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TRANSITION FROM 2018 - 2019

2018-19 సంవత్సరం లో 77 మందికి 8 మంది విద్యార్ధు లు 10 వ త్రగతి పూర్తి
చేసుకోవడం జర్తగంది. మర్తయు 10 మంది విద్యార్ధు లు DROP OUT అవవడం
జర్తగంది. మిగలిన 59 మందిలో 13 మందిని పలు కారణాల (ఆర్తు కంగా బాగానే
ఉండడం, స్కూల్ కి రెగ్యాలర్ గా హాజరకపోవటం మర్తయు కంత్ మందికి ఆసకిి
లేకపోవడం) వలన మనం తిరసూర్తంచడం జర్తగంది.

అందుకారణంగా ఈ సంవత్సరం (2019-20) లో 29 మంది కత్ి పిలల లను 6
పాఠశాల ల నుండి తీసుకోవడం జర్తగంది. వాటి వివరాలు

❑ 1. ARDHAVARAM ZPHS - 3

❑ 2. D KUMUDAVALLI ZPHS - 5

❑ 3. GANAPAVARAM BOYS ZPHS – 8

❑ 4. GANAPAVARAM GIRLS ZPHS – 6

❑ 5. KESAVARAM ZPHS – 5

❑ 6. PIPPARA ZPHS - 2
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1. కల సట ర్ విధానం - Cluster Approach

వారధి పాాజెక్టట  కేవలం పిలల లకు విద్ా మర్తయు ఆరోగాపరమయిన 
అవసరాలను తీరచడమే కాకుండా వాటితో పాటుగా వార్తలో మానసిక 
బలానిి, జీవన నై పుణాాలని పంపందిస్కి , జీవిత్ంలో మంద్డుగ్య వేసేలా 
కృషి చేస్ి ంది.

వారధి యొకూ మఖ్ా ఉదే్దశానిి నరవేరాచలంటే సాధ్ామయననిి సార్ధల  
పిలల లకు ద్గగ రగా వెళ్లల , వార్తతో మాట్లల డటం, ఒక కత్ి  ఉత్ససహానిి నింపడం, 
మేమ మీకోసం ఉన్నిమనే ధై రాానిి పంపందించడం చాలా అవసరం. 
దీనికోసం పడాల చార్తటబుల్ టాస్టట  ఎంపిక చేసుకుని విధానమే “ Cluster 
Approach”.

విద్యా సంవత్సరం మొద్లయిన మొద్టి నుండి మూడు ద్ఫాలుగా              
(3 Phases) కల సట ర్ మీటింగ్ లను విభజంచడం జర్తగంది.

ఈ విధానం ద్యవరా పిలల ల ఆరోగా పర్తసిితిని, చదువులో వార్త పురోగతిని, 
ఇంట్లల  పర్తసిితిని, ఇత్రతా్స వార్ధ రాణంచిన సర్తట ఫికెట్సస  మర్తయు మానసిక 
సిితిని ద్గగ రగా పరావేక్షంచడo జర్ధగ్యతోంది.

Cluster Team:

➢ Project lead

➢ Project Coordinators

➢ Swechha trainers

➢ Registered Doctor (MBBS)

➢ Medical Lab Technician

➢ Tailors (Male & Female)
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2. Cluster 1  లక్ష్ాం – Goals

✓ చదువులో వెనుకబడిన వార్తని పాోత్సహంచడం

✓ ఆరోగా సమసాలను పర్తశీలించి పర్తష్ూర్తంచడం 

✓ ఈ సంవత్సరం లో వార్ధ సాధించిన , నేర్ధచకుని విష్యాలను    
తెలుసుకోవడం

✓ జీవన నై పుణాాల పై  త్ర్ఫీదు ని ఇవవడం

✓ న్నయకత్వ లక్ష్ణాలను పంపందించడం

✓ ఆడపిలల లకు పాసుి త్ పర్తసిితుల పై  అవగాహన కలిపంచడం

✓ త్లిల ద్ండుు లకు పిలల ల పై  శా్ద్ు  వహంచే విధ్ంగా కౌనిసలింగ్ చేయడం

3. సదుపాయాలు

❑ సంవత్సరానికి సర్తపడే నోటు పుసి కాలు, పనుిలు 

❑ జామెటా్ర బాక్టస 

❑ ఎగాజ ం పేడ్ (పర్ఫక్ష్ అటట )

❑ స్కూల్ బాాగ్ 

❑ Pediasure బాటిల్స 

❑ ఆడపిలల లకు శానిటర్ఫ న్నపిూన్సస
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4. విధానం – Approach 

1. Registration : కల సట ర్ మీటింగ్ కి పిలిచినటువంటి పిలల లని, వార్త త్లిల ద్ండుు ల పేర్ధల

మర్తయు ఫోన్స నంబర్ లను నమోదు చేసుకోవడం.

2. BMI : పిలల ల BMI ను తీసుకుని 15 పాయింట్సస కంటే త్కుూవ ఉని వార్తకి న్యాటాిష్న్స

supplements ఇవవడం.

3. Health Screening : వచిచన అంద్ర్త పిలల లిి ఒకూకూర్తగా వార్త ఆరోగా పర్తసిితిని

పర్తశీలించడానికి ఒక Registered Doctor ని తీసుకువెళ్ళడం జర్ధగ్యతుంది. త్ద్యవరా

health problems ఉని పిలల లకు మందులు మర్తయు Syrups ఇవవడం జర్తగంది.

అవసరమెై న పిలల లను higher centres కి refer చేయడం జర్ధగ్యతుంది. కత్ి గా తీసుకుని

పిలల లకు మెడికల్ లాాబ్ టెక్నిషియన్స తో బల డ్ గ్రు పింగ్ మర్తయు హమోగ్లల బిన్స

శాత్సనిిపర్ఫక్షంచడం జర్ధగ్యతుంది.
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4. వారధి పిలల ల పండుగ వివరణ : మన వారధి పిలలలో పోట్రత్త్సవనిి పంచడానికి మర్తయు

వార్త మీద్ వార్తకి నమమకానిి, వార్తలో ద్యగ ఉని సృజన్నత్మకత్ను పంచడానికి ఈ

సంవత్సరం కనిి అంశాల మీద్ మన వారధి పిలల లు 550 మందిలో కనిి పోట్రలను

నిరవహంచడం జర్ధగ్యతుంది. ఈ పోట్రలు ఆగష్టట నలలో నిరవహంచడం జర్ధగ్యతుంది

అని, ఆ అంశాలను వార్తకి వివర్తంచడం జర్ధగ్యతుంది.

5. పేరెంట్స కౌనిసలింగ్ : త్లిల ద్ండుు లకి సర్తయై న పర్తశుభాత్ లేకపోవడం, లేచి నిలబడి

మాట్లల డలేకపోవడం, పిలల ల పటల సర్తయై న బాధ్ాత్ లేకపోవడం వలల నష్టట లను వివర్తస్కి ,

కౌమార ద్శ్లో పిలల లని ఎలా చూసుకోవాలో, వార్త నడవడికను, పావరి నను ఎలా

పరావేక్షంచాలో, ఎటువంటి స్కచనలు పిలల లకి ఇవావలో అనే విష్యం పై నిజజీవిత్

ఉద్యహరణలతో వార్తకి అవగాహన కలిపస్కి , పిలల లకు త్లిల ద్ండుు ల నుండి చెడు

పాభావాలు పడకుండా, పిలల లకు వార్ధ మారగ ద్రశకంగా ఉండాలని స్కచిసాి మ.

మఖ్ాంగా పిలల లలో ఉని లోపాలను పకూన పటిట వార్తలో ఉని బలాలను పంచుకుంటూ

పోతే వార్ధ ఒక ఉనిత్ సిాన్ననికి చేర్ధకునే అవకాశ్ం ఉంది అని వివర్తంచడం

జర్ధగ్యతుంది.
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6. సవచఛ విద్యార్తు పాజెంటేష్న్స : ఈ ఇంటరాక్ష్న్స ద్యవరా పిలల లలో ద్యగ ఉని జీవన నై పుణాాలను,

న్నయకత్వ లక్ష్ణాలను వెలికి తీయడంతో పాటుగా కనిి మంచి అలవాటల ను,

ఆలోచనలను పంపందించడం. ఆటలు, ఆడియో విజువల్స ద్యవరాను, ఇంటరాక్ష్న్స ద్యవరాను

ఈ కారాకామం కనసాగ్యతుంది.

7. Swechha Book & Sanitary Napkin పంపిణ : కౌమార ద్శ్లో ఉని ఆడపిలల లంద్ర్తకి

శానిటర్ఫ న్నపిూన్సస పంపిణీ (ఒకూకూర్తకి cluster కి 4 చొప్పున 3 కల సట ర్స కి కలిపి 12 న్నపిూన్సస

ఇవవడం జర్ధగ్యతుంది) చేసి, త్గ్య జాగాత్ి లను త్లిల సమక్ష్ంలో చెపపడం జర్ధగ్యతుంది.

అంతేకాకుండా వారధి పిలల ల త్లిల త్ండుు లకు సేవఛ్చ handouts కూడా ఇవవడం

జర్తగంది. ర్ధతుసాావ పర్తశుభాత్ గ్యర్తంచి చెపూి ఆ బుక్ట యొకూ పాామఖ్ాత్ను వివర్తంచడం

జర్తగంది.
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8. Academic Assessment : కత్ి గా తీసుకుని పిలల ల academics ని టెస్టట చేసి వార్తలో

లీడర్స ని ఎంపిక చేసే భాగంగా వార్తకి తెలుగ్య, ఇంగ్లల ష్ మర్తయు లెకూలు ఎగాజ మ్సస పటట డం

జర్ధగ్యతుంది.

9. Dress Measurements : male మర్తయు female tailors ని తీసుకువెళ్లళ పిలల లకు వార్త

body measurements ని బటిట బటట లు కుటట డానికి కలత్లు తీసుకోవడం జర్ధగ్యతుంది.

10. Feedbacks from Students & Parents : ఈ ఇంటరాక్ష్న్స ద్యవరా పిలల లు మర్తయు

త్లిల ద్ండుు లు ఏమి నేర్ధచకున్నిర్ధ? బయటకి వెళ్లల ఏమి పాటిసాి ర్ధ? అని వాళ్ళ చేత్

మాట్లల డించడం జర్ధగ్యతుంది.

8



విద్యార్ధు ల సపంద్నలు – Student Feedbacks

పామ పక్ష కథ చెపూి మాట ఇచాచమంటే మాటకి కటుట బడి ఉండడం కూడా నిజాయితీనే.

అందువలల మనం బాగా చదువుకుని ఒకర్తకెై న్న సహాయం చేసాి నని మాట ఇచాచమ కాబటిట ఆ మాట

నిలబెటుట కోవడం కూడా నిజాయితిలోకి వసుి ంది.

Uma Mahesh, Pippara ZPHS

అవసరం లో ఉని పాతి ఒకూర్తకి సహాయం చెయాటమే మానవత్వం. ఎదుట వార్త పర్తసిితి ని అరు ం

చేసుకుని జాలి పడటం సింపతి అవుతుంది. అద్ద సహానుభూతి పంది సహాయం చేసేి అది

మానవత్వం అవుతుంది.

అసలు ఆరోగాం అంటే ఏంటి అని అంద్ర్తని పాశ్ించి..... ఆరోగాం అంటే ఫిజకల్ గా, మెంటల్ గా

మర్తయు స్ష్ల్ గా బాగ్యండటం. అందువలల మనం ఫిజకల్ గా, మెంటల్ గా బాగ్యండటమే కాదు

సమాజానికి కూడా ఏదోకటి చేసేి నే ఆరోగాంగా ఉండగలుగ్యత్సం.

మా పేరెంట్సస పనులు చెపేపటప్పుడు తిటుట కోనేద్యనిి న్నకే చెపుి న్నిర్ధ పనులు అనుకునేద్యనిి. కాని

పేరెంట్సస చెపిపన పనులు చకూగా చేయాలి అని ఈ రోజు నేర్ధచకున్నిను. సమయానిిసర్తగాగ పాటిసేి

మనం చకూగా చడువుకోగాలుగ్యత్సమ.

Hema Venkata Jayalakshmi, GanapavaramGirls HS

మనం బాగా చద్వాలంటే మందుగా ఆరోగాంగా ఉండాలి. ఎటువంటి జంక్ట ఫుడ్

తీసుకోకూడదు. పౌషిట కాహారం మాతా్మె తీసుకోవాలి.

పేరెంట్సస గా మీర్ధ మాకు నేర్తపంచాలి. మా పావరి న విష్యం లో మీర్ధ మా పటల బాధ్ాత్ వహంచాలి.

మా అమమ గార్ధ చకూగా న్న పావరి న పటల బాధ్ాత్ వహసుి న్నిర్ధ. మీర్ధ అలానే నేర్తపంచాలి.

Geetha Srimani, Ganapavaram Boys HS

ఎవర్తక్న హాని త్లపటట ను నిజాయితీగా ఉంట్లను. ఎవర్తక్న ఎటువంటి help కావాలన్ని నేను చేసాి ను.

నేను మానవత్వం కలిగ ఉంట్లను. Sai Teja,New Student

ఇత్ర్ధలతో మాట్లల డేటప్పుడు వినయం కలిగ ఉంట్లను. 5H లు పాటించి happy గా ఉంట్లను.

Mahima Rani, New student
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న్నకు ఈ సెష్న్స బాగా అరు మయిాంది. పిలల లతో సేిహంగా ఉండాలని నేర్ధచకున్నిను. మా పిలల లను

ఖ్చిచత్ంగా మంచి నడవడికలో నడిపిసాి ను. వార్త మాట తీర్ధను గమనిసాి ను. మంచి ఆహరం

పడత్సను. Parent ( Sai Rajeswari)

ఈ కాల సు విని త్ర్ధవాత్ మా మనువరాలకు చిని వయసుసలో పళ్లల చేయకుండా చదివించాలి.అని

తెలుసుకున్నిను. Parent

మా పిలల ల ఆరోగాం పటల ఏ విధ్ంగా కేర్ తీసుకోవాలో తెలిసింది. మా పిలల లు చదువుతునిప్పుడు మేమ

TV లు ఆపుచేసి వాళ్ళళ చదువుతున్నిరో లేదో టెస్టట చేసాి మ.

Parent ( Suryavathi)

10 వ త్రగతి త్ర్ధవాత్ మా అమామయికి పళ్లల చేసేదే్యం అనుకుని కాని ఇప్పుడు ఖ్చిచత్ంగా చదివిసాి ను.

న్నకు నమమకం కలిగంది. చదివించాలని ఆశ్ పర్తగంది.

Parent ( Ramya)

మా పిలల లు చకూగా సమయానిి వినియోగంచుకుని బాగా చదువుకోగలుగ్యతున్నిర్ధ. ఈ సంసి మా

పిలల లకు మంచి పావరి న నేర్తపసుి ంది.

Parent

ఈ సంసి మర్తయు వీళ్ళళ చెపేప మాటలు మా పిలల లను ఎంతెై న్న చదివించగలమ అనే నమమకానిి

కలిగంచాయి. కాబటిట మా పిలల లను వార్ధ చదువుకునే అంత్వరకు మేమ చదివిసాి మ.

Parent
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