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త"#దండ'( లక+ దూర.ద/ 0ట23ల+ 

 
దూర$ద%క' ప)*వర,న .ెందడం క'ట3ంబ5లక' స8ాళ;<= క>?@న వ%వAరBC. DలE .FలGమంIJ ఈ అతN%త,మ 

పదOతNల Pట5Qలను ఇపTటUVW అమల' .ేYినపTటUV[, ఈ \ా] లE D _డ̀ను )*ab అభ%సన Vdరక' YిదOం 

.ేYeటపfTడg Ihii ఒక ఉపlగకరBnoన టp] వలq కనుrsంట5రi BCం ఆuసు, vFwం. D _డ̀క' ఏ$ధంrా మదzతN 

ఇ8ా{|, 8ార} $జయవంతం అ��% i)ా�ణFల' మ)*య� )sట�� లను ఎలG సృ�ి�ం.F|; D _డ̀ అభ%సన ఎలG 

మGiట� .ేయG|, మదzతN ఇ8ా{లv� IFi గ�)*ంP $�నwంrా ఆలEPంచడం మ�ఖ%ం. VdంతమంIJ $IF%ర}O ల' 

దూర$ధ% పట;  ఆసV�,<= ఉంట5ర}, ఇతర}ల' ఇబ�ంIJ పడవచు�. దూర అభ%సన 8ా<FవరణంలE తమ �ిల;ల' $జయం 

�ా�Jంచ?FiV� ఏIJ �ాయపడgతNందv� IFi గ�)*ంP ఆలEPం.ే త|;దండg� లక' �ాయపడటBC IJగ�వ అంIJంచబడ̀ 

మGర�దర�Vాల ఉIేzశ%ం.  

 
45ట67 ల+ మ4:య< ఆ>ాం@ల+ రABC ంDEంచడం  
 
TMS దూర $ద% అభ%సన ��ా రం�ంPన �దటU )��నుంP, )��8ా)� IJనచర% మ)*య� ఆVాం లను 

ర¡�¢ ంIJంచం?@. D �ిల;ల సూQల' వ�Q Vdరక' )£గ�%ల� rా ఒక సమయGiw Y¤b .ేYeలG TMS త|;దండg� లను 

�¥� త¦§̈సు, ంIJ. .FలGమంIJ ట�చ� ల' ఆ )�� యGV��$ట�©, అభ%సన ట5)£�b ల', మ)*య� సV£¦© ప�మGణFiw 

సDª@ంచ?FiV� ప�« Vా; © Pవ)* పIJ i¬ాలE;  లE;  .ె®ఇ� .ే�ా, ర}. D Pనw�ిల;లక' �ా�Fరణ బ̄° ట±ౖ³ )sట�� ను 

ఏ)ాTట3 .ేయం?@, MS and Hs-వయసు¦ �ిల;ల $షయంలEనూ Ihii ఆuంచం?@. D �ిల;ల' 8ార} చIJ8�టపfTడg 

)£గ�%ల� rా కదలడం మ)*య� iయ<Fను�ారంrా బµ�® ల' ¶సుV·8ా|. �ిల;8ాడg ఒక )sట�� లqక'ం?F ఇబ�ంIJ 

పడgతNvFwడi <ెల'సుక'నw తర}8ాత Vాక'ం?F, దూర$ద% అభ%సన అమల' .ేYినపTటU నుం.ే తమ �ిల;ల' 

ఏ$ధంrా తమ )�� ఎలG గడgపf<Fరv� IFi Vdరక' త|;దండg� ల' ఈ ఆVాం ల' ర¡�¢ ంIJంచడం మ�ఖ%ం.  

 
G HడI  ట6చJ ల నుం0 వNేP కమQ/R>Sష7 లను మURటJ Nేయడం 
 
ట�చ� ల' సూQల' 8̧¹ Y¤ౖb లEi TMS §º° ల»ౖ� Y¤ � �¤ౖ కi�ిం.ే ¼V[; అజ£ం?Fల', ఇBn�] మ)*య� 

అవసరBnoనపfTడg )*Bnoండ� ల IF{)ా త|;దండg� ల<= కమ½%iVWb .ే�ా, ర}. ఈ కమ½%iVWష� ల ¾ీ�V£{À¦ మ)*య� 

$వ)ాల' ఇలG ఉంట5�: ¼V[; అజ£ం?Fల' ప�«8ారం ÁకÂ8ారం మ�F%హwం పÄట అÅ ?ేb .ేయబడ<F�, ఇతర 
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కమ½%iVWష� ల' ట�చ� ఉపlగం�¤ౖ ఆ�Fరపడ<F�. తమ �ిల;ల ట�చ� లను సంప�IJం.ేందుక' త|;దండg� ల' 

�ా{గ«ంచబడ<Fర}. అ�<ే, ట�చ� ల' ఇతర పదుల సంఖ%లE క'ట3ంబ5ల<= కమ½%iVWb .ే�ా, రi, ఈ సంÆ5షణల' 

అత%వసరBnoన$rా మ)*య� సంª@ప, ంrా ఉం?Fలi BCం త|;దండg� లను V·ర}తNvFwం. ట�చ� ల' 24 గంటలE; పf 

ప�«సTంIJంచ?FiV� ప�య«w�ా, ర}. D $IF%)*OV� వ%V�,గత అభ%సన �ా; � ఉనwట;�<ే, స�¥ �� Vdరక' లqIF 8ా)* �ా; �, 

అVా¬?ేష� ల', లqIF పf)�గ«V� సంబం�JంP Dక' ఏ8ౖ̧vF ప�శwల' లqIF సంIేAల'నwట;�<ే D $IF%)*O VW© 

BCv�జ� i సంప�IJంచం?@. 

 
NెW  ఇ7 YZ 4[\ B(ా రంభం >ావడం మ4:య< మ< :̂యడం  
 
సరళBnoన .ె®  ఇ� <= ప�«)�Ç ��ా రం�ంచడం మ)*య� మ�r*ం.ేలG త|;దండg� ల' �¥� త¦§̈ంచబడ<Fర}. ఉదయం, D 

_డ̀ ఇ8ాళ ఏ¬ v�ర}�క'ంట5డi అడగం?@? 8ా)* అభ%సన ట5)£�b ల' లqIF లªÈ%ల' ఏ¬టU? 8ార} తమ సమయGiw 

ఎలG గడgపf<Fర}? 8ా)*V� ఎలGంటU వనర}ల' అవసరం అవf<F�? 8ా)*V� ఎలGంటU స�¥ �� Vా8ా|? ఈ క'; ప,Bnoన 

సTష�Bnoన సంÆ5షణ ఎం<= ఉపయ�క,ంrా ఉంట3ంIJ. 8ార} తమ ట�చ� ల నుంP అందుక'v� ఆIేÉాలను ��ా Y¤© 

.ేయ?FiV� ఇIJ అనుమ«సు, ంIJ. 8ార} తమక' <Fమ� కÂమబదOంrా ఉండట5iV� మ)*య� ��ా �Fన%తలను 

ర¡�¢ ంIJంచుV·వ?FiV� ఇIJ 8ా)*V� �ాయపడgతNంIJ. �¤దz  $IF%ర}O ల' త|;దండg� లక' ఈ .ె® ఇ� ల' V·ర}V·క�¥ వచు�, 

అ�<ే 8ార} IhiV� ¬నA�ంపf Vాదు. త|;దండg� ల' ప�«)�Ç )£గ�%ల� rా ఈ .ె®  ఇ� లను ఏ)ాTట3 .ేయG|. 

$IF%ర}O లందర¡ క>?F దూర అభ%సన 8ా<FవరణFiw ఇష�పడక�¥ వచు�, ఎక'Qవ స{తంత�త ఉండటం లqIF i)ా�ణం 

లE�ించడం వల;  VdంతమంIJ ఇబ�ందుల' ఎదు)sQనవచు�. $IF%)*O 8̧నుక పడటం లqIF ఇబ�ంIJ పడటం ��ా రంభం 

Vావ?FiV� మ�ందు ఈ .ె® ఇ� )sట�� ల' ఏ)ాTట3 .ేయG|.  

 
G HడI  B(ా _̀a మ4:య< bా4: సdంత అభ/సనక+ fాయపడట2R>h >hiయUతjక Bాత(ను kసు>lంmn  
 
TMS వదz  )£గ�%ల� సూQల' ?ేలE Æ5గంrా, D క'మGర}డg లqIF క'మG)£,, <=టU $IF%ర}O ల' లqIF �¤దz8ా)*<= 

వందల�ార};  ఇంట)ా®� అవf<Fర}. ఈ �ామGÊ® ఇంట)ా � లE;  ఆలEచన లqIF అ���ా యGiw Vా; © BCb <= 

పంచుV·వడం, Pనw లqIF �¤దz  గ½Â పf చర�లE;  �ాలTంచుV·వడం, Vా; )*¾ిVWష� Vdరక' ప�శwల' అడగడం, గ½Â పf 

��ా జ£®� ల�¤ౖ సహVారం అంIJంచడం, ఇంVా అv�క ఇతర  ణFల'ంట5�. అ�<ే ఈ �ామGÊక ఇంట)ా � ల' వర}�వ] 

Ëా; b \ా)ాల�¤ౖ )�V�Â��b .ేయవచు�, మ)*య� ¬r*|న8ాటUi .ేయలqం. మGనవfల' తమ అభ%సనను ఇతర}ల<= 
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��ా Y¤© .ేYe అవVాÉాల' ల�ంPనపfTడg 8ార} అతN%త,మంrా v�ర}�క'ంట5ర}. ప�«)�Ç ��ా రంభం మ)*య� మ�r*ంపf 

వదz  Yి\ారసు .ేయబడ̀ .ె® ఇ� ల' IFటU, త|;దండg� ల' తమ �ిల;ల' ఏ¬ v�ర}�క'ంట3vFwరv� IFii )£గ�%ల� rా 

గమiసూ,  ఉం?F|. అ�<ే, D _డ̀ తన స{ంత వ�Q .ేసుV·వడం మ�ఖ%ం, 8ార} ఇబ�ంIJ పడgతNనwపfTడg, 8ా)* 

అY¤ౖ� Bnంb ల' పÄ)*, .ేయవదుz .  

 
Rశpబrం^ా మ4:య< ఆలsచనల >tరక+ సమయUల+ రABC ంDEంచడం 
 
మ)*మ�ఖ%ంrా $�నw వయసు¦ల' ఉనw, $�నw అవస)ాల' ఉనw �ిల;ల' ఉనwపfTడg ఎక'QవమంIJ �ిల;లక' 

సంబం�JంPన అవస)ాలను ఏ$ధంrా iర{§̈ం.Fలv� IFi�¤ౖ పi.ేయడం క'ట3ంబ5లక' స8ాళ;<= క>?@న 

$షయBC. అంత)ాయGiw త�ిTంచ?FiV� �ిల;ల' 8�)W{ర} ర¡³ లE;  వ�Q .ేYe సమయGల' క>?F ఉంట5�.  

 
 
 
 
uvwక యU>hx.ట6 మ4:య</లyDz bా/యUమUR{ B|( త}~�ంచడం  
 
D _డ̀ కదుల'తÌ ఉం?ేట3; rా మ)*య� 8ా%యGమం .ేYeలG చూడం?@. 8ా)* ఆ)�గ%ం, స{సÍత, మ)*య� 8ా)* 

అభ%సన Vdరక' ఇIJ ఎం<= V[లకBnoనIJ. TMS ¾ిÊక] ఎడg%VWష� ట�చ� ల' యGV��$ట�© లqIF ఎక¦� Y¤ౖ�ల' Yి\ారసు 

.ే�ా, ర}, 8ాటUi త|;దండg� ల' aడ] rా iలవడం, ఎక¦� Y¤ౖÎ .ేYeలG �¥� త¦§̈ంచ?FiV� బ5ధ%త వ§̈�ా, ర}. పనుల' 

మ)*య� ఇతర బ5ధ%తల<= D ఇంటUలE D _డ̀ ఏ$ధంrా పi.ేయవచు� అv�IFi గ�)*ంP ఆలEPంచం?@. D _డ̀ 

rా?@ తపTక'ం?F చూడం?@- పనులE;  చుర}rా�  �ాలTంచుక'v�లG చూడం?@.  

 
G HడI  ఒw�mn లyDz ఆంDోళన గ<4:ం0 ఆలsచ�zతjకం^ా ఉండంmn  
 
ఇIJ అంద)*i కలవర�¤టÏ�  సమయం, తమ �ిల;ల ఆంIోళన, ఆతNరత, మ)*య� 8ార} ఎదు)sQv� Æ58ÑIే{rాల' 

iర{హణక' త|;దండg� ల' �ాయపడటం అi8ార%ం. ఇIJ V�;ష�BnoనIJ అ�నపTటUV[, D ఒ«,?@ లqIF ఆంIోళన D 

_డ̀క' బIJÒ Vాక'ం?F Dక' అతN%త,BnoనIJ .ేయం?@. 8ార} IFii అంr�క)*ంPvF లqIF లqక�¥ �vF, 8ా)*V� క>?F 

Vdంత బ5r�లqక�¥ వచు�, త|;దండg� ల' �ాధ%Bnoనంత �ా�Fరణ )sట�� i అంIJం.F|¦న అవసరం ఉంIJ. (TMS 
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8̧¹ Y¤ౖb లEi Vd$°-19 సమG.Fరం హ¹ Dద ‘‘త|;దండg� ల' Vdరక' )*�¥ �¦ ల'’’ ట5%¹ లE �ిల;ల గ�)*ంP మGట5; డటం 

గ�)*ంP ఆ)*�క]¦ ఉvFw�.) D _డ̀ స{సÍత Vdరక' �ాయం .ేయడం<= D<= సమG8�శం Vావ?FiV� మG సూQల' 

VÓi¦ల� ల' మ)*య� అభ%సన Y¤Tష|సు� ల' )*ab rా అందుబ5ట3లE ఉంట5ర}. మG VÓi¦ల� లE;  ఎవ)*<=vౖ̧vF 

వర}�వ] DటUంÔ ఏ)ాTట3 .ేయ?FiV� (sally.riddle@tumwater.k12.wa.us) ఇBn�] IF{)ా ÉాÒ )*?@] i 

దయ.ేYి సంప�IJంచం?@ (¬©. �ా)ా �¥� � లqIF ¬©. మGర�)Wb ¬V£] స�). 

 
G HడI  ఆ7 ల�ౖ7 లs ఎంత సమయం గడ'ప�త��z{ర��DE మURటJ Nేయంmn  
 
మG $IF%ర}O ల' )��క' 7-8 గంటల�ాట3 కంపÄ%ట� YీÕÖ� ల' చూ?Fలi TMS V·ర}V·దు. .FలGమంIJ ట�చ� ల' 

దూర$ద%లE iపfణ�ల' Vారv� $షయGiw త|;దండg� ల' గ�ర}, ంచుV·8ాలi BCం V·ర}తNvFwం, ఆ� ల»ౖ� మ)*య� 

మ)*య� ఆ× ల»ౖ� అభ%సన అనుభ8ాల మధ% స)£Øన సంతNలనం కనుrsన?FiV� మ�ందు ట�య] అం° ఎరÂ� $�Fనం 

అవసరం అవfతNంIJ. Dర} ఇంటU వదz  ఏ¬ చూసు, vFwర} మ)*య�, ఏ¬ సర}z బ5ట3 .ేసుV·8ాలv� IFi గ�)*ంP D 

నుంP $న?FiV� అ?@�iYe� Ùట� ల', ?@�ా�� Bnంb §º° ల' మ)*య� ట�చ� ల' ఎపfTడూ YిదOంrా ఉంట5ర}. D 

సమయGiV� మ)*య� Æ5గ�ా{మG%iV� మ�ందసు, rా ధన%8ాIFల'!  

 
G HడIను fామU�కం^ా ఉంచంmn, అ�Yే bా4: f| ష� GmnయU ఇంట4ా@7 లక+ సంబం�Eం0న రA�} 

రABC ంDEంచంmn  
 
సూQల' మ½YినపfTడg ఎపfTడూ ఉ<F¦హంrా ఉంట3ంIJ. అ�<ే, $IF%ర}O ల' తమ Yew§̈తNల', Vా; © BCb ల', 

మ)*య� ట�చ� లను ¬© Vావడం ��ా రంభం Vావడం<= సూQల' మ½యబ?@ందv� <Ú| ఉ<F¦హం చలG; )*�¥ తNంIJ. 
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