COVID-19 నోవెల్ కరోనావైరస్ సమాచారం
మరియు కుటుంబాలకు వనరులు
మే 20, 2020 న నవీకరించబడింది
ప్రస్తుతం మీ పిల్ల్
ల కి నేర్చు కోవడం ఎలా ఉింటిందో తెలుస్తకోవడానికి మీర్చ ప్రయత్ని స్తుని రు డు,
మీకు సహాయం చేయడానికి మేము కొనిి వనర్చల్ను సేకరించాము. మీకు మద్తు
ద
కావాల్నుకుింటే,
ద్యచేసి కాల్ చేయండ, ఇమెయిల్ చేయండ లేదా ఆనలైన ఇన టేక్ ను పూర ు చేయండ. మేము
సమాచారం మరయు అనధికారక సమసయ రరష్కా రానికి సవ తంప్ర వనర్చలం.

OEO ని ఎలా చేరుకోవాలో ఇకక డ ఉుంది:




టెలిఫోన: 1-866-297-2597 (వాయ ఖ్యయ నం అిందుబాటలో ఉింది)
మాకు oeoinfo@gov.wa.gov దావ రా ఇమెయిల్ చేయండ (ఇింగ్ల లష్ కాకుిండా ఇరర భాషల్
అనువాదానికి అద్నపు సమయం అవసరం)
ఆనలైన తీస్తకోవడం ఎకా డంటే:
o ఇింగ్ల లష్: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o స్పా నిష్/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o అరబిక్/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o చైనీస్ సిింపిఫైడ్/简体中文:
ల
https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o చైనీస్ ట్రెడషనల్/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o కొరయన/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o
o
o
o

రషయ న/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
సోమాలి/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
రగలోగ్/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
వియరి మీస్/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

మీకు ప్రస్తుతం ఉుండే కొనిి ప్రశ్ి లు ఇకక డ ఉనాి యి:
IEP తో నా పిలల
ల కు నిరంతర అభ్యా సం ఎలా రని చేస్తుుంది?
మీ జిలాల ఉరయోగించగల్ నిరంరర అభాయ స ప్రణాళిక కోసం Office of Superintendent of Public Instruction
(OSPI) ఒక నమూనా టెింప్లట్ర
ల ను సృష్ిం
ట చినరా టికీ, మీర్చ మీ సంవ ర ప్రశ్ి ల్ను మరయు ఆిందోళనల్ను
కూడా ఆ సంభాషణకు తీస్తకురావాలి. మీ చరు లో చేరు డానికి ఈ క్రింది ప్రశ్ి ల్ గురించి
ఆలోచిించండ:
1) ఈ సమయంలో, మీ విదాయ ర ి కోసం మీ ప్రస్తుర ల్క్ష్యయ లు ఏమిటి?
2) మీర్చ ప్రస్తుతం దేని గురించి ఎకుా వగా ఆిందోళన చిందుతునాి ర్చ?
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3) ఇింట్లల ఒక స్పధారణ రోజు ఎలా ఉింటింది?
4) ప్రస్తుతం మీ IEP బిందం నుిండ మీకు ఏ మద్తు
ద
అవసరం?
ప్రత్యయ క విద్య కోసం OSPI's యొకా నిరంరర అభాయ స వనర్చల్ గురించి మరింర సమాచారం కోసం,
ద్యచేసి OSPI ని సంప్రదిించండ:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
టెలిఫోన: 360-725-6000 (వాయ ఖ్యయ నం అిందుబాటలో ఉింది)
TTY: 360-664-3631
10 భాషల్లో వెబసైట్ర అిందుబాటలో ఉింది, వెబప్లజీ దిగువ నుిండ భాషను ఎించుకోిండ:
ఇింగ్ల లష్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
అరబిక్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
చైనీస్ ట్రెడషనల్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
ఖ్మే ర్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
కొరయన: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
పంజాబీ: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
రషయ న: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
సోమాలి: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
స్పా నిష్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
వియరి మీస్: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
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పాఠశాలలోల కొనిి వా క్త ుగత సేవలను అనుమతుంచడానిక్త మినహాయిుంపు ఉుందా?
రాష్టష ట లేదా సమాఖ్య చట్ట
ట ప్రకారం పాఠశాల్ సైట్లో
ల రరమిర సేవల్ను అిందిించడానికి పాఠశాల్ల్ను
అనుమత్నించడానికి గవరి ర్ ఒక చిని మినహాయిింపును అవసరమైన దూరం మరయు ప్రజారోగయ
చరయ ల్తో మాప్రమే ఇచాు ర్చ. ఈ మినహాయిింపు చాలా అర్చదు మరయు అవసరమైన మరయు
ముఖ్య మైన పాఠశాల్ సౌకరాయ ల్ సేవల్పై మాప్రమే నేర్చగా దృష్ ట స్పరించగల్దు. వివరాల్ కోసం,
“అనుమత్నించద్గన భవన కారయ కలాపాలు”టాబ క్రింద్ OSPI యొకా నోవెల్ కరోనావైరస్ ప్లజీని చూడండ:
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (వెబ
ప్లజీ దిగువన 10 భాషల్ నుిండ ఎించుకోిండ.)

సీనియర్లు సమయానిక్త ఎలా గ్రాడ్యా యేట్ అవవ గలరు?
పాఠశాల్లు రమ సీనియర్చల గ్రాడుయ యేషన పింద్టానికి సహాయం చేయడంపై దృష్ ట స్పరస్తునాి యి.
ఒకోా విదాయ ర్చిల్ కోసం సమాచారం వెరకడానికి ఉరమ
ు మైన ప్రదేశాలు ఏమిట్టటే:




పాఠశాల్ సల్హాదార్చలు
పాఠశాల్ ప్రధానోపాధాయ యులు
సేట్ర
ట బోర్ ్ ఆఫ్ ఎడుయ కేషన: ఫోన: 360-725-6025 (ఫోన వాయ ఖ్యయ నం అిందుబాటలో ఉింది)
360-664-3631 లేదా ఇమెయిల్: sbe@k12.wa.us (ఇింగ్ల లష్ కాకుిండా ఇరర భాషల్ అనువాదానికి
అద్నపు సమయం అవసరం)

నేను మరిుంత సమాచారం మరియు వనరులను ఎకక డ కనుగొనగలను?
వాష్ింగ టన సేట్ర
ట కరోనావైరస్ ప్రత్నసంా ద్న వెబసైట్ర COVID-19 నవీకరణలు, పిల్ల్
ల సంరక్షణ, ఆహారం /
భోజన వనర్చలు, పాఠశాల్ మూసివేరలు మరయు దూరవిద్య , గ్రాడుయ యేషన అవసరాలు, ప్రజారోగయ
నవీకరణలు మరయు మరనిి ింటిపై సమాచారం మరయు వనర్చల్ను: https://www.coronavirus.wa.gov/.
లో అిందిస్తుింది.
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