
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి

లాటరీ ఫౌండెడ్ ప్రీ కౌండర గార్టని్ 

తరచుగా అడిగే ప్రరశ్న లు 
ప్రీ-లాటరీ 
ప్రీ-Kలో విద్యా ర్ధ ినమోదు కావడానిక ఎౌంత వయస్సు  ఉౌండాలి? 

2020-2021 విద్యా  సౌంవతు రానిక అర హత పౌందడానిక, మీ పిల్లల్ పుట్టని తేదీ దిగువ తేదీలోల  లేద్య 

వాట్ట మధ్ా  ఉౌండాలి: సెప్ౌింబర 2, 2015-సెప్ౌింబర 1, 2016. 
 

ఒకవేళ నా బిడడ డీకాల్్  కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) హాజరు జోన్ వెలురల్ నివరస్సతౌంటే, ప్రీ-K 

కారా ప్రకమౌంలో పాలొ్గనడానిక అతడు/ఆమెకు అర హత ఉౌంటౌంద్య? 
లేదు. మీ ఇౌంట్ట చిరునామా డెకాల్్  కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికొరకు జోన్ చేయకపోతే, మీరు 

పాలొ్గనడానిక అరుహలు కాదు.  ఒకవేళ మీ చిరునామా DCSD కొరకు జోన్డ చేయబడిౌంద్య అని మీకు 

సప ష్ౌింగా తెలియనటలయితే, ధ్ృవీకర్ధౌంచడానిక 

http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ కు వెళలౌండి. 
 

నాకు ఒకట్ట కౌంటే ఎకుూ వ పాఠశాల్ల్కు దరఖాస్సత చేస్సకోవడానిక అనుమతి ఉౌంద్య? 
లేదు, మీరు ఒకవేళ వర్ధ తౌంచినటలయితే థీమ్ స్కూ లు, లేద్య మీ ఇౌంట్ట స్కూ లు కొరకు ఒకద్యనిని 

ర్ధజిసరి చేస్సకోవచుు .  ఒకవేళ మీరు థీమ్ స్కూ లు కొరకు ర్ధజిసరి చేస్సకోవాల్ని ఎౌంచుకుని 

మర్ధయు సెల్క్ట ికానటలయితే, మీరు ఆటోమేట్టక్టగా వెయిట్ లిస్టలిో ఉౌంచబడతారు. స్కూ లు 

యొకూ  మొదట్ట వారౌం తరువాత, మీ హోమ్ స్కూ లులో ఖాళీ ఉనన టలయితే, మీ హోమ్ 

స్కూ లులోసీట కొరకు ర్ధజిసరి చేస్సకోవడానిక మీరు స్వా గతిౌంచబడతారు. 
 

నా బిడడ కౌండర గార్టని్కు అర హత స్వధౌంచినా,  ే టి్ నిధులు అౌందిౌంచే  ప్రీ-K కారా ప్రకమౌంలో 

పాలొ్గనకపోతే, వారు ప్రీ-Kలో చేరౌందుకు ఇౌంకా అరుహలేనా? 

2020-2021 విద్యా  సౌంవతు రానిక ప్రీ-కౌండర గార్టని్ విదా్య ర్ధగిా అర హత పౌందడానిక, మీ పిల్లలు 

కౌండర గార్టని్ సౌంవతు రానిన  చేర్ధక (సహ-బోధ్న) ప్రీ-K తరగతి గదిలో గడపాలిు న అవసరానిన  

గుర్ధ తౌంచే వా క తగతీకర్ధౌంచిన విద్యా  ప్రరణాళిక (IEP) ఉౌండాలి. 
 

ప్రీ-కోలో చేరు డౌం కొరకు నా బిడడ పాటీ(మల్ విసర జన)కు సౌంబౌంధౌంచిన శిక్షణ ఇవాా లా? 
మీ బిడడ ప్రడెరు ౌంగ్, బటలిు విరప డౌం మర్ధయు టాయిలెట్ అవసరాలు వౌంట్ట సెల్్  హెల్ప  

రనులు చేస్సకోవాల్ని ఆశిౌంచబడుతౌంది.  ప్రీ-Kలో ప్రరవేశిౌంచడానిక మౌందే పిల్లల్కు పాటీ 

స్ట్ైనిౌంగ్ అౌందిౌంచాలి. ప్రరమాదౌం జర్ధగినటలయితే తలిలదౌంప్రడుల్ను పిలుస్వత రు మర్ధయు వార్ధ 

బిడడకు మారు డానిక పాఠశాల్కు రావాలి. వా క తగతీకర్ధౌంచిన విద్యా  ప్రరణాళిక (IEP) లేద్య 504 

ప్రరణాళికలో భాగౌంగా మర్ధయు బిడడ సహకారాతమ క  కాలస్టలో ఉనన టలయితే తరప  విదా్య రిులు 

స్కూ లుకు పుల్-అప్సు  ధ్ర్ధౌంచరాదు, అౌందువల్ల అతనిక / ఆమెకు ప్రరతేా క అవసరాల్ 

ఉపాధ్యా యుడు / సహాయకుడు సహాయౌం చేయవచుు . 
 

DCSD ఉదా్య గిగా నేను ప్రీ-K లాటరీలో ఆటోమేట్టక్ట నమోదును అౌందుకుౌంటానా? 

లేదు. DCSD ఉదా్య గిగా మీరు విధగా అౌందర్ధలాగే లాటరీ ప్రరప్రకయ దా్య రా వెళా్ళ లి. ఏదేమైనా, 

ఉదా్య గులు ప్రీ-K లాటరీలోక ప్రరవేశిౌంచడానిక మౌందు నిర్ధషి్ ినిబౌంధ్నలు ఉనాన యి.  దయచేర 

మీ పాఠశాల్ ప్రపినిు పాల్ లేద్య ఎరీ ల చైల్డ హుడ్ కారాా ల్యానిన డెకాల్్  ప్రీ-K లాటరీ ఉదా్య గుల్ 

భాగసా్వ మా  మెమో కొరకు సౌంప్రరదిౌంచౌండి. 
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నా బిడడకు IEP ఉౌంది మర్ధయు ప్రరస్సతతౌం DCSDలో నమోదు కాలేదు. అతను / ఆమె లాటరీలో 

ఎౌంపిక చేయబడితే వారు నా హోమ్ స్కూ లులోనే ఉౌంటారా? 
బైట్ ప్రఫౌంట్ ద  సి్వర ి(BFTS) స్వధ్యరణ విదా  ప్రీ-K తరగతి గదిక హాజరు కావడానిక ప్రరస్సతత 

వా క తగతీకర్ధౌంచిన విద్యా  ప్రరణాళిక (IEP) ఉనన  దరఖాస్సతద్యరుని ఎౌంపిక చేేత, దరఖాస్సతద్యరుడు 

విదా్య ర్ధ ివా క తగత అవసరాల్ ఆధ్యరౌంగా BFTS ఇన్ ూల జన్ తరగతి గదిక తరలిౌంచవచుు . గమనిక: 

థీమ్ స్కూ ల్ు లో BFTS ఇన్ ూల జన్  కాలస్టరూమ్లు లేవు 
 

నా మూడు సౌంవతు రాల్ బిడడకు ప్రరస్సతతౌం IEP  ఉౌంది మర్ధయు ఇరప ట్టకే DCSD అస్వధ్యరణ 

అవసరాల్  కాలస్సలో నమోదు అయాా రు, ప్రీ- స్కూ లు కొరకు నేను ర్ధజిసరి చేస్సకోవాలా? 
లేదు. ఒకవేళ మీ  బిడడకు ఇరప ట్టకే IEP ఉనన టలయితే మర్ధయు మూడు సౌంవతు రాల్ వయస్సు  

 కాలస్టరూమ్లు ేవలు అౌందిౌంచబడుతనన టలయితే, వారు వార్ధ IEP అవసరాల్కు అనుగుణౌంగా 

ప్రీ-K  కాలస్సలో నమోదు చేస్సకోబడుతౌంది. 
 

ప్రీ-K లాటరీ కొరకు విద్యా ర్ధ ిదరఖాస్సత చేస్సకోవడానిక ఏ రప్రతాలు అవసరౌం అవుతాయి? 
పుట్టని రోజు రుజువు, చటరిరమైన గార్ధ డయన్ రుజువు (తలిలదౌంప్రడుల్/సౌంరక్షకుల్ పేరు జనన 

ధ్ృవీకరణ రప్రతౌంలో లేకపోతే), తలిలదౌంప్రడులు/సౌంరక్షకుల్ గుర్ధ తౌంపు రుజువు మర్ధయు నివాస 

రుజువు.  అనిన  అవసరమైన డాకాు మెౌంట్ల్ యొకూ  సమప్రగ జాబితాతో సవిసతరమైన 

సమాచారానిన , దిగువ లిౌంక్టని  క లక్ట చేర  https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ ద్యనిలో 

కనిపిౌంచే లాటరీ ప్రపాసెస్ట’’ టాా బ్ మీద  క లక్ట చేయడౌం ద్యా రా కనుగొనవచుు . 
 

లాటరీ తరువాత 
 

నా బిడడను లాటరీలో ఎౌంపిక చేశారు, తరువాత నేను ఏమి చేయాలి? 
మీ తరువాత దశ్ సీట అౌంగీకర్ధౌంచడౌం మర్ధయు మీ ర్ధజిస్ట్ేషి్న్ పూర్ధ త చేయడానిక స్కచిౌంచిన 

తేదీనాడు మీ ర్ధజిస్ట్ేషి్న్ రప్రతాల్తో పాట మిగిలిన ర్ధజిస్ట్ేషి్న్ రప్రతాల్ను మీ స్కూ లుకు 

తీస్సకెళలౌండి. ఈ తరువాత దశ్ను కేటాయిౌంచబడడ ైమ్ప్రేమ్ లోపు పూర్ధ త చేయడౌం అనేది ఎౌంతో 

కీల్కమైనది లేద్య వెయిట్ లిస్టలిో ఉౌండే తరువాత వా క తక మీ సీటను మీరు కోలోప యే ప్రరమాదౌం 

ఉౌంది. 
 

లాటరీ కొరకు నా బిడడ ఎౌంపిక కానటలయితే ఏమిట్ట? 
లాటరీ సీట కొరకు ఎవరైనా విదా్య ర్ధ ిఎౌంపిక కానటలయితే, ఆటోమేట్టక్టగా వెయిట్ 

లిస్టలిోఉౌంచబడతాడు. రసమి్ వెయిట్ లిస్టలి్పై ఉనన  విదా్య రిుల్కు సౌంఖాా రరౌంగా 

ఆదేశిస్సతౌంది మర్ధయు వెయిట్ లిసి్సలో వార్ధ  సి్వనానన  తెలియజేయడానిక ఒక లేఖను జనరట్ 

చేస్సతౌంది. సీటల తిరసూ ర్ధౌంచడౌం లేద్య జపుత చేయబడినపుప డు, రసమి్ వెయిట్ లిస్టలిోని 

తదురర్ధ వా క తక అౌంగీకార రప్రతానిన  రూపౌందిస్సతౌంది.  ఆ సమయానిక, మీ లాటరీ సీట స్సరక్షితౌం 

చేస్సకోవడానిక మీరు తరువాత దశ్లిన  పూర్ధ త చేయాలిు  ఉౌంటౌంది. 
 

అౌంగీకార లేఖపై స్కచిౌంచిన ర్ధజిస్ట్ేషి్న్ తేదీ నాట్టక ఒకవేళ నేను హెల్త ఇమూా నైజేష్న్ ఫారౌం 

3231ని ఇవా లేకపోతే ఏమి జరుగుతౌంది? 
బిడడ స్కూ లు ప్రపారౌంభౌంచిన లేద్య గడువు తేదీ నుౌండి 30 రోజులోల పు వార్ధ హెల్త ఇమూా నైజేష్న్ 

ఫారౌం 3231 ఫైల్లో ఉౌండాల్ని DCSD విధ్యనౌం పేర్ూ ౌంటోౌంది.  ఒకవేళ అది అౌందిౌంచకపోతే, 

అపాయిౌంట్మెౌంట్ యొకూ  రూరౌం లేద్య ఋజువు లేకుౌండా బిడడ తరగతిక తిర్ధగి రాలేడు. 

అప్సడేటెడ్ ఫారౌం లేకుౌండా అపాయిౌంట్మెౌంట్ తరువాత బిడడ తిర్ధగి రాలేడు.  ఈ ఫారౌం 
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ఇవా కుౌండా బిడడ వరసగా 10 రోజుల్పాట స్కూ లుకు గైరాహ జరు కావడౌం వల్ల, ప్రీ-Kలో బిడడ సీట 

జపుత చేయబడుతౌంది. 
 

అౌంగీకార లేఖపై స్కచిౌంచిన ర్ధజిస్ట్ేషి్న్ తేదీ నాట్టక ఒకవేళ నేను హియర్ధౌంగ్, విజన్, డెౌంటల్ 

మర్ధయు నా్య ప్రట్టష్న్ ఫారౌం 3300 ను ఇవా లేకపోతే ఏమి జరుగుతౌంది? 
బిడడ స్కూ లు ప్రపారౌంభౌంచిన లేద్య గడువు తేదీ నుౌండి 90 రోజులోల పు ఈ ఫారౌం ఫైల్లో ఉౌండాల్ని 

DCSD విధ్యనౌం పేర్ూ ౌంటోౌంది.  ఒకవేళ దీనిని అౌందిౌంచకపోతే, బిడడ తరగతిక తిర్ధగి రాలేడు, దీని 

ఫలితౌంగా బిడడ ప్రపోప్రగామ్లో తన  సి్వనానిన  కోలోప వచుు . 

 

నా పిల్లలు రఫారస్స చేరన ఔష్ధ్యల్ను స్కూ లులో తీస్సకోవాలిు  వేత ఏమి చేయాలి? 
మీ బిడడ కొరకు వార్ధ ప్రీ-K సీటను మీరు ర్ధజిసరి చేరన తరువాత, మీతో వైదా  సమాచారానిన  

తీస్సకొని రావాల్ని ధ్ృవీకర్ధౌంచుకోౌండి.  రఫారస్స చేబయడడ ఔసధ్యల్ను ఇవా డానిక వైదా  

రూపాలు మర్ధయు ప్రరప్రకయల్ గుర్ధౌంచి మీతో మాటాల డటానిక స్కూ లులో ఆన్ సైటలో ఎవరైనా 

ఉౌంటారు. 

 

నా బిడడ స్కూ లుకు మొదట్టరోజు నాడు హాజరు కాకపోతే ఏమి జరుగుతౌంది? 
లాటరీ ఎౌంపిక చేరన విదా్య రిుల్ౌందరూ పాఠశాల్ మొదట్ట రోజున హాజరుకావాల్ని 

ఆశిౌంచబడుతౌంది.  బిడడ స్కూ లు మొదట్ట రోజు నాడు 10:00 Amల్కు హాజరు కానటలయితే, సీట 

జపుత చేయబడుతౌంది మర్ధయు వెయిట్ లిస్టలిో ఉనన  తరువాత వా క తక ఇవా బడుతౌంది. 
 

ప్రీ-K విద్యా రిుల్కు హాజరు విధ్యనౌం ఉౌంద్య? 
అవును, మొతతౌం విద్యా  సౌంవతు రౌంలో విదా్య రిులు పూర్ధ త బోధ్నా దినోతు వానిక హాజరు కావాల్ని 

ఆశిౌంచబడుతౌంది. వైదా  కారణౌం లేకుౌండా తరగతిక హాజరుకాని లేద్య వరుసగా రది రోజులు 

ఆల్సా ౌంగా వచిు న పిల్లల్ను,  ే టి్ మారదొరశ కాల్ ప్రరకారౌం విదిగా తరగతి నుౌండి తొల్గిౌంచాలి. 

అదనౌంగా, దీర ఘకాలికౌంగా ఆల్సా ౌంగా లేద్య మౌందస్సత విడుదల్ నమూనా ప్రరదర్ధశ ౌంచే 

విదా్య రిులు తన సీటను కోలోప యే ప్రరమాదౌంలో ఉౌండవచుు  మర్ధయు కనిు ల్ర మర్ధయు/ లేద్య 

స్వమాజిక కారా కర తకు స్కచిౌంచబడతారు. 
 

ప్రీ-K తలిలదౌంప్రడుల్కు పాలొ్గనే అవసరాలు ఉనాన యా? 
అవును, తలిలదౌంప్రడులు అనిన  షెడా్య ల్ చేరన పేర్టౌంట్ మీట్టౌంగ్లు మర్ధయు పేర్టౌంట్ 

కాన్ ర్టన్ు  లోల  సౌంవతు రానిక కనీసౌం ర్టౌండుస్వరుల మర్ధయు అవసరమైతే తరచుగా పాలొ్గౌంటారు.  

(ఈ కారా కలాపాలు స్సమారు ఒక గౌంట పాట ఉౌంటాయి). 
 

ఎఫ్ఎూా లో సమాధ్యనౌం ఇవా ని ప్రరశ్న  నాకు ఉనన టలయితే నేను ఏమి చేయాలి? 
Early Childhood యొకూ  ఆఫీస్సను @ 678.676.0147 వద ిమొహమాటౌం లేకుౌండా 

సౌంప్రరదిౌంచౌండి. 


