వ్ల్ 

స్కూ ల్ 

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

6-12 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

వాసతవ్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డా

నిక్త 

ఎౌంచుకునే 

విద్వయ ర్చులు 

షెడ్యయ ల్లౌంగ్ 

మర్యు 

పర్య వేక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రెడిట్  

వ్ర్చు వ్ల్ 

లెర్న ౌంగ్ 

వ్ర్చు వ్ల్ 

లెర్న ౌంగ్ 

ఫార్ీ ర్స ు 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

3-5 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

వాసతవ్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డా

నిక్త 

ఎౌంచుకునే 

విద్వయ ర్చులు 

షెడ్యయ ల్ 

మర్యు 

పర్య వేక్ష్ణ

తో ాటు 

ప్రపోప్రగామ 

యొక్ూ  

వినియోగౌం 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ాస్ ర్దట 

ప్లకానస్ సైజ్ 

త్గి గౌంపు 

అదన్పు 

ప్రార్ౌంభ 

జోక్య ౌం 

కార్య ప్రక్మౌం 

టీచర్చన  

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

ప్రగేడ్సప్లలు K-5 

పఠ్న్ౌం 

మర్యు 

మాయ త్ 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

పఠ్న్ౌం 

మర్యు 

మాయ త్ 

క్ౌంపుయ టేషన్

ల్ ప్లూన న్న్స్  

మర్యు 

రీజనిౌంగ్ప్లతో 

క్షపిడే 

విద్వయ ర్చులు 

జోక్య  

కార్య ప్రక్మాల

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ MAP 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

ప్లకానస్ సైజ్ 

త్గి గౌంపు 

అదన్పు 

నివార్ణ 

విదయ  

కార్య ప్రక్మౌం 

టీచర్చన  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

6-8 ప్రగేడ్సప్లలు 

పఠ్న్ౌం 

మర్యు 

మాయ త్ 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

పఠ్న్ౌం 

మర్యు 

మాయ త్ 

క్ౌంపుయ టేషన్

ల్ ప్లూన న్న్స్  

మర్యు 

రీజనిౌంగ్ప్లతో 

క్షపిడే 

విద్వయ ర్చులు 

జోక్య  

కార్య ప్రక్మాల

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ MAP 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

హై ప్రీెీ న్స్  

ట్యయ టర్ౌంగ్ 

సేీ ినెట్  

(స్కూ ల్ 

ముౌందు, 

సమయౌంలో 

మర్యు 

త్ర్చవాత్) 

మర్యు 

సమా ర్స 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

3-12 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 
అన్సన  

జోక్య  

కార్య ప్రక్మాల

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 
MAP 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

ఇత్ర్ములు

:  విద్వయ ర్చుల 

నిమగన ౌం 

పర్చగుతోౌం

ది 

అదన్పు 

ప్లరి్  

రీడిౌంగ్ 

మర్యు 

మాయ త్ 

ఇౌంటరీ న్షని

ప్లస్ిలు 

MTSS క్నెక్ట ి

మర్యు చెక్ట 

నిపుణులు 

అరధార్ణ

మైన్ విదయ  

ప్రపత్యయ క్ౌంగా 

రూపౌందిౌం

చిన్ బోధనా 

శక్ష్కులు 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

ప్రగేడ్సప్లలు K-12 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

లెర్న ర్స్  

విద్వయ పర్ౌం

గా, 

రమాజిక్ౌం

గా మర్యు 

మాన్రక్ౌంగా 

పోరాటౌం 

జోక్య  

కార్య ప్రక్మా

లు, కచిౌంగ్, 

షెడ్యయ ల్లౌంగ్

, 

పర్య వేక్ష్ణ

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్ 

అటౌండె్్  

ాల్గగన్డౌం 

MAP 

సర్దీ  

ప్రపీ/పోస్ ి

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

ాల్గగన్డౌం 

అటౌండె్్  

ప్రెడిట్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

ఇత్ర్ములు

: 

టీచర్స 

సహకార్ 

ప్ల న నిౌంగ్ 

బోధనా 

రమర్ుయ ౌం 

పౌంపౌందిౌం

చడౌం 

డేటా 

ఆధార్ౌంగా 

స్కూ ల్్  

గుర్ తౌంచబడాు

యి 

ప్రగేడ్సప్లలు K-12 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

బోధనా 

ప్రేమప్లవ్ర్సూ  

భాగాలపై 

శక్ష్ణ 

వ్ృతిత అభివ్ృదిి 

ప్రపీ/పోస్ ి

అసెస్ప్లమౌం

ట్  

బౌంచప్లమార్సూ ప్ల

లు 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

వాక్టప్లప్రూలు 

బోధనా 

ర్నౌండ్యన 

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

మర్యు 

విద్వయ ర్చుల 

నిలుపుదల 

ర్దట 

ప్రెడిట్  
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ఇత్ర్ములు

:  

ప్రార్ౌంభ 

అక్ష్రాసయ త్ 

మర్యు 

సౌంఖాయ  

జోక్య ౌం 

ప్రార్ౌంభ 

అక్ష్రాసయ త్ 

మర్యు 

సౌంఖాయ  

జోక్య ౌం 

 

డేటా 

ఆధార్ౌంగా 

స్కూ ల్్  

గుర్ తౌంచబడాు

యి 

K-5 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

పఠ్న్ౌం 

మర్యు 

మాయ త్ 

క్ౌంపుయ టేషన్

ల్ ప్లూన న్న్స్  

మర్యు 

రీజనిౌంగ్ప్లతో 

క్షపిడే 

విద్వయ ర్చులు 

జోక్య  

కార్య ప్రక్మాల

పై శక్ష్ణ 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ MAP 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

MAP 

ఫాల్/ప్రరప ౌం

గ్ 

వ్ర్చు వ్ల్ 

లెర్న ౌంగ్ 

FLEX 

అకాడమీ 

(జిలాన  ూర్త 

వ్ర్చు వ్ల్ 

స్కూ ల్ 

పర్ష్టూ ర్ౌం) 

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

6-12 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

వాసతవ్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డా

నిక్త 

ఎౌంచుకునే 

విద్వయ ర్చులు 

వ్ర్చు వ్ల్ 

విద్వయ ర్చుల

కు కర్చ్  

అభివ్ృదిి, 

కర్చ్  

సౌక్ర్య ౌం 

మర్యు 

విద్వయ ర్చుల 

మదేత 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

విద్వయ ర్చుల 

పురోగతి, 

అటౌండె్్  

మర్యు 

ప్రెడిటప్లలను 

పర్య వేక్షౌం

చౌండి 

హై ప్రీెీ న్స్  

ట్యయ టర్ౌంగ్ 

FLEX 

అకాడమీ 

విసతర్ౌంచిన్ 

రోజు 

స్సౌంప

న్న ౌం 

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

6-12 ప్రగేడ్సప్లలు 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

వాసతవ్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డా

నిక్త 

ఎౌంచుకునే 

విద్వయ ర్చులు 

కర్చ్  

సౌక్ర్య ౌం, 

మర్యు 

వ్ర్చు వ్ల్ 

విద్వయ ర్చుల 

కసౌం 

విద్వయ ర్చుల 

మదేత 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

అటౌండె్్ , 

ాల్గగన్డౌం, 

విద్వయ  

పురోగతి 

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

అటౌండె్్ , 

ాల్గగన్డౌం, 

విద్వయ  

పురోగతి 

ఎక్ట్ ప్లటౌండె

డ్స స్కూ ల్ 

ఇయర్స 

FLEX 

అకాడమీ 

ప్రెడిట 

ర్క్వ్రీ 

29 హై 

స్కూ ల్్  
9-12 ప్రగేడ్సప్లలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

వాసతవ్ౌంగా 

నేర్చు కవ్డా

నిక్త 

ఎౌంచుకునే 

విద్వయ ర్చులు 

కర్చ్  

సౌక్ర్య ౌం, 

మర్యు 

వ్ర్చు వ్ల్ 

విద్వయ ర్చుల 

కసౌం 

విద్వయ ర్చుల 

మదేత 

అత్య ౌంత్ 

ప్రపభావ్వ్ౌంత్మై

న్ ప్లరి్, బోధనా 

రమప్రగి, 

రౌంకేతిక్త్ 

ప్రెడిట్  

సౌంాదిౌంచా

ర్చ 

3 

సమా

ర్స్  

మానిటర్స 

అటౌండె్్  

ప్రగాడ్యయ య్యష

్ ర్దట 

ప్రెడిట్  

ఇత్ర్ములు

: టీచర్స 

సహకార్ 

ప్ల న నిౌంగ్ 

IGNITE U 

2021-22 

86 

ఎల్లమౌంటరీ 

స్కూ ల్్  

20 మిడిల్ 

స్కూ ల్్  

29 హై 

స్కూ ల్్  

ప్రగేడ్సప్లలు K-12 
అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

అనిన  ఉప 

సమూహాలు 

బోధనా 

లక్ష్యయ లకు 

తోడప డటాని

క్త 

సమర్ ువ్ౌంత్

మైన్ 

రౌంకేతిక్ 

సమైక్య త్ 

పదితలపై 

శక్ష్ణ 

వ్ృతిత అభివ్ృదిి 

ప్రపీ/పోస్ ిసర్దీ  

3 

సౌంవ్

త్్ రా

లు 

పర్శీలన్, 

ాల్గగన్డౌం 



 
Georgia యొక్క  భవిష్య త్తును విద్యయ వంత్తలుగా చేయడం 

TELUGU 

 

ARP యాక్ట ప్ల న న్ ESSER III ప్రగాంట్ డేటా నేరేటివ్ COVID-9 లెరిన ంగ్ లాస్ 

 

Georgia ాలస్వ లాయ బ్  (GPL) తో స్కూ ల్ జిలాన  భాగరీ మయ ౌం దీ్వ రా, మహమాా ర్ వ్లన క్ల్లగే అౌంచనా వేరన్ విద్వయ ర్చుల అభాయ స 

న్షి్టనిన  గుర్తౌంచడానిక్త విద్వయ ర్చుల కొలత్ల అకాడెమిక్ట ప్రపోప్రెస్ (MAP) డేటా యొక్ూ  అధకార్క్ పర్శోధన్ అధయ యన్ౌం జర్గిౌంది. 

ఫాల్ అధయ యన్ౌం నుౌండి క్నుగొన్న వి ప్రక్తౌంది విధౌంగా ఉనాన యి: 

 

• విద్వయ ర్చుల రధన్ వ్ృదిిలో సగటు త్గి గౌంపులు లేద్వ 4-9 ప్రగేడ్సప్లలకు మాయ త్ప్లలో “అభాయ స న్షౌిం”ప్లమిత్మైన్వి, రధార్ణ 9.5 

నెలల విద్వయ  సౌంవ్త్్ ర్ౌంలో ఒక్ నెల నుౌండి మూడ్య నెలల వ్ర్కు. ఈ న్షి్టలు ఏదైనా రధార్ణ సమా ర్స లెర్న ౌంగ్ లాస్ 

పైన్ ఉనాన యి. 

• ద్దశవాయ ప్లప త అధయ యనాల ఫల్లతాలకు అనుగుణౌంగా, పఠ్న్ౌం మర్యు భాష వాడక్ౌంలో సగటు న్షి్టలు రధార్ణౌంగా 4-9 

ప్రగేడ్సప్లలకు మాయ త్ప్లలో ఉన్న  వాటితో సమాన్ౌంగా లేద్వ త్కుూ వ్గా ఉౌంటాయి, ఇవి అర్ నెల క్నాన  త్కుూ వ్ నుౌండి మూడ్య 

కాయ లెౌండర్స నెలల వ్ర్కు ఉౌంటాయి. 

• సై్్ ప్లలో సగటు అభాయ స న్షి్టలు రధార్ణౌంగా మాయ త్ప్లలో క్ౌంటే త్కుూ వ్గా ఉౌంటాయి, ఇది అర్ నెల క్నాన  త్కుూ వ్ నుౌండి 

9.5 నెలల విద్వయ  సౌంవ్త్్ ర్ౌంలో ద్వద్వపు మూడ్య కాయ లెౌండర్స నెలల వ్ర్కు ఉౌంటుౌంది. 

• పఠ్న్ౌం, భాష్ట వినియోగౌం మర్యు సై్్  కసౌం, FRL కు అర్హత్ లేని విద్వయ ర్చుల క్ౌంటే ఉచిత్/త్గి గన్-ధర్ భోజనానిక్త (FRL) 

అర్హత్ రధౌంచిన్ విద్వయ ర్చులకు సగటు న్షి్టలు ఎకుూ వ్గా ఉౌంటాయి. మాయ త్ప్లలో FRL ప్లరుతి మర్యు అభాయ స న్షి్టల మధయ  

సౌంబౌంధౌం మిప్రశమౌంగా ఉౌంటుౌంది. 

• హిరప నిక్ట విద్వయ ర్చులు రధార్ణౌంగా 4 మర్యు 5 ప్రగేడ్సప్లలలోని ఇత్ర్ ర్దష్టయల్/ఎథ్నన క్ట సమూహాల క్ౌంటే మాయ త్ మర్యు 

సై్్ ప్లలో పద ే న్షి్టలను క్ల్లగి ఉన్న టున క్నిిస్తన్న పప టికీ, మొత్తౌంమీద ర్దష్టయల్ మర్యు ఎథ్నన క్ట సమూహాలలో 

విద్వయ ర్చుల అభాయ స న్షి్టలలో సప షమిైన్ న్మూనా లేదు. 

• ఇౌంగ్ల నష్ లెర్న ర్స్  (EL లు) అయిన్ విద్వయ ర్చులు ద్వద్వపు అనిన  సబకి్ులు మర్యు ప్రగేడ్సప్లలలో EL కాని విద్వయ ర్చుల క్ౌంటే పదే 

న్షి్టలను క్ల్లగి ఉౌంటార్చ. 

• చాలా ప్రగేడ్సప్లలు మర్యు సబకి్ులలో, ఆడ విద్వయ ర్చుల క్ౌంటే సగటు అభాయ స న్షౌిం మగ విద్వయ ర్చులకు ఎకుూ వ్. అయిత్య, 

రధార్ణౌంగా, ల్లౌంగౌం దీ్వ రా న్షి్టలలో త్యడాలు పదవేి కావు. 

 

GPL స్కూ ల్ జిలాన  యొక్ూ  విౌంటర్స MAP డేటా యొక్ూ  అదన్పు విశ్ల నషణను ూర్త చేరౌంది, మర్యు విద్వయ ర్చులు మూడ్య నుౌండి ఆర్చ 

నెలలు లేద్వ అౌంత్క్ౌంటే ఎకుూ వ్ వనుక్బడి ఉనాన ర్ని స్కచిౌంచిౌంది, మహమాా ర్ సౌంభవిౌంచక్పోత్య వార్చ ఉౌండేది. ఇౌంకా, వార్చ 

విషయ ప్రాౌంతాలు, ప్రగేడ్స ప్లరు యిలు మర్యు విద్వయ ర్చుల జనాభా లక్ష్ణాలలో మహమాా ర్ ప్రపభావాలలో గణన్సయమైన్ వైవిధాయ నిన  

క్నుగొనాన ర్చ. 

 

 

కిండర్స గారెటన్ కోసం సంసిప్లదాత్ 

 

మా ఇన్ూ మిౌంగ్ క్తౌండర్స గారి్  జనాభాలో 30% క్నాన  త్కుూ వ్ మౌంది నేర్చు కవ్డౌం, రమాజిక్ మర్యు భావోదీ్ద గ వికాసౌం, శారీర్క్ 

అభివ్ృది ి మర్యు మోటార్చ నైపుణాయ లకు వార్ విధానాలలో సౌంరదతి్ను ప్రపదర్శ రత ర్చ. ఇౌంకా, మా ఇన్ూ మిౌంగ్ క్తౌండర్స 

గారని్ర్సప్లలలో మూడవ్ వ్ౌంత ప్రార్ౌంభ భాష మర్యు అక్ష్రాసయ త్ అభివ్ృదిలిో సౌంరదతి్ను ప్రపదర్శ రత ర్చ, మర్యు 40% ఆకారాలు 

మర్యు ప్రాద్దశక్ సౌంబౌంధాలు, సమసయ  పర్ష్టూ ర్ౌం, రరూపయ త్లు మర్యు త్యడాలను గుర్తౌంచడౌం మర్యు ప్రాథమిక్ సౌంఖాయ  

భావ్న్లను అర్ుౌం చేస్కుౌంటార్చ. 

 

ప్రగాడుయ యేష్న్ రేట్లన 

 

4 సౌంవ్త్్ రాల ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దటున మప్రటో Atlanta ప్రాౌంత్ౌంలో అతి త్కుూ వ్. గత్ మూడ్య సౌంవ్త్్ రాలుగా, ఈ ర్దట 73.41 

మర్యు 75.97 మధయ  ఉౌంది. రౌండ్య జనాభా సమూహాలు మాప్రత్మే 4 సౌంవ్త్్ రాల ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దటప్లను 80% క్ల్లగి ఉనాన యి; 

తెలుపు 90.14 వ్ద ేమర్యు మల్ట-ిర్దష్టయల్ 82.98 వ్ద ేఉౌంది. అౌంత్యకాకుౌండా, మూడ్య (3) ఉప సమూహాలకు ప్రగాడ్యయ య్యష్ ర్దట 

60% క్నాన  త్కుూ వ్; 57.14 అమర్క్్ ఇౌండియ్, 54.56 వైక్లాయ లున్న  విద్వయ ర్చులు, 53.00 వ్ద ేఇౌంగ్ల నష్ లెర్న ర్స్ . 

 

మూడవ ప్రేడ్ దె్య రా నైపుణయ ం 

మా చివ్ర్ సమప్రగ Georgia మైలురాళ్న పర్ాలన్లో, 2,791 మూడవ్ ప్రగేడ్స (36%) మూడవ్ ప్రగేడ్స చివ్ర్లో 3వ్-ప్రగేడ్స ప్లరుయిక్త దిగువ్న్ 

చదువుతనాన ర్చ. నాలుగు (4) జనాభా సమూహాలు ప్లరుర్మైన్ త్కుూ వ్ పనితీర్చ కసౌం స్కూ ల్ జిలాన  కేౌంప్రదౌంగా మారాయి; ప్లబాన య క్ట 

మర్యు హిరప నిక్ట పుర్చషులు, విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు మర్యు ఆౌంగ న భాష నేర్చు కునేవార్చ. విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులలో అర్వై తొమాి ది 

శాత్ౌం (69%) మాయ థమేటిక్ట్ ప్లలో ప్రగేడ్స ప్లరు యి ప్రపమాణాల ాక్షక్ నైపుణయ ౌం క్ౌంటే త్కుూ వ్, ఆౌంగ న భాష నేర్చు కునేవార్చ 50%, ప్లబాన య క్ట 
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పుర్చషులు 42%, హిరప నిక్ట పుర్చషులు 37%. ఈ విద్వయ ర్చులకు 4వ్ ప్రగేడ్స కసౌం త్యారీలో గణన్సయమైన్ విద్వయ  మదతే అవ్సర్ౌం 

మర్యు క్ళాశాల మర్యు ెరీర్స సౌంరదతి్ కసౌం ప్రటాక్టప్లలో ఉౌండాల్ల. 

 

స్కూ ల్ జిలాన  ఆౌంగ న భాష్ట క్ళ్లలో పోలు దగిన్ ప్రపదర్శ న్ను చూరౌంది. వైక్లాయ లున్న  విద్వయ ర్చులలో డెబ్బై  శాత్ౌం (70%) ప్రగేడ్స-ప్లరు యి 

ప్రపమాణాల ాక్షక్ ాౌండిత్య ౌం క్ౌంటే త్కుూ వ్, ఆౌంగ న భాష నేర్చు కునేవార్చ 60%, హిరప నిక్ట పుర్చషులు 48%, మర్యు న్లన 

పుర్చషులు 46%. 

 

దీరఘక్యలక్ అటండ్జన్ా క నిత్నం 

 

మహమాా ర్క్త ముౌందు, 2018 లో 19.3% మౌంది విద్వయ ర్చులు ీర్ ఘకాల్లక్ౌంగా ఆబ్ ౌంట అని మర్యు 2019 లో 17.3% మౌంది ఉనాన ర్చ. 

ఈ స్కూ ల్ సౌంవ్త్్ రాలోన  చేర్న్ రోజులలో క్న్ససౌం 10% ఈ విద్వయ ర్చులు త్ిప పోయార్చ. విక్లాౌంగ విద్వయ ర్చులు 2018 లో 25.9% 

మర్యు 2019 లో 23.8% అత్య ధక్ ీర్ ఘకాల్లక్ ఆబ్ ౌంటిజౌం ర్దట ఉౌంది. రౌండ్య ఇత్ర్ జనాభా సమూహాలలో ర్దటున 20% ఉనాన యి; 

అమర్క్్ ఇౌండియ్ మర్యు ప్లబాన య క్ట విద్వయ ర్చులు రౌండేళ్న సగటు 21.2% మర్యు 20.9%. 2020 లో ీర్ ఘకాల్లక్ ఆబ్ ౌంటిజౌంలో 

త్గుగదల మహమాా ర్ కార్ణౌంగా స్కూ ల్ మూరవేత్కు కార్ణమని చెపప వ్చుు . 

 

ప్రక్మశిక్షణ 

 

అద్దవిధౌంగా, 2020 లో మహమాా ర్ కార్ణౌంగా, ప్రక్మశక్ష్ణా సౌంఘటన్లు ఉన్న  విద్వయ ర్చులలో 12.8% త్గుగదల క్నిిౌంచిౌంది, 

మర్యు 0-1 ప్రక్మశక్ష్ణా సౌంఘటన్లతో అ్ప్లడ్యినకేటడ్స విద్వయ ర్చుల శాత్ౌం 0.73% పర్గిౌంది. 2-5 సౌంఘటన్లు 0.58%, 6-10 

సౌంఘటన్లు 0.12%, మర్యు 11+ సౌంఘటన్లు 0.04% ఉన్న  విద్వయ ర్చులలో త్గి గౌంపు కూడా ఉౌంది. జిలాన  డేటాలో గుప్లర్ తౌంచదగిన్ 

ఆౌందోళ్న్ ఏమిటౌంటే, 2018, 2019, మర్యు 2020 సౌంవ్త్్ రాలోన  స్కూ ల్ నుౌండి ససెప న్ష్  ర్దటున స్కూ ల్ప్లలోని ససెప న్ష్  ర్దటన క్ౌంటే 

ఎకుూ వ్గా ఉనాన యి.  

 

ప్లక్వ ై నటట్ ప్లసాట ర్స రేటింగ్్  

 

జిలాన కు 3 సౌంవ్త్్ రాల సగటు ప్ల ై నమేట ప్లరిర్స ర్దటిౌంగ్ 5 రు ర్స్ ప్లలో 3.1. 5 ర్దటిౌంగ్ అదుభ త్మైన్ వాతావ్ర్ణానిన  స్కచిస్తౌంది మర్యు 

1 ర్దటిౌంగ్ స్కూ ల్ వాతావ్ర్ణానిన  మర్చగుపర్ు డానిక్త చాలా అవ్సర్ౌం అని స్కచిస్తౌంది. ప్రగేడ్స ప్లరు యి విచిి న్న ౌం ప్రాథమిక్ మర్యు 

ఉన్న త్ స్కూ ల్ ప్లరు యిలలో వ్ర్చసగా 3.0 మర్యు 3.1 వ్ద ేఇలాౌంటి న్మూనాలను చూపుతౌంది. మిడిల్ స్కూ ల్ ప్లరు యి 3.3 వ్ప్లద ే

కొదిగేా ఎకుూ వ్, మర్యు బహుళ్-ప్లరు యి స్కూ ల్్  అత్య ధక్ ప్లరిర్స ర్దటిౌంగ్ సగటు 3 ఉౌంది. 


