DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి
ప్రీ-కౌండర్గార్ద ెన్ ఆన్్లైన్ నమోదు
తరచుగా అడిగే ప్రరశ్న లు

TELUGU

2020-2021 ప్రీ-K ఆన్లైన లాటరీలో పాల్గొనేవారు

2020-2021 ఆన్్లైన్ లాటరీ ప్రరప్రకయలో పాల్గొని మరియు సీటును లేదా వెయిటౌంగ్ లిస్లో
్ి
్ానాన్నిన
సౌంపాదౌంచుకునన తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులకు ఈ సెక్షన్ సమాచారానిన అౌందస్తౌంద. అౌందరికీ ముఖ్య మైన
సమాచారము, అనే శీరి ిక కలిగిన చివరి సెక్షన్్ను తరప క చదవౌండి.
ఒకవేళ లాటరీలో నా పిల్లవాడికి సీటు వచ్చి నటుల అయితే నేను ఎటువంటి తదుపరి చర్య ల్ను
తీసుకోవాలి?
ఒకవేళ మీ పిలవా
ి డిక లాటరీలో సీటు వచిి నటుి అయితే, మీ పాఠశాల తవ రలోనే మిమమ లిన సౌంప్రరదస్తౌంద. ఒకవేళ
ఏదైన్ డాకుయ మౌంట్ చదవలేనిదగా లేదా మునురట తేదీ కలిగి ఉౌంటే దానిని మళ్ళీ రౌంపిౌంచమని పాఠశాల
కోరవచుి . అౌంతేకాకుౌండా, మిగిలిన డాకుయ మౌంటను
ి
ఈ-మయిల్ దావ రా ఎలస్ట్కాినిక్ట రదతి
ె లో రౌంపిౌంచమని
పాఠశాల అభ్య రి ధౌంచవచుి . లాటరీ తరువాత మరియు మళ్ళీ తిరిగి జూన్ 30, 2020 న తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులు
అౌందరికీ మిగిలిన డాకుయ మౌంటి జాబితాను రౌంపిౌంచబుతౌంద, కానీ వీటని తేలికగా ప్రీ-K డిస్ట్రక్ట
ి ి వెబ్సైట్ నుౌండి
ప్రపాపిత చేస్కోవచుి : www.dekalbschoolsga.org/pre-k రిఫర్దన్్ కోసౌం.
లాటరీ ప్రపప్రకియ సమయంలో నా పిల్వా
ల డు వెయిటింగ్ లిస్్లో
ట ఉనన టుల అయితే, నేను ఎటువంటి తదుపరి
చర్య ల్ను తీసుకోవాలి?
లాటరీ సీటులో ఎౌంపిక కాని ప్రరతి విదాయ రి ధ వివరాలు సవ యౌంచాలకౌంగా వెయిటౌంగ్ లిస్లో
్ి పౌందు రరచబుతౌంద.
వెయిటౌంగ్ లిస్లో
్ి
విధ్యయ రుధలని రసమ్
ి
సవ యౌంచాలకౌంగా సౌంఖ్య ను కేటాయిస్తౌంద. వెయిటౌంగ్ లిస్్లో
ి
ఉనన
పిలవా
ి డి సమాచారని తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులకు ఈ-మయిల్ దావ రా తెలియ చేయబుతౌంద. సీటు
నిరాకరిౌంచబడిన్ లేదా కోలోప యిన, వెయిటౌంగ్ లిస్ ి లోని తదురరి కుటుౌంబానిక పాఠశాల సమాచారౌం
రౌంపుతౌంద. ఆ సమయౌంలో, మీ పి్లవా
ి డిక సీటును కేటాయిౌంచటానిక అవసరమయ్యయ తదురరి చరయ లను మీరు
త పాఠశాల గురి తౌంచి, ఈ-మయిల్ దావ రా
పూరి త చేయవలర ఉౌంటుౌంద. నమోదు ప్రరప్రకయలో బాధ్య త వహౌంచే వయ కని
ఎలస్ట్కాినిక్ట్గా రౌంరవలరన డాకుయ మౌంటి గురిౌంచి తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులకు స్కచనలు అౌందస్తౌంద.
2020-2021 ప్రీ-K ఆన్లైన లాటరీలో పాల్గొనని కొతత దర్ఖాసుతదారులు

2020-2021 ఆన్్లైన్ లాటరీ ప్రరప్రకయలో పాల్గొనలేకపోయిన తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులకు మరియు/లేదా ్ానానిక
పాఠశాలకు వెయిటౌంగ్ లిస్ ి దరఖాస్తను రౌంపిన వారిక ఈ సెక్షన్ సమాచారము అౌందస్తౌంద. అౌందరికీ ముఖ్య మైన
సమాచారము, అనే శీరి ిక కలిగిన చివరి సెక్షన్్ను తరప క చదవౌండి.
ఒకవేళ నా కుటుంబము లాటరీలో పాల్గొనకపోతే నా పిల్వా
ల డి కోసం ప్రీ-K సీటు కొర్కు నేను ఎలా దర్ఖాసుత
చేసుకోవాలి?
సీటుి ఏవైన్ అౌందుబాటులో ఉన్న య్యమో తెలుస్కోవటానిక పాఠశాలని సౌంప్రరదౌంచడౌం ప్రపారౌంభౌంచౌండి. ఒకవేళ
ఓపెన్ సీటు ఉౌంటే, దయచేర తరువాత ప్రరశ్న కు కొనాగౌండి. ఒకవేళ వారి వదె సీటుి అౌందుబాటులో లేకపోతే,
వెయిటౌంగ్ లిస్ ి దరఖాస్త పూరి తచేర మరియు పాఠశాలలో నమోదు హోదా కలిగిన వయ కకత ఈ-మయిల్ దావ రా
ఎలస్ట్కాినిక్ట్గా రౌంరడానిక మిమమ లిన ఆహ్వవ నిస్తన్న ము. పాఠశాలలో నమోదు చేయగలిగే హోదా ఉనన వయ క త ఎవరో
మీకు తెలియకపోతే, దయచేర మీ ్ానానిక పాఠశాలను సౌంప్రరదౌంచౌండి. డిస్ట్రక్ట
ి ిప్రీ.K వెబ్సైట్ లో పేజీ దగువన,్“అపెల ి
స్
స్త
నౌ”్అనే టాయ బ ప్రకౌంద, వెయిటౌంగ్ లి ి దరఖా లను చూడవచుి . www.dekalbschoolsga.org/pre-k.
ఒకవేళ పాఠశాల్లో సీటు అందుబాటులో ఉంటే ప్రీ-K కొర్కు నమోదు చేసుకోవడానికి తదుపరి చర్య లు
ఏమిటి?
ఈ ప్రకౌంద లిౌంక్ట పై ్కక్టి చేయడౌం దావ రా 2020-2021 కొతత విదారి త నమోదు దరఖాస్తను వరుి వల్్గా పూరి త చేయౌండి
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/.

TELUGU
2020-2021 కొతత విదాయ రి ి నమోదు దర్ఖాసుతను నేను పూరి త చేసిన తరువాత ఏమి జరుగుతంది?
నమోదు ప్రరప్రకయను పూరి త చేయడానిక అవసరమైన డాకుయ మౌంటకు
ి
సౌంబౌంధౌంచి సమాచారానిన
రౌంచుకోవడానిక, మీ ్ానానిక పాఠశాల మిమమ లిన సౌంప్రరదస్తౌంద.

మీతో

ప్రీ-K కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి విదాయ రి ికి కావల్సిన డాకుయ మంటుల ఏమిటి?
ప్రకౌంద లిౌంక్ట పై ఉనన “లాటరీ ప్రపాసెస్”్ టాయ బ్ను ్కక్టి చేర అవసరమయ్యయ డాకుయ మౌంటి సమప్రగ జాబితాను
చూడవచుి https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/.
అందరికీ ముఖ్య మైన సమాచార్ము
పాఠశాల్ ప్రపార్ంభ సమయానికి నేను హెల్తత ఇముయ య నైజేషన ఫార్ం 3231 ఇవవ లేకపోతే ఏమి జరుగుతంది?
స్కూ లు ప్రపారౌంభౌంచిన లేదా గువు తేదీ నుౌండి 30 రోజులోిపు పిలవా
ి డి హెల్త ఇమ్యయ నైజేషన్ ఫారౌం 3231 ఫైల్్లో
ఉౌండాలని DCSD విధ్యనౌం పేర్ూ ౌంటౌంద. కోవిడ్-19 మహమామ రి కారణౌంగా, ఈ డాకుయ మౌంట్్ ని
్ పౌందడౌంలో
మరియు ఎలస్ట్కాినిక్ట్గా రౌంపిౌంచడౌంలో ఏవైన్ ఇబబ ౌందులను ఎదురుూ ౌంటే, దయచేర పాఠశాలకు ఈ-మయిల్
చేయౌండి. DeKalb కౌంటీ బోర ్ ఆఫ్ హెల్త, వాయ ధ నియౌంప్రతణ మరియు నివారణ కేౌంప్రదము, మరియు ప్రరజా ఆరోగయ
విభాగము మార ొదరశ కాల ఆధ్యరౌంగా కోవిడ్-19 మహమామ రి ్రతి
నా ని డిస్ట్రక్ట
ి ి నిరౌంతరౌంగా రరయ వేక్షిస్తౌంద మరియు
భ్విషయ తకు సౌంబౌందౌంచిన నిర ణయాలను తీస్కుౌంటుౌంద. పాఠశాల పునఃప్రపారౌంభ్ౌం అయిన తరువాత 30
రోజులలోగా ఫారౌం అౌందౌంచకపోతే, ఫారౌం లేదా అపాయిౌంట్మ ౌంట్ యొకూ రుజువు లేకుౌండా పిలవా
ి ు తరగతిక
ళ
పే
ల
ళ
వె ిలేు. అపాయిౌంట్మ ౌంట్ తరువాత అ ట్
్ చేయబడిన ఫారౌం లేకుౌండా పి వా
ి ు తిరిగి వె ిలేు. ఈ ఫారౌం
ఇవవ కుౌండా పిలవా
ి ు వరసగా 10 రోజులపాటు స్కూ లుకు గైరాాజరు కావడౌం వల,ి ప్రీ-K లో పిలవా
ి డి సీటు జపుత
చేయబుతౌందా?
పాఠశాల్ ప్రపార్ంభ సమయానికి వినికిడి, ధృష్ట,ట దంతములు మరియు పోషణ ఫారానిన నేను ఇవవ లేకపోతే
ఏమి జరుగుతంది? స్కూ లు ప్రపారౌంభౌంచిన లేదా గువు తేదీ నుౌండి 90 రోజులోిపు పిలవా
ి డి ఫారౌం ఫైల్్లో
ఉౌండాలని DCSD విధ్యనౌం పేర్ూ ౌంటౌంద. కోవిడ్-19 మహమామ రి కారణౌంగా, ఈ డాకుయ మౌంట్్ ని
్ పౌందడౌంలో
కా
మరియు ఎలస్ట్ ినిక్ట్గా రౌంపిౌంచడౌంలో ఏవైన్ ఇబబ ౌందులను ఎదురుూ ౌంటే, దయచేర పాఠశాలకు ఈ-మయిల్
చేయౌండి. DeKalb కౌంటీ బోర ్ ఆఫ్ హెల్త, వాయ ధ నియౌంప్రతణ మరియు నివారణ కేౌంప్రదము, మరియు ప్రరజా ఆరోగయ
విభాగము మార ొదరశ కాల ఆధ్యరౌంగా కోవిడ్-19 మహమామ రి ర
్ తి
నా ని డిస్ట్రక్ట
ి ి నిరౌంతరౌంగా రరయ వేక్షిస్తౌంద మరియు
భ్విషయ తకు సౌంబౌందౌంచిన నిర ణయాలను తీస్కుౌంటుౌంద. పాఠశాల పునఃప్రపారౌంబిౌంచిన తరువాత 30 రోజుల లోగా
ఈ ఫారౌంను అౌందౌంచలేకపోతే, పిలవా
ి ు తిరిగి తరగతిక వెళ ిలేు, తదావ రా ప్రపోప్రగాౌం నుౌండి పిలవా
ి డి
ఉరసౌంహరణకు దారి తీయవచుి .
ప్రీ-K విదాయ రుిల్కు హాజరు విధానం ఉంటుందా?
అవును, ప్రీ-K విదాయ రునాలకు హ్వజరు విధ్యనౌం ఉౌంటుౌంద. కోవిడ్-19 కారణౌంగా, హ్వజరు విధ్యనౌం లో సవరణలు
జరిగాయి. విదాయ రునాలు 1-గౌంట వరుి వల్ స్కచనలు కలిగి ఉౌండే ప్రీ-K డే సమయౌంలో పాల్గొనవలర ఉౌంటుౌంద
మరియు ఆ తరువాత మిగిలిన సమయానిన ప్రీ-K ఉపాధ్యయ యులు ఇచిి న రోజూవారీ కారాయ చరణను ఇౌంట వదె
చేయవలర ఉౌంటుౌంద. అపాయిౌంట్మ ౌంటుి లేదా అనుకోని సౌంఘటన వలన, పాఠాలు మిస్ అయిన రోజులలో,
తరావ త ఎపుప డైన్ రికార ్ చేయబడిన వరుి వల్ పాఠాలను చూడవచుి . ఒకారి పాఠశాలలు తెరుచుకునన
తరువాత, విదాయ రునాలు, మొతతౌం పాఠశాల సౌంవత్ రౌంలో పూరి త స్కచన్తమ క రోజు కొరకు హ్వజరు కావాలని
ఆశౌంచబుతౌంద. ఒక పిలవా
ి ు వరుసగా రద రోజులు ఎటువౌంట వైదయ సమసయ లేకుౌండా గైరాాజరు అయిన్ లేదా
ఆలసయ ౌంగా హ్వజరయిన్, స్ట్ైట్ ప్రఫమ్ ద ా
్ ి ర ి ఏరాప టు చేరన మార ొదరశ కాల ప్రరకారౌం పిలవా
ి ు తరగతి నుౌండి
తొలగిౌంచబడతాు. ఒక పిలవా
ి ు నిరౌంతరౌంగా ఆలసయ ౌంగా రావటౌం లేదా తవ రగా పాఠశాల నుౌండి వెళ్ల ిపోవడౌం
అలవాటుగా ఉౌంటే, అదనౌంగా, కన్స్ లర మరియు/లేదా ామాజిక కారయ కర త తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులను
సౌంప్రరదాతు.

TELUGU
ప్రీ-K తలిలదంప్రడులు/సంర్క్షకులు పాల్గొనవల్సిన అవసర్ం ఉంటుందా?
అవును, తలిద
ి ౌంప్రులు/సౌంరక్షకులు షెడ్యయ ల్ చేయబడిన అనిన తలిద
ి ౌంప్రుల/సౌంరక్షకుల సమావేశాలు
మరియు సదస్్ లకు సౌంవత్ రౌంలో కనీసౌం ర్దౌంుారుి, అవసరమైతే మరిౌంత తరచుగా రావలర ఉౌంటుౌంద.
కోవిడ్-19 మహమామ రి కారణౌంగా, సమావేశాలు వరుి వల్్గా జరుగుతాయి. సమావేశాలు/సదస్్ లు జరిగే
సమయానిన
పాఠశాల మరియు/లేదా ప్రీ-K ఉపాధ్యయ యుు మీకు తెలియజేాతరు మరియు వరుి వల్
సమావేశ్ౌం/సదస్్ లో మీరు చేరడానిక కావలి్ న లిౌంకులను అౌందాతరు. (ఒకారి పాఠశాల పునః ప్రపారౌంబిౌంచిన
తరువాత, ఈ కారాయ చరణలు స్మారుగా ఒక గౌంట వరకు జరగవచుి ).
పాఠశాల్ ప్రపార్ంభమయిన తరువాత ప్రీ-K విదాయ రుిల్ కొర్కు వరుి వల్త రిమోట్ లెరిన ంగ్ అనుభవం
గురించ్చ వివరించండి.
ాౌంకేతికతను ఉరయోగిౌంచకుౌండా పూరి త చేయగలిగిన 4-వారాల, ఇౌంట-వదె కారాయ చరణ షీట్్ను ప్రరతి ప్రీ-K
విదాయ రునాలకు డిస్ట్రక్ట
ి ి అౌందస్తౌంద. వరుి వల్ లెరిన ౌంగ్ సమయౌంలో ఇౌంట-వదె కారాయ చరణలు ప్రరతి న్లుగు
త , ామాజిక భావోద్వవ గము మరియు ్స్కనాల
వారాలకు జారీ చేయబడతాయి, ాహతయ ౌం, గణితౌం/విజాాన శాస్ట్సౌం
చలనము/కదలిక లెరిన ౌంగ్ భావనలను తెలుస్కొని, నేరుి కునే వీలు కలిప ాతయి. ప్రీ-K ఉపాధ్యయ యుు ఏదైన్
ఎలస్ట్కాినిక్ట రరికరౌం నుౌండి ప్రపాపిత పౌందగలిగిన లెరిన ౌంగ్ లిౌంకును ఇాతరు.
FAQ లో తెలియ చేయని విషయాల్ పై నాకు ప్రపశ్న లు ఉనన టలయితే నేను ఏమి చేయాలి?
ఎరీ ి చైల్్ హుడ్ కారాయ లయానిన సౌంప్రరదౌంచౌండీ. వదె PreKRecords@dekalbschoolsga.org

