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TRANSITION FROM 2018 - 2019

2018-19 సంవత్సరం లో 55O మందికి 192 మంది విద్యార్ధు లు 10 వ

త్రగతి పూర్తి చేసుకోవడం జర్తగంది. మర్తయు ద్యద్యపు 15 మంది

విద్యార్ధు లు DROP OUT అవవడం జర్తగంది. అందుకారణంగా ఈ సంవత్సరం

(2019-20) లో 200 మంది ని కొత్ి గా తీసుకోవడం జర్తగంది.

ఇందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం (2019-20) లో 3 పాఠశాల లను కొత్ి గా

తీసుకోవడం జర్తగంది. వాటి వివరాలు

❑ 1. PERUMALLAPURAM ZPHS

❑ 2. KONAPAPAPETA ZPHS

❑ 3. UNDURU ZPHS

ఈ మూడు, కొత్ి స్కూల్సస కావడం వళ్ళ క్ల సట ర్సస 3 పెరగడం జర్తగంది.

అందుకారణంగా 65 పాఠశాలలను 17 క్ల సట ర్సస గా విభజంచడం జర్తగంది.
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1. క్ల సట ర్స విధానం - Cluster Approach

వారధి పాాజెక్టట  కేవలం పిలల లకు విద్ా మర్తయు ఆరోగాపరమయిన 
అవసరాలను తీరచడమే కాకుండా వాటితో పాటుగా వార్తలో మానసిక్ 
బలానిి, జీవన నై పుణ్యాలని పెంపందిస్కి , జీవిత్ంలో మంద్డుగు వేసేలా 
క్ృషి చేస్ి ంది.

వారధి యొక్ూ మఖ్ా ఉదే్దశానిి నరవేరాచలంటే సాధ్ామయననిి సార్ధల  
పిలల లకు ద్గగ రగా వెళ్లల , వార్తతో మాట్లల డటం, ఒక్ కొత్ి  ఉత్ససహానిి నింపడం, 
మేమ మీకోసం ఉన్నిమనే ధై రాానిి పెంపందించడం చాలా అవసరం. 
దీనికోసం పడాల చార్తటబుల్స టాస్టట  ఎంపిక్ చేసుకుని విధానమే “ Cluster 
Approach”.

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

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

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 వెనుక్బడిన వార్తని పా్రత్సహంచడం

✓ ఆరోగా సమసాలను పర్తశీలంచి పర్తష్ూర్తంచడం 

✓ ఈ సంవత్సరం లో వార్ధ సాధించిన , నేర్ధచకుని విష్యాలను    
తెలుసుకోవడం

✓ జీవన నై పుణ్యాల పెై  త్ర్ఫీదు ని ఇవవడం

✓ న్నయక్త్వ లక్ష్ణ్యలను పెంపందించడం

✓ ఆడపిలల లకు పాసుి త్ పర్తసిితుల పెై  అవగాహన క్లపంచడం

✓ త్లల ద్ండుు లకు పిలల ల పెై  శా్ద్ు  వహంచే విధ్ంగా కౌనిసలంగ్ చేయడం

3. సదుపాయాలు

❑ సంవత్సరానికి సర్తపడే నోటు పుసి కాలు, పెనుిలు 

❑ జామెటా్ర బాక్టస

❑ ఎగాజ ం పేడ్ (పర్ఫక్ష్ అటట )

❑ స్కూల్స బాాగ్ 

❑ Pediasure బాటిల్సస 

❑ ఆడపిలల లకు శానిటర్ఫ న్నపిూన్సస
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4. విధానం – Approach 

1. Registration : క్ల సట ర్స మీటింగ్ కి పిలచినటువంటి పిలల లని, వార్త త్లల ద్ండుు ల పేర్ధల

మర్తయు ఫోన్స నంబర్స లను నమోదు చేసుకోవడం.

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

supplements ఇవవడం.

3. Health Screening : వచిచన అంద్ర్త పిలల లి ఒకొూక్ూర్తగా వార్త ఆరోగా పర్తసిితిని

పర్తశీలంచడానికి ఒక్ Registered Doctor ని తీసుకువెళ్ళడం జర్ధగుతుంది. త్ద్యవరా

health problems ఉని పిలల లకు మందులు మర్తయు Syrups ఇవవడం జర్తగంది.

అవసరమెై న పిలల లను higher centres కి refer చేయడం జర్ధగుతుంది. కొత్ి గా తీసుకుని

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

శాత్సనిిపర్ఫక్షంచడం జర్ధగుతుంది.
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4. వారధి పిలల ల పండుగ వివరణ : మన వారధి పిలలలో ప్రట్రత్త్సవనిి పెంచడానికి మర్తయు

వార్త మీద్ వార్తకి నమమకానిి, వార్తలో ద్యగ ఉని సృజన్నత్మక్త్ను పెంచడానికి ఈ

సంవత్సరం కొనిి అంశాల మీద్ మన వారధి పిలల లు 550 మందిలో కొనిి ప్రట్రలను

నిరవహంచడం జర్ధగుతుంది. ఈ ప్రట్రలు ఆగష్టట నలలో నిరవహంచడం జర్ధగుతుంది

అని, ఆ అంశాలను వార్తకి వివర్తంచడం జర్ధగుతుంది.

5. పేరంట్స కౌనిసలంగ్ : త్లల ద్ండుు లకి సర్తయై న పర్తశుభాత్ లేక్ప్రవడం, లేచి నిలబడి

మాట్లల డలేక్ప్రవడం, పిలల ల పటల సర్తయై న బాధ్ాత్ లేక్ప్రవడం వలల నష్టట లను వివర్తస్కి ,

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

పరావేక్షంచాలో, ఎటువంటి స్కచనలు పిలల లకి ఇవావలో అనే విష్యం పెై నిజజీవిత్

ఉద్యహరణలతో వార్తకి అవగాహన క్లపస్కి , పిలల లకు త్లల ద్ండుు ల నుండి చెడు

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

మఖ్ాంగా పిలల లలో ఉని లోపాలను పక్ూన పెటిట వార్తలో ఉని బలాలను పెంచుకుంటూ

ప్రతే వార్ధ ఒక్ ఉనిత్ సిాన్ననికి చేర్ధకునే అవకాశ్ం ఉంది అని వివర్తంచడం

జర్ధగుతుంది.
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6. Peer Learning : పిలల లకు మనం పెటిట న ఎగాజ మ్సస ని బటిట వాళ్ల కు వచేచ మార్సూస మర్తయు

వార్ధ లేచి నిలబడి మాట్లల డే విధాన్ననిి బటిట కొంత్ మందిని లీడర్సస గా ఎంపిక్ చేయడం

జర్తగంది. వార్తకి కొంత్ మంది Dullers ని అపపగంచి Basics in Telugu, English & Maths

వార్తకి నేర్తపంచమని చెపపడం జర్ధగుతుంది.

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

శానిటర్ఫ న్నపిూన్సస పంపిణీ చేసి, త్గు జాగాత్ి లను త్లల సమక్ష్ంలో చెపపడం

జర్ధగుతుంది. అంతేకాకుండా వారధి పిలల ల త్లల త్ండుు లకు సేవఛ్చ handouts కూడా

ఇవవడం జర్తగంది. ర్ధతుసాావ పర్తశుభాత్ గుర్తంచి చెపూి ఆ బుక్ట యొక్ూ పాామఖ్ాత్ను

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

లీడర్సస ని ఎంపిక్ చేసే భాగంగా వార్తకి తెలుగు, ఇంగ్లల ష్ మర్తయు లెక్ూలు ఎగాజ మ్సస పెటట డం

జర్ధగుతుంది.

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

body measurements ని బటిట బటట లు కుటట డానికి కొలత్లు తీసుకోవడం జర్ధగుతుంది.

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

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

మాట్లల డించడం జర్ధగుతుంది.
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5. పాణ్యళ్లక్ – SCHEDULE

• ఈ విధ్ంగా 65 వారధి పాఠశాలలను 17 క్ల సట ర్సస గా విభజంచి, ఒక్ రోజు

ఒక్ CLUSTER చొప్పున మీటింగ్ లను ఏరాపటు చేయడమయిడం

జర్ధగుతుంది. ఇపపటివరకు 10 క్ల సట ర్సస ను పూర్తి చేయడం జర్తగంది. వాటి

వివరాలు

S. 

No

Date Cluster Venue Attendees 

(Students & 

Parents)

1 24-06-2019 Yeleswaram 58 & 29

2 25-06-2019 Raparthi ZPHS 44 & 19

3 27-06-2019 Kakinada Rural 52 & 35

4 28-06-2019 Kakinada Urban -1 29 & 13

5 29-06-2019 Kakinada Urban -2 30 & 24

6 01-07-2019 Samalkot 32 & 25

7 02-07-2019 OBS (PTP-2) 50 & 20

8 04-07-2019 Perumallapuram ZPHS 10 & 8

9 05-07-2019 Konapapapeta ZPHS 36 & 20

10 06-07-2019 Unduru ZPHS 10 & 10
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విద్యార్ధు ల సపంద్నలు – Student Feedbacks

నిజాయితీ గా ఉండాల, మనం పర్ఫక్ష్ వాాసినప్పుడు పక్ూవార్త పేపర్స లో చూడ కుండా వాాయాల,

న్నకిది రాదు అనుకునే క్ంటే న్నకు ఇది రావాల అని క్ృషి చేసినప్పుడే మనం విజయం

సాధించగలమ.

D.DurgaDevi, Peddanapalli

Healthy గా ఉంటేనే మనం బాగా చదువుకోగలమ, బాగా ఆడుకోవాల, వాాయామం చేయాల,

జంక్ట ఫుడ్ జోలకి వెళ్ళకుండా, ఇంట్లల చేసిన ఆహార పద్యరాు లను మాతా్మే తింటే మనం ఆరోగాం

గా ఉంట్లమ. A.DurgaMalleswari, Yeleswaram

నిజాయితీ అంటే ఇత్ర్ధలు నమమద్గన వాకిి లా ఉండడమ. సమయానుకూలం గా మారకూడదు.

మనకు అవసరం లేని వసుి వు ఇత్ర్ధలకు ఉపయోగపడవచుచ కాబటిట ఇత్ర్ధలకు ద్యనం

చేయవచుచ. మనకు మాతా్మే అనిి తెలుసు అనుకోకూడదు, పెదే్లకు గౌరవం ఇవావల.

Nikhitha, Yeleswaram

మందు సార్త జర్తగన సవచచ విద్యార్తు గుర్తంచి చెపుతూ ఎదుటివార్తకి ఎటువంటి సమయం లో నై న

సహాయం చేయాల అది మన క్నీస బాధ్ాత్. నేను 8 వ త్రగతి నుండి 9 త్రగతి కి వచిచన త్రావత్

న్న పుసి కాలు అనిి పుసి కాలూ లేని అమామయికి ఇచాచను.

Devi Varalakshmi, AKPM

వినయం, విద్దయత్ అనేవి మనకు ఎప్పుడు ఉండాల పెదే్వాలు మనతో ఎలా పావర్తి ంచిన మనం

మాతా్ం వినయం తో నడుచుకోవాల. Barla Jyothi, AKPM

క్ృషి అనేది ఏ పని అయిన క్ష్ట పడి కాదు ఇష్ట పడి చేయాల క్ృషి అనేది బద్ు క్ం లేకుండా పటుట ద్ల

తో చేసినప్పుడే విజయం వసుి ంది. Dalli Leela Devi, AKPM
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త్లల ద్ండుు ల సపంద్నలు – Parents Feedbacks

నేను పాేమించి పెళ్లల చేసుకున్నిను. కానీ చదువుకోక్ ప్రవడం వలల చాలా క్ష్టట లు పడాాను న్నలాంటి

పర్తసిితి ఎవర్తక్న రాకూడదు. మీర్ధ పిలల లకు, మాకు చాలా ఉపయోగ పడే విష్యాలు చెపాపర్ధ వాటిని

మేమ, పిలల లు కూడా పాటిసాి మ. Parent ( P Nagamani)

ఈ సంసి వాళ్ళళ మనకు చాలా మంచి విష్యాలు చెబుతున్నిర్ధ కానీ మనలో మార్ధప రావాల బయట

చాలా సమయం వృధా చేసాి మ కానీ ఇక్ూడ కి వచిచ 1 గంట సమయం కూరోచవడానికి చాలా ఇబబంది

పడిప్రత్సమ. వాళ్ళళ చెపేప మంచి మాటలు విని పాటిదే్యం. Parent ( K Satyavathi)

త్లల ద్ండుు లు లేని పిలల లను తీసుకొంట్లర్ధ అంటే మామలుగా బుక్టస ఇచిచ పంపేసాి ర్ధ అనుకున్నిను

కానీ వీళ్ళకోసం ఇంత్ శా్దే్ పెడత్సర్ధ అనుకోలేదు పిలల లే కాదు మనంకూడా చాలా నేర్ధచకోవాల వీళ్ళళ

చేసేద్యనికి పాతిఫలం చూపించాల. Parent ( K Suryavathi)

పాతి ఆడపిలల చదువుకోవాల. చదివించుకోవడానికి వారధి కారాకా్మం మనకు భరోసా ఇసుి న్నిర్ధ.

చదువు వలల వచేచ ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నిమ. పిలల ల పటల పెదే్వాళ్ళళ బాధ్ాత్తో ఉండాలని

తెలుసుకున్నిను. Parent ( A Rajeswari)

త్లల ద్ండుు ల ద్గగ ర నుండి పిలల లు ఏమి నేర్ధచకోవాల అనే విష్యాలు తెలయజేసార్ధ. మేమ ఎంత్

బాధ్ాత్తో ఉండాలో తెలుసుకున్నిమ. మీ సంసి యొక్ూ సేవలు నిజంగా అభినందించ ద్గనవి.

Parent ( K Jyothi)

ఈ రోజు నేను ఈ సెష్న్స వినడం వలల నేను కూడా ననుి నేను మార్ధచకోవాల అనుకుంటున్నిను.

నేను మా అమామయి ఉండగా TV మందు ఎకుూవ సమయం గడిపేద్యనిి కానీ ఇపపటి నుండి ట్రవీ

సీర్తయల్సస చూడడం మానేసాి ను. ఈ సంసి వార్ధ చాలా మంచి విష్యాలు చెపుతున్నిర్ధ క్నుక్ మనం

మన పిలల లి సమాజానికి ఉపయోగపడేలా త్యర్ధ చేయాల. Parent ( D Devi)

పిలల లకు న్యనే తో చేసిన పద్యరాు లు, జంక్ట ఫుడ్ పెటట కూడదు అని తెలుసు కున్నిను. మంచి ఆహరం

పెడితే ఆరోగా పరంగాను, చదువు పరంగాను బాగా ఉంట్లర్ధ అని తెలుసుకున్నిను.

Parent ( Jubedha)
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ఉపాద్యాయుల సపంద్నలు – Teachers’ Feedbacks

ఈ రోజు పడాల చార్తటబుల్స టాసుట వార్ధ వారధి అనే పాాజెకుట ద్యవరా త్లల కానీ, త్ండాి కాని

లేద్య ఇదే్రూ కానీ లేనటు వంటి పది మంది విద్యారి్ధలను మా పాఠశాల నుండి ద్త్ి త్

తీసుకోవటం జర్తగంది. ఈ సంద్రభంగా వార్తకి స్కూలు బాాగు నోటుబుక్టస, న్యాటాిష్న్స

పౌడర్సస అందించడం జర్తగంది మర్తయు వారంద్ర్తక్న వెై ద్ా పర్ఫక్ష్లు నిరవహంచి అవసరమెై న

మందులను కూడా ఇవవటం జర్తగంది. మర్తయు వారధి పాాజెకుట ద్యవరా సెలక్టట కాబడిన

విద్యారి్తని విద్యారి్ధలకు అవసరమెై న విద్ా మర్తయు వెై ద్ా అవసరాలు తీరచడానికి త్సమ త్ండాి

సిానంలో నిలబడత్సమని వార్ధ బాగా చదువుకుని ఉనిత్ సిితికి రావాలని వార్ధ

ఆకాంక్షంచార్ధ.

లాలబహదుర్స శాసిి చిని త్నం లో ఒక్ మామిడి తోట కి వెళ్లల దంగత్నం చేసుి ంటే

దర్తకిప్రయార్ధ. అప్పుడు అత్ను ననుి కొట్టట దేు న్నకు త్ండాి లేడు అని చెపేి అప్పుడు ఆ

తోటమాల త్ండాి లేడు కాబటేట ఎకుూవ బాధ్ాత్ క్లగ ఉండాల అని చెపాపడు. అపపటి నుండి ఆ

విష్యానిి నరనరాలోల జీర్తణ ంచుకుని ఎనిి అవరోద్యలు ఎదురై న్న త్న చదువుని పూర్తి

చేసుకుని త్న కుటుంబానిి నిలబెటుట కుంటూ మన ద్దశానికి రండవ పాధాన మంతాి అయాార్ధ.

అందువలల మీర్ధ త్లల ద్ండుు లు లేర్ధ అని బాద్పడకుండా ఎనోి విజయాలు సాధించవచుచ.

ఇటువంటి ఒక్ మహోనిత్ కారాకా్మంలో మా పాఠశాల విద్యారి్ధలను కూడా ద్త్ి త్

తీసుకునిందుకు మా పాఠశాల త్రపున పడాల చార్తటబుల్స టాస్టట మర్తయు TANA

Foundation వార్తకి ధ్నావాద్మలు. HM, Unduru ZPHS

ఈ సంసి వార్ధ మన పాఠశాలకు ఇచిచన ఈ అవకాశానిి మనం చక్ూగా ఉపయోగంచుకుని,

మన పాఠశాలకు అద్ద విధ్ంగా ఈ సంసి కు మంచి పేర్ధ తీసుకువచేచ విధ్ంగా మీ పావరి న

ఉండాల. HM, Perumallapuram ZPHS

ఈ సంసి వార్ధ మీకు క్లపంచిన ఈ సదుపాయాలను చక్ూగా ఉపయోగంచుకుని మీర్ధ

మంచి సిాయికి ఎదిగ ఇలా అనేక్మందికి ఉపయోగపడాల.

HM, Konapapapeta ZPHS
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Spoken English Classes

ఏలేశ్వరం లో చదువుతుని కొంత్మంది పిలల లకు స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ కాల సు లు పెటట డం

జర్తగంది. ఆసకిి ఉని పిలల లు పాతి రోజు attend అవుతూ చాల చక్ూగా నేర్ధచకుంటున్నిర్ధ.

Feedbacks

నేను స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ కాల సు కి వెళ్ళడం వలన న్నకు చాలా ఆనంద్ంగా ఉంది. ఎందుక్ంటే

స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ లో నేను చాలా తెలయని విష్యాలు నేర్ధచకున్నిను. ఎలా మాట్లల డాలో ఎలా

రాయాలో కూడా నేర్ధచకున్నిను. Annapurna, YeleswaramGovt.HS

నేను స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ కాల సు లో Self Introduction, Grammar, Verb Forms, Parts of Speech,

Tenses గుర్తంచి బాగా నేర్ధచకున్నిను. న్నకు ఇంగ్లల ష్ లో మాట్లల డటం రాదు, సర్తగాగ రాయడం

కూడా రాదు. కాని ఇప్పుడు ఏ పద్మెై న రాయగలుగుతున్నిను.

Nikhitha, YeleswaramGovt.HS

స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ కాల సు వలల న్నకు తెలుగు, ఇంగ్లల ష్ త్ప్పులు లేకుండా రాయడం కొంత్ వరకు

వచిచంది. Abhishek, YeleswaramGovt.HS

స్పకెన్స ఇంగ్లల ష్ కాల సు న్నకు ఎంత్ గానో ఉపయోగక్రం. అసలు ఇంగ్లల ష్ లో రాయడం,

మాట్లల డటం న్నకు వచేచది కాదు. ఇప్పుడు నేను అనిి నేర్ధచకున్నిను. రాయడం, Words

చద్వడం, ఇంగ్లల ష్ లో మాట్లల డటం నేర్ధచకున్నిను. Durgamalleswari, YeleswaramGovt.HS
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Alumni Counselling

ఈ సంవత్సరం Yeleswaram Govt. High School లో చదువుతుని మన వారధి అమామయి

మజజ రమా మాధుర్త 10వ త్రగతి లో 10/10 తెచుచకోవడం జర్తగంది. అయితే త్నను IIIT

చదివించడానికి, దూరంగా పంపించడానికి ఇంట్లల వార్ధ ఇష్ట పడటం లేదు ఎందుక్ంటే

అక్ూడ ఏ విధ్ంగా ఉంటుందో, ఎలా ఉంటుందో, రమా మాధుర్త ఉండగలద్య లేద్య అనే

అప్రహలు చాలా ఎకుూవుగా ఉన్నియి అటువంటి అప్రహలు వలన రమా మాధుర్త కూడా

భయపడుతునిది. అటువంటి సంద్రభంలో పామీల (Vaaradhi Rollout – IIIT Student) రమా

మాధుర్త ఇంటికి వెళ్లల IIIT కాాంపస్ట లో ఎలా ఉంటుందో, అక్ూడ ఎటువంటి సెకూార్తట్ర

ఉంటుందో, IIIT చద్వడం వలన ఉపయోగాలు మొద్లెై న విష్యాల గుర్తంచి చాలా కుల పి ంగా

వార్తకి వివర్తంచడం జర్తగంది. దీనితో ఇప్పుడు రమా మాధుర్త కి త్న Family Members కు

ఉని అప్రహలు తొలగప్రయి రమా మాధుర్త ని IIIT లో సీటు వసేి చదివించడానికి సిద్ు మే అని

ఒప్పుకోవడం జర్తగంది.
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చితా్ మాలక్– Pictures
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