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Empowering the underprivileged through Education
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Project Impact Area

Z.P High School Rangampeta, East Godavari District, AP



About Project Vaaradhi

❑ Project Vaaradhi is designed for empowering the

underprivileged children through education and

care.

❑ We choose children who are orphans or half-

orphans studying in rural / urban government

schools and we take care of them with complete

educational and personal needs except housing

needs. This project has been changing the lives of 10

underprivileged girls in Zilla Parishad High School,

Rangampeta, East Godavari District, Andhra

Pradesh.
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About Project Vaaradhi Continued…

Mission: 

Mainstreaming the orphan, half-orphan in 

nation building by providing care, support, 

protection and counseling at right age.

Vision: 

A world where everybody enjoys equal rights 

with basic needs and lives to the fullest. 

Poverty should not stop someone’s dreams
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Need of Project Vaaradhi
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1. The root cause of the presence of orphans and half-orphans in rural villages is due to 

the death of parent/s - broken families and hence the absence of love and security at 

home.

2. They don’t have any clue about government schemes that they are entitled.

3. They have no idea about the rights and opportunities that they can avail.

4. Frequent school dropouts of both boys and girls happen in the age group of 11-15 

years and most of these dropouts end up as daily labourers. 

5. Early marriages in girls lead to miscarriages/young motherhood with children 

responsibilities and stressful life.

6. High unemployment rate because of lack of proper education / employability skills.

7. All the energy they have at this tender age is diverted on to the wrong side of the 

society leading to high rate of suicides, organized crime and prostitution for survival, 

ultimately producing more orphans.

There has to be 

some 

intervention to 

help these 

underprivileged 

and Project 

Vaaradhi does 

this job



Top 10 Goals of Project Vaaradhi

1)   End Child Labour / Reduce Dropout rate 

2)   Stop Child Marriages

3)   Awareness on Menstrual Hygiene Management

4)   Awareness on Health & Nutrition

5)   Career Guidance

6)   Pursue Higher Education

7)   Encourage Excellence

8)   Employability Skills

9)   Leadership Building 

10)   Parental Counselling
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Students’ Data Sumamry
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spid SKCT

Row Labels Count of sfname

Boys 7

Girls 6

Grand Total 13

DATA BY GENDER

spid SKCT

Row Labels Count of sfname

10 7

9 6

Grand Total 13

DATA BY CLASS

spid SKCT

Row Labels Count of sfname

OC 7

BC 6

Grand Total 13

DATA BY RESERV. CATEGORY

spid SKCT

healthSWT TRUE

Row Labels Count of sfname

B 2

Rangampeta,SVSM ZPH School 2

Durga Santosh 1

Headache 1

Pavan Kumar 1

Glasses given (28-08-2018) 1

G 2

Rangampeta,SVSM ZPH School 2

Durga Lakshmi 1

Skin Allergy 1

Nagamani 1

HIV 1

Grand Total 4

DATA BY HEALTH ISSUE

spid SKCT

father FALSE

mother TRUE

Row Labels Count of sfname

B 4

G 4

Grand Total 8

Children with Single Mother

spid SKCT

father TRUE

mother FALSE

Row Labels Count of sfname

B 2

G 1

Grand Total 3

Children with Single Father

spid SKCT

father FALSE

mother FALSE

Row Labels Count of sfname

G 1

Grand Total 1

Children with No Parent Alive

Single Mother 8 62%

Single Father 3 23%

No Mother & Father 1 8%

Both Parents Alive 1 8%

13 100%

Summary of Data



Project Approach – Cluster Based

❑వారధి యొక్క ముఖ్య ఉదే్దశాన్ని నెరవేర్చాలంటే సాధ్యమై నన్ని సార్లు  పిలు ల దగ్గ రకు వెళ్లు , వారితో మాట్లు డటం, ఒక్ కొత్త  ఉత్సాహాన్ని 
న్నంపడం, మేము మీకోసం ఉన్నిమనే ధై ర్చయన్ని పంపందంచడం చాలా అవసరం. దీన్నకోసం PCT ఎంపిక్ చేసుకుని విధానమే 
“Cluster Approach”.

❑ విద్యయ సంవత్ారం మొదలయిన మొదటి నండి మూడు దఫాలుగా (3 Phases) క్ు సట ర్ మీటింగ్ లన విభజంచడం జరిగంద.

❑ఈ విధానం ద్యార్చ పిలు ల ఆరోగ్య పరిసి్థతిన్న, చదువులో వారి పురోగ్తిన్న, ఇంట్లు  పరిసి్థతిన్న, ఇత్రతా్స వార్ల ర్చణంచిన సరిట ఫికెట్సా  
మరియు మానస్థక్ సి్థతిన్న దగ్గ రగా పరయవేక్షంచడo జర్లగుతోంద. పాతీ క్ు సట ర్ మీటింగ్ ఒక్ పూరిత  రోజంత్స ఉంటంద. ఒకొకక్క 
విద్యయరిి తో పాతీ విషయం గురించి చరిాంచడం తో పాట వారి త్ల్లు  త్ండుు లన పిల్లచి వారితో కూడా పిలు ల పురోగ్తి, ఆరోగ్య, ఇత్ర 
సమసయల గురించి చరిాంచడం జర్లగుతంద.

❑ఈ క్ు సట ర్ మీటింగ్ా మాతా్మే కాకుండా మూడు నెలలకు ఒక్సారి పాతీ విద్యయరిికి ఫోన్ చేస్థ, వారి స్టట టస్ న్న టా్లక్ చేయడం జర్లగుతంద.
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Cluster Approach
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Cluster Team

➢ Project lead

➢ Project Coordinators

➢ Swechha trainers (Females)

➢ Registered Doctor (MBBS)

➢Medical Lab Technician

Cluster Meeting Goals
✓ చదువులో వెనక్బడిన వారిన్న పా్రత్ాహంచడం

✓ ఆరోగ్య సమసయలన పరిశీల్లంచి పరిషకరించడం 

✓ ఈ సంవత్ారం లో వార్ల సాధించిన , నేర్లాకుని విషయాలన    
తెలుసుకోవడం

✓ జీవన నెై పుణ్యయల పై  త్ర్ఫీదు న్న ఇవాడం

✓ న్నయక్త్ా లక్షణ్యలన పంపందంచడం

✓ ఆడపిలు లకు వివిధ్ పరిసి్థతల పై  అవగాహన క్ల్లపంచడం

✓ పిలు ల పై  శా్ది వహంచే విధ్ంగా త్ల్లు దండుు లకు కౌన్నాల్లంగ్ ఇవాడం 



Distribution Pictures
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Vaaradhi is Empathy and not Sympathy

సానభూతి (Sympathy) వేర్ల సహానభూతి (Empathy) వేర్ల. పాాజెక్ట వారధి ద్యార్చ త్ల్లు , త్ండాి
లేద్య ఇదేర్ల కోలోపయిన పిలు లన ఎంపిక్ చేసుకున్న. వారి చదువున కొనసాగంచడాన్నకి కావలస్థన
అన్ని సదుపాయాలు క్ల్లపస్తత , మానస్థక్ బలాన్ని అందంచి, బాల కారిిక్ వయవసిన న్నర్మిల్లస్తత
స్తకల్ dropout rate న త్గగ ంచాలనేద పాాజెక్ట పాధాన లక్షయం.

పాభుత్ా పాఠశాలలోు పిలు లకు ఉచిత్ విదయ, భోజనం మొదలయిన సదుపాయాలు క్ల్లపసుత న్ని
ఇటవంటి నేపథ్యం గ్ల పిలు లు చదువున కొనసాగంచాలంటే మరిన్ని అవసర్చలు తీరాడం
త్పపన్నసరి. ఈ ఖాళీ న్న పూరిస్తత పాాజెక్ట వారధి ద్యార్చ పిలు లకి ఈ కాింద సౌక్ర్చయలు క్ల్లపంచడం
జర్లగుతంద.
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1. Note Books, Exam Pad & Other Stationery
2. Daily Wear Clothes (2 Pairs) & Sanitary Napkins for Girl Children
3. Complete Medical Support (including surgeries)
4. Sanitary Napkins for girls throughout the year 
5. Career Guidance
6. Scholarships for Higher Studies



పాాజెక్ట వారధి ద్యార్చ కేవలం పిలు లకు ఆరిిక్ సహయాన్ని అందంచడమే కాకుండా చుట్టట ఉని అవకాశాలన వారికి తెల్లయజేస్థ,
వాటిన్న అంద పుచుాకునే మార్చగ లన చరిాస్తత , పాతీ ఒక్క పిలు వాడినీ మానస్థక్ంగా బలంగా ఉండేలా వారిన్న త్యార్ల చేయడం
పాాజెక్ట వారధి పాధాన లక్షయం.

Vaaradhi is an Emotional Support not just financial
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ఈ విషయాలోు పాత్యయక్ శా్ది తీసుకోబడుతంద.

A. Counselling Girls – ఆడపిలు ల పరిశుభాత్, బాలయ వివాహాలు, లై ంగక్ వేధింపుల పై అవగాహన

B. Medical Support – రక్త హీనత్ ఇత్ర ఆరోగ్య సమసయలపై దృష్టట

C. Life Skills, Leadership and Social Responsibility – జీవన నెై పుణ్యయలు, న్నయక్త్ాం, సామాజక్ బాధ్యత్ వంటి కీలక్ విషయాలపై పూరిత అవగాహన

D. Employability Skills & Career Guidance – ఉద్యయగ్ నెై పుణ్యయలు & ఉనిత్ విదయ అవకాశాలు

E. Encourage Excellence

F. Parents Counseling



A) Counselling Girls

వారధి పాాజెక్ట లోకి ఎనికో బడిన vఆరిలో 6 గుర్ల ఆడపిలు లు. వీరి కుటంబ పరిసి్థతలు పాతికూలంగా ఉండటం
వలన ఆడపిలు ల చదువు ఆపి పళ్లు చేస్థ, భార్చన్ని దంచుకోవాలన్న చూస్ట పదే వారే ఎకుకవగా ఉంట్లర్ల. అమాియిలన
పై చదువులకు పంపాలనే ఆలోచన చాలా త్కుకవ మందకి ఉంటంద. దీన్న వలన బాలయ వివాహాల సమసయ తో పాట,
రక్త హీనత్, పౌష్టట కాహార వలు పుటేట బిడడ మొదలయిన పరయవసాన్నలు ఎదురోకవలస్థ ఉంటంద. కాబటిట ఆడపిలు లు
ఇటవంటి క్ష్టట ల బారిన పడకుండా, ఆరిిక్ సాావలంబన దశ్గా వారిలో సాధికారత్ తీసుకుర్చవడమే వారధి ముఖ్య
ఉదే్దశ్యం.

పై గా వీరంత్స కౌమార దశ్ లో ఉంట్లర్ల కాబటిట ఈ దశ్లో శార్ఫరక్ంగా, మానస్థక్ంగా కూడా ఎన్ని మార్లపలు
జర్లగుతూ ఉంట్లయి. ఇంట్లు సరై న పా్రమ, ఆదరణ, అవగాహన లేన్న కారణంగా ర్లతసాావ పాకాియ లాంటి
విషయాలపై లేన్న ప్రన్న భయాలు, అప్రహలు నెలకొంట్లయి. రక్త హీనత్ (Anaemia), PCOD, అధిక్ రక్త సాావం
(Heavy Bleeding), Irregular Periods వంటి పలు ఆరోగ్య సమసయలతో బాధ్ పడటo జర్లగుతోంద. కాబటిట పాతీ
అమాియికీ personal counselling చేస్తత వారికి పాతీ నెలా శాన్నటర్ఫ పాయడ్సా న్న ఇవాడం తో పాట, సమసయ తీవాత్న
బటిట త్రచుగా health checkups చేయించడం జర్లగుతంద.

లై ంగక్ వేధింపుల గురించి, చై ల్డ హెల్ప లై న్, చట్లట ల గురించి కూడా పూరిత అవగాహన క్ల్లపంచబడుతంద.
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Vaaradhi is an Emotional Support not just financial



B) Medical Support

ఎంపిక్ చేసుకుని పిలు ల కుటంబాలు ద్యద్యపుగా అందర్ల న్నర్లప్రద కుటంబాలకు చందన వారే,
పూట గ్డవడమే క్షట ం అయిన పరిసి్థతి ఉనిపుడు ఇక్ పౌష్టట కాహర్చన్ని పటట గ్ల్లగే అవకాశ్ం పిలు లకి
సాధ్యపడదు. కాబటిట సుమార్లగా చాలా మంద పిలు లు రోగ్ న్నరోధ్క్ శ్కిత త్కుకవగా ఉండటం, చిని
దృష్టట లోపాలు ఉండటం, రక్త హీనత్ తో బాధ్ పడేవార్ల చాలా మంద ఉంట్లర్ల. కావున వీరందరికీ
న్నపుణులయిన డాక్ట రు చేత్ Medical Screening చేస్థ వెై దయ సహాయాన్ని అందజేయడం
జర్లగుతంద. సమసయ తీవాత్ న బటిట specialist doctors న్న consult చయయడం జర్లగుతంద.

వీరిలో కొంత్ మందకి ఆపరేషన్ లు చేయించాల్లాన అవసరం కూడా ఉంటంద.

పాతీ క్ు సట ర్ మీటింగ్ లోన పిలు ల BMI (Body Mass Index) న చూస్థ, రక్త హీనత్ తో బాధ్పడేవారికి
పా్రటీన్ పౌడర్ సంవత్ారమంత్స ఇవాడం తో పాటగా; అందుబాటలో, త్కుకవ ఖ్ర్లాలో ఏ
పద్యరి్చలలో ప్రషక్ విలువలు ఉంట్లయో, ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉండటం ఎంత్ అవసరమో అనే
విషయాల పై త్రచూ వారికి శిక్షణ్య త్రగ్తలు న్నరాహంచడం జర్లగుతంద.
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C)Life Skills, Leadership & Social Responsibility
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❑ పాతీ విద్యయరిి లోన ఏద్యక్ పాతిభ, తెల్లవిత్యటలు ఉంట్లయి. కాన్న పాసుత త్ విద్యయ వయవసి లో కేవలం మార్లకలతో, గాేడులతో పిలు ల
పాతిభన కొలవడం వలు సహజంగానే పిలు లోు ఉని పాశిించే త్త్ాం, సృజన్నత్ిక్త్ మర్లగున పడిప్రతన్నియి. వీటిన్న వెల్లకి తీస్ట
పాయత్ిం వారధి పాాజెక్ట లో జర్లగుతంద.

❑ అక్షర్చసయత్ & విదయ; న్నలడ్్స & స్థకల్ లాంటి విషయాల మీద సపషట మై న అవగాహన క్లుగ్జేయడం
❑ మన ఆలోచన్న విధానమే మన జీవిత్ం (Attitude is Everrything) అనే న్నన్నదం పిలు ల మనసులో బలంగా న్నటకునేలా చేయడం
❑ జీవన నెై పుణ్యయల గురించి క్థ్లు, ఆటలు, యాకిట విటీస్, మేజక్ షోస్ , ఆడియో విజువల్ా ద్యార్చ చరిాంచడం

❑ స్వాయ అవగాహన (Self Awareness) అనే నెై పుణయం చరిాంచడం ద్యార్చ ‘న్న జీవిత్సన్నకి నేనే బాహి’
అనే విషయం సపషట ంగా అరిం అయ్యయలా చయయడం

❑ EQ > IQ (Emotional Quotient Vs Intelligent Quotient) – మన్నష్ట ఎంత్ మేధావి అయిన్న, ఎన్ని ఆసుత లున్ని, చుట్టట ఎంత్మంద
త్న వాళ్లు న్ని త్న భావోద్దాగాలన అదుపులో ఉంచుకుంటేనే జీవిత్ంలో ఆనందం ఉంటంద. EQ సరిగాగ లేన్న వాళ్లు జీవిత్సంత్ం
మానస్థక్ ఒతిత డితో బాధ్పడుతూ ఉంట్లర్ల.

Emotional  Quotient (EQ)

Intelligent  Quotient (IQ)

C)Life Skills, Leadership & Social Responsibility Continued…..
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❑ సహానభూతి (Empathy) అనేద పాతీ మన్నష్టకీ ఉండవలస్థన జీవన నెై పుణయం.
సానభూతి (Sympathy) ఒక్కటే సరిప్రదు.

❑ మన చుట్టట ఉండే వయకుత లతో మన పావరత న, సంబంధాలు ఎలా ఉంట్లయో మన జీవిత్ం కూడా అలానే ఉంటంద. వయకుత ల మధ్య
సంబంధాలు అనే నెై పుణయం (Interpersonal Relationships) వలు వయకుత లు, కుటంబాలే కాక్ సమాజం కూడా ఆనందంగా,
ఆరోగ్యంగా ఉంటంద.

❑ మనకుని వందల వేల నమికాలోు ఏవి న్నజాలు (నమిదగనవి), ఏవి మూఢనమికాలు (నమికూడన్నవి)
అన్న తెలుసుకోవాలంటే ఖ్చిాత్ంగా పంపందంచుకోవాల్లాన నెై పుణయం ‘విమరశన్నత్ిక్ ఆలోచన (Critical Thinking)’.

❑ ఓటమి మంచిద్ద (It is Okay to Fail). ఓటమి వలు వచేా అనభవంతో మన న్నరణ యాలు బాగుంట్లయి,
మంచి న్నరణ యాల ద్యార్చ మాతా్ం మంచి జీవిత్ం సాధ్యం. కొన్ని సార్లు గెలుసాత ం, మరికొన్ని సార్లు నేర్లాకుంట్లం (WIN & LEARN).

❑ న్నయక్త్ాం అనేద మన ఆలోచనలోు ఉంటంద. మన వయసుతో, సిాయితో, హోద్యతో సంబంధ్ం లేదు.
Leadership is nothing about size, it is an attitude

నమిక్ం

మూఢ నమిక్ం 

న్నజం

C)Life Skills, Leadership & Social Responsibility Continued…..



D) Employability & Career Guidance

Employability Skills - పాసుత త్ం ఉని న్నర్లద్యయగ్ సమసయకు కారణం యువత్ లో ఉద్యయగ్ నెై పుణ్యయలు కొరవడటం.
దీన్నకి పరిష్టకరంగా వారధి పాాజెక్ట లోకి ఎంపిక్ చేసుకుని పిలు లకు Employability Skills పై పూరిత శిక్షణ ఇవాడం తో
పాట, Competitive Exams న పా్రత్ాహంచడం జర్లగుతంద.
(1). Spoken English Classes – ఇంగ్లు ష్ భాష మీద సహజంగా ఉండే భయాన్ని ప్రగొటట డాన్నకి, ఇంగు ష్ లో ధై రయంగా
మాట్లు డే నెై పుణయం పంచడాన్నకీ ఈ శిక్షణ్య త్రగ్తలు న్నరాహంచడం జర్లగుతంద.

(2). Computer Literacy Programme – క్ంపూయటర్ పరిజాానం పిలు లోు పంచడాన్నకి, Fundamentals of
Computer Operation, Paint, MS Office, Internet Basics వంటి విషయాలోు శిక్షణ ఇవాడం జర్లగుతంద.

(3). Career Opportunities – 10 వ త్రగ్తి త్ర్లవాత్ అందుబాటలో ఉని ఉనిత్ విదయ, ఉద్యయగావకాశాల
గురించి, త్మ ఆసకిత , పాతిభ ఆధారంగా కెరియర్ ఎలా ఎంచుకోవచుా అనే విషయాలు వివరంగా చరిాంచడం
జర్లగుతంద. పదవ త్రగ్తి పిలు లకి అందరికి కెర్ఫర్ గెై డెన్ా బుక్ న్న అందంచడం తో పాట కెర్ఫర్ పరంగా ఎవరికీ ఏ
సంద్దహం ఉన్ని మాకు ఎప్పుడెై న్న ఫోన్ చేస్థ గెై డెన్ా తీసుకోవచుా అనే భరోసా ఇవాడం జర్లగుతంద.

(4). Remedial Teaching – చదవడం, ర్చయడం లో క్నీస పామాణ్యలు లేన్న పిలు లకు పాత్యయక్ త్రగ్తల ద్యార్చ
శిక్షణ్య కారయకా్మం.
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Remedial Teaching & Computer Literacy Programme

వారధి పిలు లలో చాలా మంద రక్ రకాల కారణ్యల వలు
విద్యయ పామాణ్యల (Academic Standards) విషయంలో
వెనక్పడి ఉంట్లర్ల. ఇటవంటి వారిపై పాత్యయక్ శా్ది పటేట
పాయత్సిలు స్తకల్ా లో ఎక్కడా క్నపడవు. పై గా మన విద్యయ
వయవసి లో బటీట విధాన్నన్నకే (Rote Learning) ఎకుకవ
పాాముఖ్యత్ ఉంద. అందుకే పిలు లకు concept న్న అరిం
చేసుకునే అవకాశ్ం ఉండదు. దీన్నవలు భవిషయతత లో చాలా
నషట ం జర్లగుతంద.

ఈ విషయం దృష్టట లో ఉంచుకున్న పిలు లకి basic math,
English, Telugu లో చదవడం & ర్చయడంలో పాత్యయక్
త్రగ్తలు తీసుకోవడం జర్లగుతంద. దీన్న ద్యార్చ వారిలో
పామాణ్యల సిాయి కాసత మర్లగు పడటం జరిగంద.
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E. Encouraging Excellence

కాియ – ఇదొక్ పిలు ల పండుగ్. న్నత్యం ఒతిత డితో
సత్మత్మై ప్రతని పిలు లకు ఒక్ ఆడవిడుపుగా, వారిలో
సహజంగా ఉండే సృజన్నత్ిక్త్ న వెల్లకితీస్టలా పాకాియ ఇద. ఈ
కారయకా్మంలో ఒక్ రోజంత్స పిలు లతో పాటలు, వక్త ృత్ాం,
వాయసరచన, కాాఫ్టట వర్క, బొమిలు వేయడం, డాన్ా మొదలయిన
ప్రటీలు న్నరాహంచి అందరికి బహుమతలు ఇవాడం జరిగంద.

వారిలో ఉని పాతిభన, ఆసకిత న్న బయటపటేట వేదక్ దొరికినందుకు
పిలు లు ఎంత్గాన్న సంబరపడాడ ర్ల, రోజంత్స ఎంతో ఉత్సాహంగా
పాల్గగ న్నిర్ల
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Clean Exam Campaign (CEC)

పాతీ ఏడాద ద్యద్యపుగా 200 మంద వారధి పిలు లు పదవ త్రగ్తి
పర్ఫక్షలకు హాజర్ల అవుతన్నిర్ల. సాధారణంగా పదవ త్రగ్తి పర్ఫక్షలు
అనగానే ముందు నండి ద్యన్నన్న ఒక్ పదే భూత్ం లాగ్ చూపించి, లేన్న
భయాన్ని సృష్టట స్తత ఉంట్లర్ల. దురదృషట వశాతత చివరిలో పూరిత గా చూచి
వాాత్లన (Mass Copying) పా్రత్ాహస్తత వారి భవిషయతత న
సరాన్నశ్నం చేస్ట పాకాియ పాతీ ఏడాద మామూలుగా మారింద.

పిలు లు ఈ విధాన్నన్నకి అలవాట పడిత్య, ఒక్ త్రం పాడయినటేట . కాబటిట
ఈ చూచి వాాత్ విధాన్నన్ని పూరిత గా వయతిరేకిస్తత , ద్యన్న వలన క్ల్లగే
నష్టట లన పిలు లకు పూరిత సిాయిలో వివరిస్తత , వారిచే సాచా పర్ఫక్షా
పామాణ్యన్ని చేయిస్తత ఇత్ర సాచాంద సంసిలతో క్ల్లస్థ ఈ కాంపయిన్
జలాు సిాయిలో న్నరాహంచడం జర్లగుతంద.
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LBP - Leadership Building Programme

మన వారధి పిలు లోు న్నయక్త్ా లక్షణ్యలు ఉని విద్యయరి్లలన ఎంపిక్ చేస్థ LBP పా్రగాాం న్నరాహంచడం జరిగంద.

ఈ పా్రగాాం ద్యార్చ మరికొన్ని నెై పుణ్యయలు వీరికి నేరిప, వాళ్ు స్తకల్ా లో, ఇళ్ు దగ్గ ర, హాసట ల్ా లో మిగ్త్స పిలు లకి
వీళ్లు నేర్లాకుని విషయాలు అందంచేలా, వీళ్ున్న న్నయకులుగా (Change Agents) త్యార్లచయయడమే LBP
ముఖ్య ఉదే్దశ్యం.

అందరినీ గ్రు పులుగా విభజంచి, పాతీ గ్రు ప్ కి PCT రిసోర్ా పరాన్ా mentors గా వయవహరిస్తత , కొన్ని స్తచనలు
చేయగా, ఎంతో చక్కగా వార్ల పా్రగాాం న్న న్నరాహంచుకున్నిర్ల. రక్రకాల స్థకట్సా వేస్థ చూపించార్ల. ఈ పాత్యయక్
కారయకా్మం పిలు లకు ఎంత్గాన్న పా్రత్సాహాన్ని అందంచింద. వీరిలో పాతీ ఒక్కర్మ మరికొంత్ మందన్న ఖ్చిాత్ంగా
మారాగ్లర్ల. చివరలో, అందరికీ ఒక్ సమిర్ పాాజెక్ట వర్క ఇవాడం జరిగంద.
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LBP - Leadership Building Programme

22

Skits / Role play:

ఏదై న్న ఒక్ న్నటక్ం లో ఒక్ పాతా్ న ప్రష్టంచేటప్పుడు ఆ పాతా్ యొక్క భావాన్ని అరిం

చేసుకున్న పాదరిశంచడం అనేద మనకు తెల్లయకుండానే సహానభూతి అనే జీవన నెై పుణ్యయన్ని

పంచుతంద. వేరే పాతా్లతో సమనాయము చేసుకోవడం అనేద బృందం తో క్ల్లస్థ పన్న

చేయడం నేర్లపతంద. అందుకే 4 గ్రు ప్ లకు 4 సామాజక్ అంశాల మీద స్థకట్స చేయమన్న

చపపడం జరిగంద. దీన్న ద్యార్చ వివిధ్ సామాజక్ అంశాల మీద పిలు లకు అవగాహన కూడా

వసుత ంద. గ్రు ప్ మంటర్ వారి గ్రు ప్ లోన్న పిలు లకు, ఆ స్థకట్స ట్లపిక్ న అరిమయ్యయలా చపిప

మిగల్లన విషయాలు అయిన పాతా్లు, క్థ్, క్థ్నం, రిహారాల్ా వంటి వాటిన్న విద్యయరి్లలు కు వదల్ల

వేయడం జరిగంద. ఇచిాన 15 న్న.ల సమయం లోనే విద్యయరి్లలు విషయ అవగాహన చేసుకున్న

అదుుత్ంగా పాదరిశంచడం జరిగంద.

ఎంచుకుని సామాజక్ అంశాలు : 1) బాలయ వివాహాలు 2) మూఢ నమికాలు

3) పిలు లపై లై ంగక్ వేధింపులు 4) పర్ఫక్షలలో చూచి ర్చత్లు

ఇచిాన అంశ్ంపై  అవగాహన క్ల్లపంచుకున్న, అందరిన్న ఆలోచింప చేస్ట విధ్ంగా  పిలు లు చాల బాగా స్థకట్సా పాదరిశంచడం 
జరిగంద. 
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❖ ఈ రోజు మంచి విషయాలు చాలా తెలుసుకున్నిన అద మనం ఎలా చదవిత్య
మనకి గుర్లత ఉంటంద అలాగే బటీట పటట కుండా అరిం చేసుకున్న చదవడం ఎలా
అనేద తెలుసుకున్నిన. ఇద్ద విషయాన్ని నేన ఇంకా కొంత్మందకి చపాత న.

❖ Team Work తో ఏదై న్న సాధించవచుా, టీం లో అందరి ఆలోచనతో విజయాన్ని
చేర్లకోవచుా అన్న చపాపర్ల. అనీి న్నకే వచుా అన్న కాకుండా ఇత్ర్లల నంచి
ఏమై న్న నేర్లాకోవచుా ఎదుటివారి ఆలోచనలు కూడా గా్హంచవచుా అన్న
తెలుసుకున్నిన.

❖ మొదటిలో నని ఎందుకు వారధి లో తీసుకున్నిర్ల అనకున్నిన త్ర్చాత్
తెలుసుకున్ని టాస్ట చేస్ట మంచి పనలు గురించి, ఈ రోజు న్నకు మంచి
విషయాలు చపాపర్ల, వీడియోస్ చూపించి వాటిలో ఉండే అంశాల కోసం
వివరించార్ల. మంచి గేమ్సా కూడా ఆడించార్ల.

❖ ఏదై న్న మాట్లు డిత్యనే మనకి అవకాశాలు లభిసాత యి, మాట్లు డక్ప్రత్య మంచి
అవకాశాలు కోలోపత్సము అనే విషయాన్ని బాగా అరిం అయ్యయలా చపాపర్ల.

❖ ఈ పా్రగాాం ద్యార్చ పర్ఫక్షలలో చూచి ర్చయడం వలు వచేా నష్టట లు గురించి
తెలుసుకున్నిన కాబటిట ఎవరై న్న చుచిర్చత్లకు పాలపడిన్న, స్థు ప్పులు అందంచిన్న
నేన వాటిన్న జరగ్కుండా చూసాత న.

Project work

పిలు లకు సంకాాంతి సెలవులు లో ఖాళీ గా ఉండే సమయాన్ని సదాన్నయోగ్ం

చేసుకోవట్లన్నకి వారికి ఒక్ project work న ఇవాటం జరిగంద. పాాజెక్ట
వర్క లో భాగ్ంగా పిలు లు త్మ కెర్ఫర్ పై క్నీస అవగాహన క్ల్లపంచడం

కోసం ఇంట్లు న, ఊరిలో, చుటట పాక్కల ఇంట్లు ఎవర్ల ఏ వృతిత లో

చేసుత న్నిర్ల, ఆ వృతిత న్న ఎందుకు ఎంచుకున్నిర్ల, వారి చదువు యొక్క

వివర్చలు, వృతిత పరంగా ఎదుర్లకంటని సమసయలు, వారి అభిపాాయాలన

స్టక్రించి వారికి ఇచిాన పాాజెక్ట బుక్ లో పందుపరచమన్న చపపడం

జరిగంద. దీన్న వలు వారికి చినిత్నం లోనే కెర్ఫర్ అవకాశాలు, వాటిన్న

చేర్లకునే మార్చగ లు పై అవగాహన ఏరపడుతంద.

ఈ పాాజెక్ట వర్క ఎలా చేయాలనేద కూడా మా టీం సభుయలు ఒక్ స్థకట్స చేస్థ

పిలు లకు చూపించడం జరిగంద. దీన్న ద్యార్చ పదే వాళ్లు ఎలా

మాట్లు డత్సర్ల, వాళ్ుతో చాలా జాగా్త్త గా మాట్లు డి పాాజెక్ట న పూరిత చేయాల్ల

అనేద పిలు లకు అరిమై ంద.
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వారధి పాాజెక్ట కి ఎంపిక్ కాబడడ పిలు లు త్ల్లు న్న, త్ండాిన్న లేక్ ఇదేరినీ కోలోపయిన పరిసి్థతి లో ఉనివార్ల.
కాబటిట పిలు ల సంరక్షణ విషయంలో ఇంట్లు పదేవాళ్ుకి జాగా్త్త లు, స్తచనలు చపపడం చాలా అవసరం.
ఇంట్లు పదేవాళ్ు ఆలోచనలు ఎంత్ సకా్మంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంట్లయో, పిలు లు కూడా అంత్య క్షేమంగా
ఉంట్లర్ల.
కౌమార దశ్లో ఉని పిలు లతో ఎలా పావరిత ంచాలో, వారి ఆలోచనలన ఎలా అరిం చేసుకోవాలో, వారికి
మనం మారగ దరశక్ంగా ఎలా ఉండాలో…..ఇలాంటి పలు విషయాలు న్నజ జీవిత్ ఉద్యహరణలతో
చరిాంచడం జర్లగుతంద.

ఈ విషయాలోు పూరిత అవగాహన క్ల్లపంచే పాయత్ిం జర్లగుతంద.
1. చదువు పాాముఖ్యత్ (Importance of education)
2. పరిశుభాత్ & పౌష్టట కాహారం (Nutrition & Hygiene)
3. పిలు లపై లై ంగక్ వేధింపులు (Child Sexual Abuse @ Schools. Hostels, Home)
4. బాలయ వివాహాలు (Child Marriages)
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➢ నేన పా్రమించి పళ్లు చేసుకున్నిన. కానీ చాలా క్ష్టట లు పడాడ న. న్న లాంటి పరిసి్థతి ఎవరికీ ర్చకూడదు. మీర్ల పిలు లకు, మాకు చాలా
ఉపయోగ్ పడే విషయాలు చపాపర్ల. వాటిన్న మేము పాటించాల్ల అనకుంటన్నిము.

➢ త్ల్లు దండుు లు లేన్న పిలు లన తీసుకొంట్లర్ల అంటే మాములుగా బుక్ా, బటట లు ఇచిా పంప్రసాత రేమో అనకునేద్యన్ని, కానీ మా పిలు ల
కోసం ఇంత్ శా్దే పడత్సర్ల అనకోలేదు. పిలు లే కాదు మనం కూడా చాలా నేర్లాకోవాల్ల, మీర్ల చేస్టద్యన్నకి పాతిఫలం చూపించాల్ల.

➢ పాతి ఆడపిలు చదువుకోవాల్ల అనే మంచి ఉదే్దశ్యంతో వారధి కారయకా్మం ద్యార్చ మాకు చాలా భరోసా ఇసుత న్నిర్ల. చదువు వలు వచేా
ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నిము. పిలు ల పటు పదేవాళ్లు బాధ్యత్తో ఉండాలనే తెలుసుకున్నిన. ఇపపటి నండి మా పిలు ల విషయంలో
ఎకుకవ శా్దే పడత్సన.

➢ మీర్ల దత్త త్ తీసుకున్నిక్ మా పిలు లోు బాధ్యత్ పరిగంద అనకుంటన్నిన. మా పాపకి త్ల్లు , త్ండాి ఎవర్మ లేర్ల, నేన పిన్నిన్న, నేన
కూడా చాలా నేర్లాకున్నిన. మా పిలు ల పటు ఎంత్ బాధ్యత్ తో ఉండాలో తెలుసుకున్నిన.

➢ త్ల్లదండుు ల దగ్గ ర నండి పిలు లు ఏమి నేర్లాకుంట్లరో, పదేవాళ్ుం ఎలా ఉండాలో అనే విషయాలు మాకు అరిం అయ్యయలా
తెల్లయస్టసార్ల. మేము ఎంత్ బాధ్యత్తో ఉండాలో తెలుసుకున్నిము. మీ సంసి యొక్క స్టవలు న్నజంగా అభినందంచదగనవి.
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➢ నేన ఈ సెషన్ విని త్ర్లవాత్ నని నేన మార్లాకోవాల్ల అన్నపిసుత ంద ఇపపటి నండి టై ం వృధా చయయకుండా మా పిలు న్న రోజు 1 గ్ంట
చదవించాల్ల అనకుంటన్నిన.

➢ వారధి లోకి వచాాక్ మా పిలు లలో మార్లప వచిాంద ఇపపడు బాగా చదువుకుంటంద. ద్యన్నతో పాట మాకు మంచి అవగాహన
క్ల్లపసుత న్నిర్ల చాలా థంక్ా.

➢ ఈ రోజు నేన ఈ సెషన్ వినడం వలు నేన కూడా నని నేన మార్లాకోవాల్ల అనకుంటన్నిన. నేన మా అమాియి ఉండగా TV ముందు
ఎకుకవ సమయం గ్డిప్రద్యన్ని కానీ ఇపపటి నండి టీవీ స్వరియల్ా చూడడం మానేసాత న. పడాల చారిటబుల్ టాస్ట వార్ల చాలా మంచి
విషయాలు చపుతన్నిర్ల, క్నక్ మనం మన పిలు ల్లి సమాజాన్నకి ఉపయోగ్ పడేలా త్యార్ల చేయాల్ల.

➢ పిలు లకు నూనె తో చేస్థన పద్యరి్చలు, జంక్ ఫుడ్స పటట కూడదు అన్న తెలుసుకున్నిన. మంచి ఆహరం పడిత్య ఆరోగ్యపరంగాన,
చదువుపరం గాన బాగా ఉంట్లర్ల అన్న తెలుసుకున్నిన.

➢ ఈ వారధి కారయకా్మం లో తీసుకున్నిక్ మా అమాియి చాలా బాగా ఉంటంద. వచిాన పాతీసారి ఒక్ మంచి విషయం నేర్లాకున్నిన అన్న
మాకు ఇంటికి వచిాన త్ర్చాత్ చబుతంద. త్న పావరత న లో మార్లప గ్మన్నంచడం జరిగంద. ఇలాంటి ప్రటీ లు పటట డం వలు వారికి

అందర్ల ముందు మాట్లు డడం నేర్లాకుంట్లర్ల మేము ఇంటి దగ్గ ర చపిపన వార్ల వినర్ల కాన్న మీర్ల చపిపనప్పుడు వారిలో మార్లప వసుత ంద
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➢ మీర్ల చపిపన అన్ని విషయాలు గా్హంచాన, అన్ని పాటిసాత న మా అమాియికి మీర్ల చపిపన విషయాలు నేన ఇంటి దగ్గ ర
చపాత న. నేన చూస్థన వీడియో లో మా పిలు లకి క్ష్టట న్ని ఎలా అధిగ్మించాలో నేరిపసాత న. మనం ఈ సంసి వాళ్లు ఇంత్
చేసుత న్నిర్ల కాబటిట క్షట పడి చదువుకోవాల్ల.

➢ నేన మా మనవర్చలు వునిప్పుడు TV చూడటం మానేసాత న. పిలు లలో మార్లప కోసం ఏమై న్న చేసాత ము.

ఈ రక్ంగా త్ల్లు దండుు లకు, పదే వాళ్ుకు అరిం అయ్యయలా పిలు ల గురించిన విషయాలు చపపడం వలన, వారిలో ఒక్ మంచి మార్లప
క్నపడుతంద. అందుకే వాళ్ు కోసం కొంత్ సమయం కేట్లయించడం జర్లగుతంద.

ఇంట్లు పదేవాళ్ు ఆలోచనలు ఎంత్ సకా్మంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంట్లయో, పిలు లు కూడా అంత్య క్షేమంగా ఉంట్లర్ల.
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Family Background (కుటంబ నేపధ్యం)

గాామీణ వాత్సవరణం, ప్రదరిక్ం, న్నరక్షర్చసయత్ క్లబోస్థన కుటంబ నేపధ్యం ఉని ఇటవంటి కుటంబాలలో ఆలోచన్న మార్లప తీసుకుర్చవడం చాలా 
క్షట ంతో కూడుకుని పన్న.
It is easy to take a boy out of the slum, but it is very difficult to take the slum out of the boy.  
ర్చజాయంగ్ పరంగా సంకా్మించిన హకుకల గురించి గాన్న, పాభుత్ా పరంగా అంద్యల్లాన పథ్కాల గురించి గాన్న చాలా త్కుకవ మందకి అవగాహన 
ఉంటంద. పాశిించేత్త్ాం ఉనివాళ్లు చాలా అర్లదుగా ఉంట్లర్ల, దీన్నకి పాధాన కారణం కుటంబంలో ఉని న్నరక్షర్చసయత్, సంవత్ార్చల త్రబడి 
ప్రర్లకుప్రయిన ఒక్ న్నర్చశ్, న్నసపృహ.
వారధి లాంటి కారయకా్మాల ద్యార్చ పా్రత్సాహం అందంచి, ఎపపటిక్ప్పుడు వీళ్ులోు సాధికారత్ పంచాలన్న పాయతిించిన్న కొంత్మంద మాతా్ం ఇంకా మన 
పాయత్సిన్ని పూరిత  సిాయిలో అరిం చేసుకోలేక్ ప్రతన్నిర్ల. “ఎవరో వచ్చి మాకు పుస్త కాలు, బట్ట లు వగై రా ఇస్తత న్నారు అంతే” అనే భావన వాళ్ులోు
ఉండిప్రతంద. ఇటవంటి పిలు లు వారధి మీటింగ్ా కి ర్చక్ప్రవడం, స్తకల్ కి కూడా సకా్మంగా హాజర్ల కాక్ప్రవడం, 10 వ త్రగ్తి పూరిత  కాకుండానే
చదువు ఆపయయడం (dropout) జర్లగుతంద.

Health Issues (ఆరోగ్య సమసయలు)

ఆరోగ్య సమసయలోు చాలా మందలో ఉండే అతి పాధానమై న సమసయ రక్త హీనత్ (anemia). దీన్నకి కారణం సరై న ప్రషకాహారం, పరిశుభాత్ లేక్ప్రవడం.
ఇటవంటి వారికి Nutrional Powder వంటివి ఇవాడం జర్లగుతంద. వయకిత గ్త్ పరిశుభాత్ గురించి కూడా అవగాహన పంచడం జర్లగుతంద.
కొంత్మంద HIV సోకిన పిలు లు కూడా ఉన్నిర్ల. మరి కొంత్మంద మానస్థక్ ర్లగ్ిత్తో (Psychiatric disorder) బాధ్పడే వాళ్లు కూడా ఉన్నిర్ల.
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Child Marriages (బాలయ వివాహాలు)

ఇపపటికి కూడా చాలా గాామాలోు బాలయ వివాహాలు (18 సం.లు కూడా న్నండన్న ఆడపిలు లకు) జర్లగుతన్నియి. పదే వాళ్ు ఆచార వయవహార్చలు, అన్నరోగ్య
కారణ్యల వలు కొంత్మంద ఆడపిలు ల చదువున్న మధ్యలోనే ఆప్రస్థ వాళ్ుకి పళ్లుళ్లు చేస్టసుత న్నిర్ల. ఆడపిలు చదువున్న, జీవిత్సన్ని అలా అరి్చంత్రంగా
ముగంచ వదేు అన్న పాాధేయపడిన మేము వాళ్ున్న ఆపగ్ల్లగన సందర్చులు కూడా ఉన్నియి. కాన్న చాలా సార్లు విషయం మాకు తెల్లస్థ ఇళ్ుకు వెళ్లు
నచాచప్రప లోప్ర జరగాల్లాన నషట ం జరిగప్రతంద.

Academic Standards (విద్యయ పామాణ్యలు)

వివిధ్ కారణ్యల మూలంగా చాలా మంద పిలు లోు విద్యయపామాణ్యలు త్కుకవగా ఉంటన్నియి. సాత్హాగా కాసత తెల్లవిత్యటలు, చదువుపై ఆసకిత ఉండి, పాాధ్మిక్
సిాయిలో సరై న పున్నద పడిన వాళ్లు మాతా్ం ఈ విషయంలో కొంచం మర్లగాగ ఉన్నిర్ల. వీరంత్స కూడా ఈ పాాజెక్ట వలు అందుతని లబిిన్న, త్మ చుట్టట
ఉని అవకాశాలన పూరిత గా అరిం చేసుకున్న, వాళ్ు పరిధిలో శా్మిసుత న్నిర్ల. ఇటవంటి వాళ్ళు ఈ పాాజెక్ట విజయ గాధ్లు (Success Stories).
కొంత్మంద మాతా్ం చదువుపై ఏ మాతా్ం ఆసకిత చూపించడం లేదు. వీరికి ఆటలు, డాాయింగ్ వంటి విషయాలోు ఉని ఆసకిత న్న గురిత ంచి, అటవెై ప్ర
పా్రత్ాహస్తత , ఆసకిత , పాతిభ ఉని రంగాలోు నే వృతిత న్న ఎంచుకోవచుా అనే విషయాన్ని చపిప, ఆ రంగాలోు ఉని అవకాశాలన వివరించడం జర్లగుతంద.
మరికొంత్ శాత్ం మంద ఇట చదువులో గాన్న, అట మిగ్త్స రంగాలోు గాన్న ఎటవంటి ఆసకిత క్నపరార్ల. వాళ్ు ఆసకిత , పాతిభ ఏమట్ల కూడా తెలుసుకునే
సామరియం ఉండదు. ఇటవంటి వార్ల ఎప్పుడు చదువు ఆప్రసాత రో తెల్లయదు. ఈ త్రహాకి చందన వాళ్ున వృతిత విద్యయ కోర్లాల వెై పు మళ్లు స్టత మంచి ఫల్లత్సలు
వచేా అవకాశ్ం ఉంద. ఆ రంగ్ంలో పన్న చేసుత ని సాచాంద సంసిలతో క్ల్లస్థ పన్న చేయాల్లాన అవసరం ఉంద.
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ఇన్ని సవాళ్లు ఉన్ని, ఈ పాాజెక్ట లో ఒక్ భావోద్దాగ్ం ఉంద. త్ర్లవాతి త్రం బాగుండాల్ల అంటే
స్తకల్ా లో ఉని పిలు లు ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా, న్నజాయితీ గా ఉండాల్ల అనే విషయాన్ని నమిి, పాతీ
విద్యయరిినీ ద్యన్నకి త్గ్గ టేట మల్లచే సామాజక్ బాధ్యత్ తో చేసుత ని ఒక్ పాయత్ిం ఉంద. ఏ ఆధారం
లేకుండా, పూరిత అవగాహన్న లోపంతో ఉని ఇటవంటి పిలు ల జీవిత్సలోు ఒక్ వెలుగు పాసరింప
జేసుత నిందుకు వెల క్టట లేన్న ఒక్ త్ృపిత ఉంద. పాతీ సంవత్ారం పిలు లతో మమేక్మై వాళ్ున సంత్
పిలు లాు చూసుకోవడం ద్యార్చ మనషులుగా మన జీవిత్సలన సారిక్ం చేసుకుంటన్నిం అనే ఒక్
గ్రాం ఉంద.

Team at Ground Level (క్షేతా్ సిాయి టీం)

మొత్త ం పాాజెక్ట లో అతి పాధానమై న అంశ్ం ఇద. పిలు ల మీద పా్రమ ఉండి, సాచఛంద సంసిలో పూరిత సిాయి పన్నచేస్ట ఆసకిత , త్పన ఉని వాళ్లు మాతా్మే
ఇటవంటి పాాజెక్ట ా లో పన్న చయయగ్లర్ల. ఎందుక్ంటే త్రచూ పాఠశాలలకి, ఇళ్ుకి వెళ్ళుల్ల. పిలు లతో, వాళ్ు ఇంట్లు వాళ్ుతో ఓపిగాగ మాట్లు డాల్ల.
విషయాలనీి ఒక్టికి రండు సార్లు వివరించాల్ల. ఒకొకక్కసారి పాఠశాల యాజమానయం, అధికార్లలు దుర్లసుగా మాట్లు డత్సర్ల, పావరిత సాత ర్ల. అటవంటి
సమయంలో సంయమనం పాటించి, త్గగ ఉండాల్ల. అలా ఉంటేనే పిలు లన చేర్లకోగ్లం, వారిలో సాధికారత్ తీసుకుర్చగ్లం. ఈ పాాజెక్ట ద్యార్చ మనం
ఎంతో మందన్న ఉదేరించేసుత న్నిం అనే భావనతో కాకుండా మనల్లి మనం ఉదిరించుకుంటన్నిం అనే భావన తో పన్న చేయాల్ల. ఇటవంటి భావజాలం
ఉని వయకుత లతో మాతా్మే వారధి లాంటి పాాజెక్ట ా నడపడం సాధ్యపడుతంద. ఇలాంటి టీం దొరక్డం కూడా అంత్ సులువు కాదు.
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➢ Next Academic Year (2020 - 21) నండి పిలు లతో మరి కొంత్ సమయం గ్డపాల్లాన అవసరం ఉంద. విద్యయ పామాణ్యలు, సోపకెన్ ఇంగ్లు ష్,
క్ంపూయటర్ లరిింగ్ పా్రగాాం విషయాలోు మరికొంత్ శిక్షణ అవసరం. అయిత్య స్తకల్ నడుసుత ని రగుయలర్ టై మింగ్ా లో ఇద సాధ్యం కావడం
లేదు. వార్చంత్సలు (Weekends) గాన్న, సెలవులోు గాన్న ఈ పాయత్ిం చయాయల్ల.

➢ ఆడపిలు లకు పాతీ నెలా శాన్నటర్ఫ పాడ్సా వాడుక్ (usage), పారవేత్ (disposal) విషయంలో అవగాహన క్ల్లపసుత నిపపటికీ, వాత్సవరణ పరిరక్షణ
దృష్టట య శాన్నటర్ఫ పాడ్సా బదులుగా Menstrual Cup లాంటి ఇత్ర పదేతల గురించి చరిాంచాల్లాన అవసరం ఉంద.

➢ LBP (Leadership Building Programme) ద్యార్చ గురిత ంచిన లీడర్ా అందరినీ మరొక్సారి క్ల్లస్థ బాలయ వివాహాలు మరియు వివిధ్ రకాల వృతత లు
పై వారికిచిాన పాాజెక్ట వర్ాక రివ్యయ చయాయల్ల. విషయాలు మరింత్ మంద పిలు లకి కూడా చేరేలా పాణ్యళ్లక్ ర్మపందంచాల్ల. వీళ్ు ద్యార్చ గాామాలలో
కూడా చై త్నయం తీసుకువచేా పాయత్ిం చేయాల్ల.

➢ పదవ త్రగ్తి పిలు లకు కెర్ఫర్ గెై డెన్ా: పదవ త్రగ్తి పబిు క్ పర్ఫక్షల విపర్ఫత్మై న ఒతిత డిన్న ఎదురొకనే ఆ కాు స్ పిలు లకు పర్ఫక్షలన ధై రయంగా ఎలా
ఎదురొకన్నల్ల, ఒతిత డికి గురి కాకుండా ఎలా ఉండాల్ల, అరిం చేసుకున్న ఎలా చదవొచుా అనే వాటి మీద అవగాహన, పర్ఫక్షలలో త్కుకవ మార్లకలు
వచిాన్న భయపడిప్రనక్కరేు దు అనే భరోసాన ఇవాడం చాలా అవసరం. ద్యన్నతో పాట ముఖ్యంగా వారి ఆసకుత ల, సామరి్చయల మేరకు పదవ
త్రగ్తి త్ర్లవాత్ ఎటవంటి కోర్లాలన/ కెర్ఫర్ న ఎంచుకోవచుా అనే విషయాలన అరిమయ్యయలా చపాపల్ల. ఈ పాయత్ిం ఎక్కడా జరగ్డం
లేదు. ఈ విషయాలన దృష్టట లో ఉంచుకున్న, 2020-21 విద్యయ సంవత్ారం లో వారధి పాాజెకుట లో భాగ్ంగా పదవ త్రగ్తి పిలు లకు పాత్యయక్ శా్ది
పట్లట లనే ఆలోచన క్ల్లగంద. దీన్నకి త్గన అనమతలన, సహకార్చన్ని అధికార్లల మరియు స్తకల్ యాజమానయం వదే నండి
తీసుకొనబడుతంద.
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