
SCAN THE COMPLETED APPLICATION    
AND EMAIL TO INFO@TELSAWORLD.ORG

APPLICATION TO TELSA (TELUGU SOCIETY OF AMERICA, CA, USA)

Purpose: SCHOOL ADOPTION
(Schools With Student Strength Of At Least 400 Encouraged To Apply)
(PRIORITY GIVEN TO SCHOOLS WITH STUDENT STRENGTH OF 500+)

Completed Applications Must be Received via Email By JULY 31, 2022.

Name of School   _____________________________________Village_____________________Mandal__________________

Post_____________________District_________________Pin Code_______________ State: A.P./Telangana Country: India

Name of Head Master______________________________Years of Service at this school_________Years remaining________

Ph. No of School (code:______)______________Mobile No. of H.M_______________Email, H.M.:__________________________

Names of three other teachers who will take responsibility and promptly respond to our inquiries and phone calls

1 Name/Job_____________________________ Mobile No._____________________Email:_______________________
2 Name/Job______________________________Mobile No.____________________Email:_______________________
3 Name/Job______________________________Mobile No_____________________Email:_______________________
4 Name of Mandal Education Officer and Phone No________________________________________/________________
5 Name of District Education Officer and Phone No.________________________________________/________________
6 Name of Sarpanch and Phone No:_____________________________________________________/________________
7 Name of the District Collector and contact information______________________________________________________

We, the staff of______________________________________school in ___________________village, certify that all the 
information furnished in this application is correct to the best of our knowledge and belief.

SIGNATURES OF THE HEAD MASTER AND ALL THE TEACHERS AND OTHER STAFF, STARTING WITH THE 
H.M. ADD ADDITIONAL SHEET, IF NEEDED. (FOR NON-TEACHING STAFF SPECIFY ROLE IN THE “SUBJECT” 
COLUMN) 

Name of Teacher Subject(s) Classes
Taught

Signature

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Name of Teacher Subject(s) Classes
Taught

Signature

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Name of Teacher Subject(s) Classes
Taught

Signature

38.

39.

40.

FACULTY INFORMATION

Number of Teachers including HM.   Male________ Female________

Year School started_______

Medium of Instruction 

Telugu English

Number of
Classrooms

Number of Classes Number of
Students

Number of
Classrooms

Number of Classes Number of
Students

STUDENT BODY:

Number of students in school:______          Boys:______ Girls:______

Number of Classes in school:_______

Number of sections for each class:______

Student population over the years

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls

Is there a possibility of your school being upgraded to a junior college or a higher academic institution in the future?

Is there a school watchman?

Is there an employee for maintenance of toilet facilities in a clean and usable condition?

SCHOOL PREMISES/PROPERTY

Is the property owned by school? Yes______ N0_______

If owned, is it on government land or donated land?
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Is the school named after donor, if it was on donor land?

Does the donor still live in the village?     Will they provide any additional funding for development? If the family is no 
longer in the village, where are they and do you have their contact information?

Size of land school is located on_________Acres

Number of buildings___________ Number of stories_________ Square Footage of Buildings ________(Sq Ft or Sq m)

CLASS ROOM FACILITIES:  

Number of Class rooms

Is school fully electrified? Is the electricity installation in good state of repair?

If there is electricity, what is the monthly bill?   Rs. ____________

Are there lights?________  Yes____ No____ Comment______

Are there fans? ________Yes_____ No_____ Comment______

Is there enough ventilation (Windows/Doors Etc) in the class rooms? Yes______ No_____

Is there a Science room/Science lab? (If there is, please describe in detail what is contained in the lab (Illustrative Charts, 
models, microscope etc. Write details and attaach photos)

Do students sit on the floor or are there benches? In all class rooms or some (write details and attach photos)

Are there bathrooms for girls and boys? Is there water facility for bathrooms? Does staff have separate bathroom 
facilities? Is there a bathroom where female students/teachers can attend to their need for menstrual care? (Give 
details and attach photos)

What is the arrangement for drinking water? Write details such as water treatment plant, potted water, student and 
staff bring their own water containers etc.

What are the arrangements for student/staff lunches? (Details such as Kitchen, Cooking Facilities, Eating area, Plates, 
Tumblers Etc., attach photos)

Is there a school library (Details about how it is managed, number and kind of books such as fiction, non-fiction, 
English/Telugu and photos, if there is one)
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Is there a playground for the school? If there is, of what size? Include photo

Is there a student assembly area?  (Include photo)

Does the school have a computer room? How many computers are there? What is taught there? Do students learn any 
computer language?

Is internet (WiFi) available? Is there a media room where educational videos or online events are projected?

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES

Is the school an active participant in any local, district, regional, state, national sports events? (Details and photos)

Is the school a participant in local, district, regional, state, national academic events such as debates, elocutions, math 
quizzes, literary activities, science projects etc. (Details and photos)  

Does the school conduct periodic cleanliness programs by student volunteers to keep the school premises clean and 
green? (Details and photos)

Does the school participate in any health-awareness programs or check-ups conducted by governmental or non-
governmental organizations? Do girl students receive any menstrual care products?

Do you conduct after school classes for senior students appearing for examinations? Have your students distinguished 
themselves in 10th class examinations at the district, regional or state levels

How many of your senior students secured places in professional colleges? Have they qualified for any state or national 
level scholarships or special admissions into professional academic institutions?

Has any India-based or foreign-based organization (such as TANA, NATS, NATA Etc) already adopted your school to 
provide funding for such facilities as water-supplied toilets, solar power generation, drinking water plants, school repairs
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Please present an overall picture of your school and the local environment in terms of making school and student 
performance better. Please also include a few sentences about your hopes and ambitions for your school.

If your school is not already a beneficiary of ADOPTION by other philanthropists or organizations and, were to qualify for
adoption by TELSA what are the top 5 projects that you consider important to be taken up at your school to improve the 
physical and academic infrastructure.  TELSA does not provide funding for building new classrooms. Other than that, list 
your priorities in the area of saving on electricity, e.g. construction of a solar power plant, drinking water facilities, 
bathroom facilities, classroom furniture, electrical or plumbing repairs, painting, etc.

1.

2.

3.

4.

5.

What in your estimate is the financial outlay required for these works? Please assume you are spending from your own 
pocket, and arrive at the most inexpensive way of doing things, may be with some local participation in cash and kind.

What in your view are the next 5 priorities in the area of improving students’ academic performance and future career 
pathways? These may fall in the area of a school library, media room where they can view educational videos, a spoken 
English center, a math and science remedial studies/reinforcement program, a vocational training room.

1.

2.

3.

4.

5.

Again, what is your most conservative/inexpensive cost of achieving all/some of the above goals?
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TEACHER STATEMENTS

NAME AND SUBJECT 

Please submit at least four statements from individual teachers in terms of ways to improve student performance.

We are looking for reports from a science teacher, a math teacher, a language (English or Telugu) teacher, a PT teacher 
as to what she or he thinks will make teaching their subject area more effective. Each one should imagine and present a 
range of additional tools they would like to have to accomplish their stated goals.

VOCATIONAL TRAINING

In terms of vocational training, what is the current status? If there is none at this time but you have the option to 
introduce vocational training what areas would you suggest? List five or six fields that can lead to gainful employment 
with a living wage for a student on completion of high school.

ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED FROM SCHOOL

Please use the space below to add any other remarks you wish to include in your application. (Use additional sheets, if necessary. May
also include a brief history of the school and its achievements not already mentioned elsewhere.  Please use this space to make the 
case that your school deserves to be adopted because you can provide excellent leadership and dependable, timely and quality 
execution of projects with cost savings. Please provide examples of previous work done under your leadership to illustrate these 
points.  
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Leadership Profile

(To help us arrive at a decision, we request that this profile be completed individually by the head master and three or four other 
teachers he/she chooses to submit their suggestions in the various subject areas.  Each one may email their own form to us separately 
if they so choose – TELSA). 

Name Position Age

Current address, Contact Telephone

Place of Birth, District Etc.

Education: School College Degree(s)

Subject(s)

Spouse’s (if married) profession

Children, if any: (Age, education/employment etc.,) 

1.

2.

3.

Can you tell us about steps, if any, taken by you beyond the call of duty, to make improvements in the school(s) you worked at, to 
facilities or student performance.

Would you say that you derive great satisfaction from your job and find joy in the growth of your students, intellectually and socially?

What are your general expectations about the future of your students?

What other interests, if any, do you pursue apart from teaching? Please let us know if you enjoy reading, writing, playing sports, 
acting, painting etc.? What is the most important book you have read or event you enjoyed most? 

In your view, do you have a team of teachers that would come together to take on extra work to make improvements to your school?

2022 SCHOOL ADOPTION APPLICATION

VILLAGE OF:



SCAN THE COMPLETED APPLICATION    
AND EMAIL TO INFO@TELSAWORLD.ORG

నిబంధనలు 

1) గ్రా�మాలలోని జిల్లా
 పరిషత్ ఉన్న త పాఠశాలలకు మాగ్రాతమే ఈ అవకాశం. దత్తతకై దరఖాస్తు్తలు పంపే పాఠశాలలో


విద్యా( ర్థు*ల సంఖ(  కనీసం 400 వుండాలి. 

2) పాఠశాలలే దరఖాస్తు్త మాకు నేర్థు� పంపించాలి. మేం దత్తతకై ఎన్ను్న కునే పాఠశాలల సంఖ(  2 కు తకు8 వ 

కాకుండాన్ను 10 కి మించకుండానూ ఉంటుంది. ఈ నిర ్ణయం మాకు సమకూడే చంద్యాలపై ఆధారపడివుంటుంది.

3) చేబట్టేK కార( గ్రాకమాలు పాఠశాల విద్యా( ర్థు*లకు, సిబ్బ ందికి అందరికీ గ్రాపయోజనకరమైనవి� వుండాలి.

4) నిర ్ణయం విషయంలో ఉత్తరగ్రాపత్యు( త్తరాలకు తావులేదు. 

5) దత్తత దరఖాస్తు్తతో పాటు, గ్రాపణాళికాబద్ద గ్రా�మాభివృది\కి సంబంధించిన సర్̀వే  పూరి ్తచేసి పంపిన పాఠశాలల 

దరఖాస్తు్తలు మాగ్రాతమే పరిశీలించబడతాయి. పూరి్త సమాచారం లేని దరఖాస్తు్తలు పరిశీలించ బడవు.  

List of items to be scanned emailed – Complete both the application for adoption and village survey.  Attach photos of 

items as requested. If your school is picked for adoption, we will then consider individual projects for consideration after

we request and receive additional information. 

ప్ర�ధానోపాధా� యుల వారి హామీ �ప్ర�ము

తెల్సా�  వారికి:

మీ పాఠశాల దత్తత కార( గ్రాకమంలో మా పాఠశాల ఎన్ను్న కోబడినట్లైh
తే, మీ సహకారంతో చేబట్టిKన గ్రాపతిఅంశం 
పనితనంతోనూ, పొదుపు�నూ, పదికాల్లాలపాటు పాఠశాల విద్యా( ర్థు*లకు, సిబ్బ ందికి గ్రాపయోజనకరం� వుండేటటు
 
చేయిస్తా్త నని హామీ ఇస్తు్తన్నా్న న్ను. 

వాడకం: 

మా పాఠశాలలో మీసహకారంతో ఏరాu టు చేసిన సౌకరా( లన్ను బాధ( తాయుతం� వాడుకోవలసిన అవసరం 
గురించి, విద్యా( ర్థు*లందరిలో సరైన అవ�హన కలిu ంచేందుకు మా శకి ్తవంచన లేకుండా గ్రాశమిస్తా్త మని 
గ్రాపధానోపాధా( యుడనైన / గ్రాపధానోపాధా( యినినైన నేన్ను న్నా తరఫున, ఇతర ఉపాధా( యుల తరఫున హామీ 
ఇస్తు్తన్నా్న న్ను. 

నిబంధనలు:

మీ నిబంధనలని్న ట్టిని ఆమోదించి, వాట్టికి కటుKబడి ఈ దరఖాస్తు్త దఖలు చేస్తు్తన్నా్న మని మా అందరి తరఫున హామీ 
ఇస్తు్తన్నా్న న్ను. 

గ్రాపధానోపాధా( యుని / గ్రాపధానోపాధా( యిని సంతకం, తేది. పాఠశాల ముగ్రాద.

Remember: We will only look at applications from head masters of ZP high schools in villages
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తెల్సా�  అమెరికా

ప్ర�ణాళికా బద్ధ ప్ర#మాభివృద్ధి్ధ చర్చ

మా పాఠశాల దత్తత పథకానికి పంపే గ్రాపతి దరఖాస్తు్తతో పాటు ఈ సర్̀వే  కూడా పూరి ్త చేసి పంపించాలి. ఇది లేకుండా 
అందిన దరఖాస్తు్తలు పరిశీలించబడవు. అని్న విధాల్లా పూరి ్తచేయబడ్డ దరఖాస్తు్తలని్న ట్టిని, అతి జాగ్రా�త్త� 
పరిశీలించి, మాకు సమకూరిన వనర్థులన్ను బట్టిK రెండున్నుండి వీలైనని్న  పాఠశాలలన్ను దత్తతకై ఎన్ను్న కుంటామని 
హామీ ఇస్తు్తన్నా్న ము. ఆ సంఖ( , అని్న  విధాల్లా ఆసకి ్త కనబరిచి, ఈ గ్రాపయత్న ంలో పాల్గొ�న్న  పాఠశాలల సంఖ( పై 
ఆధారపడుత్యుంది. అవసరమైతే, అదనపు పుటలు వాడి సమగ్రా�మైన సర్̀వే  పంపించండి. 

1. గ్రా�మము పేర్థు

2. గ్రా�మం పంచాయితీలో ఇతరపల్లె
లేమన్నా్న వుంట్టే వాట్టిపేర్థు
  

3. జిల్లా
 , రాష్ట్రషKము

4. గ్రా�మ (పల్లె
లతో సహా) జన్నాభా               ష్ట్ర�్తలు               పుర్థుషులు       బాలలు        బాలికలు

5. 15 – 45 సం.ల మధ( వున్న  వారి సంఖ(    ష్ట్ర�్తలు   పుర్థుషులు

6. గ్రా�మంలో (పల్లె
లతోసహా) వున్న  ఇళ్ళ  సంఖ(

◦ కాంగ్రాకీటు యిళ్ళు్ళ పెంకుట్టిళ్ళు్ళ పాకలు

7. వ( వస్తాయద్యార్థుల సంఖ(

8. వ( వస్తాయ కూలీల సంఖ(

9. చిన్న కమతాల (0 న్నుండి 2 వరకు) పరిధి (ఎకరాలలో)

10. అని్న ట్టికన్న  పెద్దకమతం ఏ మాగ్రాతం వుండవచ్చు� ?

11. గ్రా�మంలో గ్రాపభుత`  అధికార్థులు ఎవరెవర్థు? ఎందర్థు?

12. గ్రా�మంలో వైద( శాల వుంద్యా?

13. పశువైద( శాల వుంద్యా?

14. నీట్టి సరఫరా సౌకర( ం వుంద్యా? ఏమిట్టి?

15. బావులు వున్నా్న యా, ఎని్న ?

16. చెర్థువులు వున్నా్న యా, ఎని్న ? ఏ కాలంలో నిండివుంటాయి?

17. గ్రా�మం చ్చుటుKకొని ఏం వున్నా్న యి?  కొండల్లా? అడవుల్లా? ఇతర గ్రా�మాల్లా?

18. ద� �ర్లో
 వున్న  పటKణాలు, న�రాలు ఏవిట్టి? ఎంత దూరం?

19. గ్రా�మంలో వున్న కుటీర పరిగ్రాశమలు�ని, చిన్నా్న పెద్యా్ద  ఆధునికపరిగ్రాశమలు�ని  ఏమిట్టి?

20. గ్రా�మంలో పుట్టిK, చదువుకున్న , చదువుకోని యువతీ యువకులకు ఉపాధి ఏమిట్టి?

• వ( వస్తాయమా?

• ఏమన్నా్న  ఇతరవృత్యు్తల్లా?

• పరిగ్రాశమల్లా?
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• పటKణాలకు వలసల్లా?

• ఊళ్ళో్ళ న్నుండి పటKణాలకు పోయిన యువకులు, ఇతర్థులు చేస్తు్తన్న  పన్నులేమిట్టి?

• గ్రాపభుతో` ద్యో( �ల్లా?

• ష్ట్రపైవేటువా?

• వా( పారాల్లా?

• కూలిపన్నుల్లా?

• టాకీª  ష్ట్ర«వరా
 ?

• ఇతరమా (వివరాలు తెలిస్తే్త గ్రావాయండి)?

21.  ఊళ్ళో్ళ  వ( వస్తాయేతర వనర్థులు ఏమిట్టి?

22.  ఖనిజాలేమన్నా్న  వున్నా్న యా, ఏమిట్టి? సంబంధిత ఉపాధులేమిట్టి?

23. గ్రా�మంలో చిన్న  పరిగ్రాశమలకు అవకాశాలు ఉన్నా్న యా?

◦ ఎటువంట్టి పరిగ్రాశమలకు?

24. ఈ గ్రా�మం సర` తోముఖాభివృది\కి, యువతరానికి ఉద్యో( �సృష్టిKకి అవకాశాలు ఏమిట్టి?

25. మీ గ్రా�మంలో మొబైల్ ఫోన్ను
 ఎని్న  వున్నా్న యి

26. ఇంటరె్న ట్ ఉంద్యా    లేకపోతే ఎంతదూరంలో వుంది

27. మీ గ్రా�మంలో వీధుల్లెని్న  (ఒకట్టి రెండు వీధులపేర్థు
 గ్రావాయండి)

28. వీధుల పరిసి*తి ఏమిట్టి కాంగ్రాకీటు వీధుల్లా కంకర వీధుల్లా
మట్టిKద్యార్థుల్లా

29. మురికి పార్వేందుకు కాలవలున్నా్న యా?

◦ కాలవల శుగ్రా¶తకు, ఊరి శుగ్రా¶తకు పంచాయితీ నియమించినవారెవరైన్నా వున్నా్న రా?   ఎందర్థు 

30. ఊరి రక్షణ, ¶గ్రాదత ఎవర్థు చూస్తా్త ర్థు

31. ఊళ్ళో్ళ  మర్థుగు దొడు
 ఉన్నా్న యా ఎందరి ఇళ్ళ లో వున్నా్న యి

32. మీ పాఠశాలలో మర్థుగు దొడు
 ఉన్నా్న యా వాట్టి శుగ్రా¶తకై ఎవరై్న న్నా నియమించారా

33. మర్థుగు దొడు
లేని ఇళ్ళ వార్థు కాలకృతా( లకై ఎక8 డకు వెళ్తా్త ర్థు

34. ఊళ్ళో్ళ  కిరాణాకొటుK ఉంద్యా? అక8 డ ఏం దొర్థుకుతాయి?

35. మీ ఊళ్ళో్ళ  ఏం పంటలు పండుతాయి? 

36.  మీ ఊళ్ళో్ళ  ట్లైలివిజన్ వుంద్యా? ఉంట్టే, ఎందరి ఇళ్ళ లో ట్లైలివిజన్ సెటు
 వుంటాయి
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37.  దిన పగ్రాతికలు వస్తా్త యా ఎందర్థు కొంటార్థు ఏవి వస్తా్త యి

38.  ఊరికి బస్తుª లు వస్తా్త యా, ఎని్న  బస్తుª లు

39.  బా( ంకు వుంద్యా  ఏ బా( ంకు

40.  స` చ్ఛ ంద స్తేవా సంస*లేమైన్నా వున్నా్న యా ఉంట్టే, ఏవేం ఉన్నా్న యి

41. మీ నియోజక వర �ం గ్రాపతినిధి ఎవర్థు?

శాసన స¶ శాసన సమితి లోక్ స¶

వీరిలో ఎవరైన్నా మీ ఊరివారా?          అయితే, వార్థు మీ ఊళ్ళో్ళ  ఉంటారా?          మీ ఊర్థు కాకపోతే ఏ వూర్థు?

ఆ ఊళ్ళో్ళ  వారికి ఇల్లూ
  వాకిలీ, పొల్లాలు ఉన్నా్న యా? బస చేస్తా్త రా?

ఇప్పు. డిక అభివృద్ధి్ధకి సంబంధించిన ప్ర�స్తా4 వన

42. అభివృది\కి మీర్థు చెపేu  నిర` చనం ఏమిట్టి

43. అభివృది\ ఎవరెవరి బాధ( త? ఎవరెవరి పాలు ఎంత?

గ్రా�మీణులది పంచాయితీ వారిది జిల్లా
  గ్రాపభుత̀ా నిది

రాష్ట్రషKగ్రాపభుత̀ా నిది కేంగ్రాదగ్రాపభుత̀ా నిది అందరిదీ

44. మీ గ్రా�మంలోని సమస(  ఏదైన్నా, గ్రా�మీణులే చొరవచేసి పరిష8 రించ్చుకున్న  సందరాÈ లు ఏమన్నా్న  
ఉన్నా్న యా ఉంట్టే ఒకట్టి రెండు ఉదహరించండి

45. మర్థుగు దొడ
విషయంలో గ్రా�మీణుల దృకu థం ఏమిట్టి   అవి అత( ంత ముఖ( మైనవని అన్నుకుంటారా, లేక 
ఉన్నా్న లేకపోయిన్నా ఒకట్టే అని అనిపిస్తు్తంద్యా

46. మీ గ్రా�మం అభివృది\ చెందిన గ్రా�మం� కావాలంట్టే ఏమేమి జర�లో, పరిగ్రాశమలేమిటో, సౌకరా( లు ఏమిటో, 

ఉపాధులేమిటో మీ పాఠశాల బృందమూ, మీ గ్రా�మీణన్నాయకుల్లూ కలిసి, అల్లాంట్టి పరిణామం తీస్తుకువచే�  
అవకాశం మీ చేతికి చికి8 తే మీర్థు అభివృది\ చేసిన గ్రా�మం ఎల్లావుంటుంద్యో ఒక వూ( హాచిగ్రాతం రచించండి.

47. మీర్థు రచించిన వూ( హాచిగ్రాతం నిజమైన అభివృది\� మార్థు� కోడానికి కావాలిª న సమయం ఎంత, 

అవసరమయే(  స్తాధన్నాలు ఏమిట్టి, వ( యం ఎంతకావచ్చు�  అనే వివరాలు కొంత ఊహించి చూపండి
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48. చిటKచివర�, మీర్థు చేసిన విషయస్తేకరణ బట్టిK ఈన్నాడు మీ ఊర్థు ఉన్న  పరిసి*తి, మీర్థు వూ( హరచన చేసిన 
విధం� అభివృది\జరిగితే మారిన ఊర్థు, మీ ఉపాధా( యులలో�ని, మీ విద్యా( ర్థు*లలో�ని ఎవరన్నా్న  
చిగ్రాతలేఖకులు వుంట్టే వారిచేత చిగ్రాతాలురూపొందించి జతచేయండి.

గుర్థు్తంచ్చుకోండి. గ్రా�మాభివృది\ గురించి మీర్థు, మీ విద్యా( ర్థు*లు, మీ ఊరిన్నాయకులు విపులం� ఆలోచన చేయడం 
అవసరం. ర్వేపట్టి తరాని్న  తీరి� దిద్దే్ద పాఠశాలలు ఆ విషయంలో చొరవతీస్తు కోవాలనే ఉద్దే్దశంతో , అనేక పన్నులలో 
మీర్థు తలమునకలై వుంటారని తెలిసిన్నా, ఈ అధ( యనమూ, ఈ గ్రాపయో�మూ, ఈ గ్రాపయత్న మూ చేయమని 
కోర్థుత్యున్నా్న ము. మేం సu ృశించని అంశమేదైన్నా మీకు తోస్తే్త, గ్రాపస్తా్త వించడానికి వెన్నుకాడకండి. 
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