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సంచిక 14
Dekalb కంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటంబానికి శుభాకంక్షలు,
మీకు ఒక గొప్ప వారం కలిగినదని నేను ఆశిస్తున్నా ను. ముఖాముఖికి తిరిగి రావడానికి
మేము రదమౌ
ధ తూ ప్ప్తి ఒకూ రికీ వారి ప్ప్తిపుష్టకి
ి ధనయ వాదాలు. డిస్ట్రక్ట
ి ి Georgia ప్ప్జా
ఆరోగ్య శాఖ, Georgia విదాయ శాఖ, DeKalb కంటీ ఆరోగ్య బోర్డుల స్కచనలను
పాటిస్తునా ది. DeKalb కంటీ ఆరోగ్య బోర్డు నుండి వచిి న 100,000 DeKalb కంటి
నివారతుల 14-రోజుల సగ్టపైని డేటా సరళి ఫలితంగా, డిస్ట్రక్ట
ి ి ను వీలైనపుప డు
ముఖాముఖి ప్ప్ణాళికగ్ల దశ II కు తీస్తకువెళ్డా
ల నికి మేము రదమౌ
ధ తున్నా ము.
(ప్ప్త్యయ దేశము: Georgia ప్ప్జా ఆరోగ్య శాఖ సంఖయ ను నివేదిస్తుంది మరియు ప్ొతు
సమాచారం అందినపుప డు డాటాను నవీకరిస్తుంది).
ఈన్నటికి, సగ్ట 103. సగ్టను ప్ప్తిరోజూ ప్రయ వేక్షంచటం ొనసాగుతుంది
ఎందుకంటే మాకు అందుబాటలో ఉనా సైన్స్ మరియు డేటా దాా రా మార గనిర్ద ేశం
చేయబడడానిా మేము ఎంచుకున్నా ము. DCSD COVID-19 పునఃప్పారంభంచే టాస్కూ
ఫోర్స్ పోకడలను ప్రయ వేక్షంచటం ొనసాగిస్తుంది మరియు అందర్డ విదాయ ర్డులు,
అధ్యయ ప్కులు మరియు రబబ ంది యొకూ భప్దత మరియు ప్ేయస్త్ ను
నిరాధరించడానికి అవసరమైతే సర్డేబాటల చేస్తుంది.
మన చివరి సంప్రూ ం అనంతరం, మేము DCSD టీచర్స మరియు పేరంట్ సలహా
బ ందాలను మరియు అనేక ప్ప్ధ్యనోపాధ్యయ యులను వారి ప్ప్తిపుష్ట ి ొరకు కలిసాము.
ముఖాముఖి బోధనకు తిరిగి రావడానికి సంబంధంచి వారి విభనా భావాలను
ప్ంచుకునా సంబంధత తలిద
ల ంప్డులు మరియు కమ్యయ నిటీ వాటాదార్డల గురించి
డిస్ట్రక్ట
ి ి కు తెలుస్త. పాఠశాలలను వెంటనే తిరిగి ప్పారంభంచాలని కోర్డకునే
తలిద
ల ంప్డులు ఉన్నా రని మేము గురి ుంచినప్ప టికీ, దశలవారీ విధ్యనం దాా రా
స్తరక్షతంగా తిరిగి తెరవడానికి అనిా కమ్యయ నిటీ వాటాదార్డల ఆందోళ్నలను
సమతులయ ం చేస్తకోవాలని గుర్డుంచుకోవడం అతయ వసరం.
DCSD COVID-19 థంక్ట టాయ ంక్ట ప్ప్తిరోజూ కలుస్తుంది మరియు మా తరగ్తి గ్దులు,
సౌకరాయ లు మరియు బస్త్ లు స్తరక్షతంగా ఉన్నా యని మరియు అనిా DCSD
వాటాదార్డలకు మావదే ఆరోగ్య కరమైన వాత్యవరణాలు కలవని నిరాధరించడానికి ఏవి
అవసరమో వాటిని అంచన్న వేస్కునే ఉంటంది. ొనసాగుతునా మహమాా రి
సమయంలో మా విదాయ ర్డులు, విదాయ వేతులు మరియు రబబ ంది భప్దతను
ప్రిరక్షంచడం డిస్ట్రక్ట
ి ి యొకూ ప్ప్ధమ ప్పాధ్యనయ త.
రబబ ంది
అకోబ
ి ర్స 19న, DCSD పునఃప్పారంభ COVID-19 టాస్కూ ్ఫోర్స్ మా కలప్కమానికి
సంబంధంచి DeKalb కంటీ విదాయ బోర్డుకు నవీకరించబడిన ప్ప్ణాళికను
అందిస్తుంది. తలిద
ల ంప్డులు, విదాయ వేతులు మరియు ఇతర కమ్యయ నిటీ వాటాదార్డల
ప్ప్తిపుష్ట ి ఆధ్యరంగా మేము మా ముఖాముఖి బోధన ప్ప్ణాళికను మెర్డగుప్ర్డస్కునే
ఉన్నా ము.
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విదాయ ర్డుులు
గ్త వారం నవీకరణలో చరిి ంచినటలగా, విదాయ ర్డులు దశ III కి వెళ్ళే ముందు దశ II
లో దూరపు/రిమోట్ వాత్యవరణంలో నేర్డి కోవడం ొనసాగిసాుర్డ. దశ III లో,
తలిద
ల ంప్డులు/సంరక్షకులకు సంకర అభాయ సం లేదా దూరపు/రిమోట్
అభాయ సాలలో ఎంపిక ఉంటంది. తలిద
ల ంప్డులు/సంరక్షకులు ప్ప్తి బిడకు
ు తమకు
కో
నచిి న ఎంపికను ఎంచుకునే విధంగా అ బ
ి ర్స 9 న తిరిగి వచుి టకు మారిన ఇచఛ
సా
ఫారం ప్ంపిణీ చేయబడింది. ్ ు నిక పాఠశాలలు విదాయ ర్డులను చినా సమ్యహాలుగా
నిరా హంచడానికి హైప్బిడ్ అభాయ స సమయంలో తరగ్తి గ్దులలో సామాజిక దూర
అవసరాలను నిరా హంచడానికి మరియు మ్యడవ దశ ప్పారంభమైనపుప డు ఇంట్లల
వాసువంగా నేర్డి కోవడం ొనసాగించే విదాయ ర్డుల కోసం ప్ప్ణాళికలు వేయడానికి
ప్ప్తిసప ందనలు అనుమతిసాుయి.
లింక్ట: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
ప్రిశీలన కోసం అభాయ స నమ్యన్నలు ప్కింది విధంగా ఉన్నా యి:
సంకర అభాయ స నమ్యన్న (ముఖాముఖీ మరియు దూరపు/రిమోట్ అభయ సపు
కలయిక):
సంకర అభాయ స నమ్యన్న తమ పిలల
ల ను దూరపు/రిమోట్ అభాయ సంతో మిళితమైన
ముఖాముఖిగా పాఠశాల వాత్యవరణపు అభాయ సంలోకి తిరిగి తీస్తకురావడానికి
సౌకరయ ంగా అనిపించే కుటంబాల కోసం రూపందించబడింది. విదాయ ర్డులకు తమ
ఉపాధ్యయ యులతో మరియు తోటి విదాయ ర్డులతో స్తరక్షతంగా సా యంగా సంప్ప్దించే
అవకశం కలుగుతుంది. కుటంబాలు ఒక తిరిగి వచుి టకు మారిన ఇచఛ ఫారానిా
నింప్డం దాా రా ఎపుప డైన్న దూరపు/రిమోట్ అధయ యన నమ్యన్నను ఎంచుకోవచుి
విదాయ ర్డులు మరియు రబబ ంది ముఖానికి ముఖ కవచాలు లేదా మాస్తూ లు
ధరించాలి. మరియు, విదాయ ర్డులు వారికి డిస్ట్రక్ట
ి ి ఇచిి న లేదా సా ంత ఎలెస్ట్కినిక్ట
ఉప్కరణాలను స్కూ ల్ కు తేవలిర ఉంటంది.
దూరపు/రిమోట్ అధయ యన నమ్యన్న:
దూరపు/రిమోట్ అధయ యన నమ్యన్న ముఖాముఖి ప్దతి
ధ లో తమ పిలలు
ల ఈ
సమయంలో పాఠశాలకు తిరిగి రావడం సౌకరయ ంగా అనిపించని కుటంబాలకోసం
తయార్డ చేయబడింది. విదాయ ర్డులు ఇంటినుండి పాఠశాల ఇచుి ఒక వర్డి వల్
ప్దతి
ధ లో అభాయ సం ొనసాగిసాుర్డ. కుటంబాలకు ప్ప్తి 4,5-వారం గ్ణన విరామంలో,
్సాునిక పాఠశాలలో ఒక తిరిగి వచుి టకు మారిన ఇచఛ ఫారానిా నింప్డం దాా రా
ప్ప్స్తుత సా యంగా హాజరయ్యయ అభాయ స నమ్యన్నకు తిరిగి వచేి అవకశం ఉంటంది.
అనిా కుటంబాలు అకోబ
ి ర్స 23, 2020 లోగా తిరిగి రావడానికి ఇచఛ ఫారానిా పూరి ు
చేయడానికి ప్పోత్ హంప్బడత్యయి. ఫారానిా పూరి ు చేసేముందు, దయచేర మీ బిడు
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విదాయ రి ు గురి ుంపు సంఖయ ను పందండి(భోజనం సంఖయ లేదా ప్కోమ్ బుక్ట లాగ్ ఇన్స
సంఖయ ). మీ బిడయొ
ు
కూ విదాయ రి ు గురి ుంపు సంఖయ మీ వదే లేకపోతే, పేరంట్ పోర ిల్ ను
సందరిశ ంచి, మీ బిడు ఇటీవలి పురోగ్తి నివేదికను ప్రిశీలించండి లేదా మీ
బిడయొ
ు
కూ టీచర్స ను సంప్ప్దించండి.
మా విదాయ వేతులను మరియు వారి కుటంబాలను మా పునఃప్పారంభ ప్ప్ణాళిక యొకూ
తర్డవాతి దశలకు రదం
ధ చేయడమే అతయ ంత ప్ప్ధ్యనం. ఈ వారాు లేఖ, మా DCSD
వెబ్పేజీ, పాఠశాల వెబ్సైటల, స్కూ ల్ మెసంజర్స మరియు సోషల్ మీడియా
అవుట్్లెట్్ (ఫేస్క్బుక్ట, టిా టర్స
ి మరియు ఇన్స్్సాిప్గామ్) దాా రా పునఃప్పారంభ
ప్ప్ణాళికకు సంబంధంచిన నవీకరణలను మీర్డ ప్కమం తప్ప కుండా ఆశించడం
ొనసాగించవచుి .
క్షేప్తంలో
క్షేప్త సందరశ న కోసం ప్పాంతం I ప్రయ వేక్షకురాలు, Ms. Melanie Pearch తో చేరడం
న్నకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్పాంత ప్రయ వేక్షకురాలు Pearch మరియు నేను
Ashford Park ఎలిమెంటరీ, Doraville United ఎలిమెంటరీ, మరియు Chamblee హై
స్కూ ల్ ను సందరిశ ంచాము. ్్లయ రిబబ న్స స్కూ ళ్ళే గా ఉనా ందుకు Kittredge Magnet
ES మరియు Austin ES కు శుభాకంక్షలు. Cross Keys విదాయ ర్డుల పెర్డగుదలను
పందింది మరియు ఈ సమ్యహంలోని చాలా మంది ప్ప్ముఖ ప్ప్ధ్యనోపాధ్యయ యులు
వారి పాఠశాలలకు కటిబడి ఉన్నా రని చూడటం కూడా చాలా అదుు తంగా ఉంది.
Sequoyah మిడిల్ నుండి ప్ప్ధ్యనోపాధ్యయ యులు Cedric Anthony చెపిప నటలగా, "చెటల
పెరగ్డానికి మేము వితున్నలను న్నటాము, అవి ఇచేి నీడలో మనం ఎపుప డూ
కూరోి లేకపోవచుి ."
ననుా సంప్ప్దించడానికి మరియు ప్ప్శా లు అడగ్డానికి లేదా మీ విలువైన
ప్ప్తిపుష్టని
ి ప్ంచుకోవడానికి సమయానిా వెచిి ంచే అనేక కుటంబాలకు
ధనయ వాదాలు. ప్ప్తి ఒకూ రూ ప్ప్తిసప ందనను అందుకునేలా చూసే ప్ప్యతా ంలో,
దయచేర మీ ప్ప్శా లను మరియు ప్ప్తిపు్ష్టని
ి మీ ప్పాంతీయ ప్రయ వేక్షకులు మరియు
ప్ప్ధ్యనోపాధ్యయ యులకు ప్ంప్ండి. మా చాలా DCSD కుటంబాలకు ఇది అతయ ధక
ఒతిుడితో కూడిన సమయం అని న్నకు తెలుస్త. మేము అభవ దిధ చెందుతునా మా
విదాయ సంవత్ రానిా న్నవిగేట్ చేస్తునా పుప డు, మా విదాయ వేతుల భప్దత మరియు
విదాయ ఉతూ షత
ి ప్టల న్న అచంచలమైన నిబదత
ధ ను నొకిూ
చెపాప లనుకుంటన్నా ను.
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