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సంచిక 15 

 

 

DeKalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

గత సోమవారౌం, DeKalb కౌంటి విద్యా  బోర్డుకు (BOE) నేను ఒక నవీకరణను సమర్ప ౌంచాను. 

ముఖాముఖి అభాా సానికి తిర్గి రావడానికి మా ప్రణాళికలో మేము ఎకూ డ ఉనా్న ము అనే ద్యనిపై ఈ 

చరచ  కౌంప్ీకృతమై ఉౌండినది. 

 

సమావేశౌంలో, DeKalb కౌంటిలో COVID-19 యొకూ  కమా్య నిటి వాా ప్త ిమా రబ్బ ౌంది, ఉపాధ్యా యులు, 

మర్యు విద్యా వేతలిు ముఖాముఖి బోధనకు తిర్గి రాగల్గనిౌంతగా తగలిేదు అని నేను BOE తో 

రౌంచుకునా్న ను. డిస్ట్రకి్ట ిగత కొనిా  నెలలుగా అనుగుణముగా తెల్గయబ్రచిన విధౌంగా, మా 

పునఃప్పారౌంభ ప్రణాళికలో తర్డవాతి దశకు వెళ్ళ డానికి మా అతా్య వశా క ప్రమాణౌం, కమా్య నిటి వాా ప్త ి

స్థసాయిలలు 14 రోజుల సగటపై 100,000 వా కిులకు 100 కసులకనా్న తకుూ వకు రడిపోవాల్గ. మరలా, 

మా విద్యా ర్డయిల మర్యు రబ్బ ౌంది భప్దత అతా ౌంత ముఖా్ మైనదని నిరాార్ౌంచే మా ప్రణాళిక నుౌండి 

మేము ఎపుప డూ వైదొలగలేదు. 

 

 ప్కియాశీలకౌంగా స్కూ ల్ నిర ణయౌం-తీసుకొనే ఇౌంఫోప్గాఫిక్ట కొరకు CDC విడుదల చేరన స్కచికలు 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html


TELUGU 

సూచికలు 

స్కూ ళ్ళ లో వాా ప్త ి

యొకూ  అతి 

తకుూ వ ప్రమాదౌం 

స్కూ ళ్ళ లో వాా ప్త ి

యొకూ  కొది ి

ప్రమాదౌం 

స్కూ ళ్ళ లో వాా ప్త ి

యొకూ  మధా సయి 

ప్రమాదౌం 

స్కూ ళ్ళ లో 

వాా ప్త ియొకూ  

అధిక ప్రమాదౌం 

స్కూ ళ్ళ లో వాా ప్త ి

యొకూ  అతా ధిక 

ప్రమాదౌం 

గత 14 రోజులలో* 100,000 వా కిులకు 

నమోదైన కొత ికసుల సౌంఖ్ా  
<5 5 నుౌండి <20 20 నుౌండి <50 50 నుౌండి < 200 >200 

గత 14 రోజులలో** సానుకూలమైన 

RT-PCR రరీక్షల శాతౌం** 
<3% 3% నుౌండి <5% 5% నుౌండి <8% 

8% నుౌండి < 

10% 
>10% 

5 ముఖ్ా  ఉరశమన వా్య హాలను 

అమలు చేయడౌంలో పాఠశాల 

యొకూ  సామరయిా ౌం: 

• మాసుూ లను ఎలలపుప డూ 

మర్యు సర్గా ఉరయోగిౌంచడౌం 

• వీలైనౌంత అధికౌంగా సామాజిక 

దూరానిా  పాటిౌంచడౌం  

• చేతి రర్శుప్భత మర్యు 

శాా రౌంచే మరాా ద 

• శుప్భరరచడౌం మర్యు 

ప్కిమిసౌంహరణ 

• స్థసాయి నిక ఆరోగా  శాఖ్ సహకరౌంతో 

సౌంరరూ ౌంలో వచిచ న వార్ జాడ 

తీయుట  

అనిా  5 వా్య హాలు 

సర్గా మర్యు 

అనుగుణా ౌంగా 

అమలు 

చేయబ్డినవి 

అనిా  5 

వా్య హాలు సర్గా 

అమలు 

చేయబ్డినవి 

కని 

అనుగుణా ౌంగా 

లేవు 

3-4 వా్య హాలు 

సర్గా మర్యు 

అనుగుణా ౌంగా 

అమలు 

చేయబ్డినవి 

1-2 వా్య హాలు 

సర్గా మర్యు 

అనుగుణా ౌంగా 

అమలు 

చేయబ్డినవి  

ఏ వా్య హాలు 

అమలు 

చేయబ్డలేదు  

గత 14 రోజులలో కౌంటిలోని కొత ికసుల సౌంఖ్ా ను కూడి (లేద్య ఇతర కమా్య నిటి వరౌిం) కౌంటిలోని జన్నభాతో భాగిౌంచి(లేద్య ఇతర కమా్య నిటి 

వరౌిం) ద్యనిని 100,000తో హెచిచ ౌంచి *100,000 వా కిులకు గత 14 రోజులలో నమోదైన కొత ికసుల సౌంఖ్ా ను లెకిూ సిార్డ. 

 

కొతగిా నవీకర్ౌంచబ్డిన ఈ మారదిరశ కతా్య నిా  సమీక్షౌంచడానికి మర్యు మహమాా ర్ సమయౌంలో 

సురక్షతమైన పాఠశాల కరా కలాపాల కోసౌం ఉతమి రదతాులను ఏరాప ట చేయడానికి నేను DCSD 

COVID-19 వైదా  సలహా బ్ృౌందౌంతో కలవడౌం కొనసాగిసిాను. స్కూ ల్ పునఃప్పారౌంభానికి ముౌందు 

పార్శుదాా ౌం మర్యు HVAC వా వసయిల కోసౌం సరైన నిరా హణ నియమాలు ఉన్నా యని 

నిరాార్ౌంచడానికి మేము మా నిరా హణ మర్యు సౌకరాా ల బ్ృౌందౌంతో చుర్డకుగా రని చేసిునా్న ము.  

 

COVID-19 పునఃప్రరౌంభ టాస్కూ  ఫోర్డు  DeKalb కౌంటి మర్యు Georgia కొరకు ప్రసిుత డేటా 

ధోరణిని రరా వేక్షౌంచడానికి GDPH యొకూ  వెబ్ సైట్ ను రొజూ మధా్య హా ౌం 3:00 గౌంటల తర్డవాత 

రర్శీల్గసిుౌంది. డిస్ట్రకి్ట ిడేటాను లెకిూ ౌంచదు లేద్య GDPH నివేదిసిునా  డేటా గుర్ౌంచి అౌంచన్నలు 

చేయదు. మీర్డ సమాచారానిా  పౌంద్యలనుకుౌంటే, ఈ అౌంచెలను అనుసర్ౌంచౌండి: 

 

1. ప్రసిుత సమాచారానిా  వీక్షౌంచడానికి రోజూ మధా్య హా ౌం 3:00 గౌంటల 

తర్డవాతhttps://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-reportని సౌందర్శ ౌంచౌండి. 

2. Georgia యొకూ  చిప్తరటానిా  ప్రదర్శ ౌంచే విభాగానికి ప్సోూ ల్ చేయౌండి. 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. రోజువారీ గణాౌంకలను చూడటానికి DeKalb కౌంటీపై హోవర్ చేయౌండి. 

4. మీర్డ చార్ప్తక డేటాను చూడాలనుకుౌంటే, కా లెౌండర్ ప్డాప్-డౌన్ మెనులో నెల మర్యు 

రోజును ఎౌంచుకోవడౌం ద్యా రా మీర్డ తేీని మారచ వచుచ . 

 

కమ్యూ నిటి కలయిక 

DeKalb PTAల కనిు ల్ శీత్యకలపు వర్డచ వల్ సమావేశానికి మర్యు ప్రద్యనోపాద్యా యుల టౌన్ హాల్ 

కు హాజరైన ప్రతిఒకూ ర్కి ధనా వాద్యలు. మీ ప్రతిపుష్ట ిమర్యు పారదరశ కత అమ్యలా మైనవి 

మర్యు మా రబ్బ ౌందిని మర్యు విద్యా ర్డయిలను ఎలా సురక్షతౌంగా ఉౌంచాలనే ద్యనిపై చరా లను 

రౌంచుకోవడానికి మేము మర్నిా  వర్డచ వల్ కలలకలను కొనసాగిసిాము. అధికౌంగా, మా కమీషనర్డల 

Ms. Amanee Salahuddin మర్యు ఆమె Flat Rock ఎల్గమెౌంటర్ లోని మొదటి-తరగతి 

విద్యా రా్డలకు, వార్ ప్శమకు మర్యు మా విద్యా వేతలి కొరకు గల నిబ్దతాకు ప్రతేా క కృతఙ్ఞతలు. 

 

ఆడిట్ చేసిన ఆర్థకి నివేదికలు 

2018 మర్యు 2019 ఆర్ యిక సౌంవతు రాల మా  ఆడిట్ ఆర్ యిక నివేదికలను డిస్ట్రకి్ట ిఅౌందుకొనా దని 

రౌంచుకోవడానికి నేను సౌంతోష్టసిునా్న ను. నివేదికలు డిస్ట్రకి్ట ిఆర్ యిక కరా కలాపాలపై నిర్షిమిైన, 

మార్డప లేని అభిప్పాయానాి  రౌంచుకున్నా ల. డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  ఆర్కావా వసయిలో పారదరశ కతను 

అౌందిౌంచడానికి మా అౌంతరతి ఆడిట్ మర్యు నివేదిౌంపు ప్రప్కియలను మెర్డగురరచడౌం న్నకు 

మర్యు BOE కి గల ముఖా్ మైన ప్పాధ్యనా త. 

 

 

 

తిర్థగి రావడానికి ఇచ్ఛ  ఫారం  ఆకో్టబర్ 9న మర్థయు ఆకో్టబర్ 21న పంపిణీ 

చేయబడినదితద్యా రా తల్గలదౌంప్డులు/సౌంరక్షకులు ప్రతి బిడుకు వార్డ ఇషరిడే ఎౌంప్తకను 

ఎౌంచుకోవచుచ . స్థసాయి నిక పాఠశాలలు విద్యా ర్డయిలను చినా  సమ్యహాలుగా నిరా హౌంచడానికి హైప్బిడ్ 

అభాా స సమయౌంలో తరగతి గదులలో సామాజిక దూర అవసరాలను నిరా హౌంచడానికి మర్యు 

మ్యడవ దశ ప్పారౌంభమైనపుప డు ఇౌంట్లల  వాసవిౌంగా నేర్డచ కోవడౌం కొనసాగిౌంచే విద్యా ర్డయిల కోసౌం 

ప్రణాళికలు వేయడానికి ప్రతిసప ౌందనలు అనుమతిసిాల. తిర్గి రావడానికి ఇచఛ  ఫారౌం ను 

నిౌంరడానికి దయచేర ప్కిౌంది ల్గౌంక్ట ను స్థకి లక్ట చేయౌండి, ఇది మా ముఖ్ా  15 భాషలలో కూడా 

అౌందుబాటలో ఉౌంది. 

తిర్థగి రావడానికి ఇచ్ఛ  ఫారం 

ఆకో్టబర్ 9-30, 2020 

పడిగిౌంచబ్డినది 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/
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ల్గౌంక్ట:  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

మా COVID-19 ప్రతిసప ౌందన మర్యు స్కూ ళ్ళ  పునః ప్పారౌంభౌం గుర్ౌంచిన నవీకరణలను వార్డ 

ఎకూ డ పౌందగలరని అనేక కుటౌంబాలు విచార్ౌంచాయని న్నకు తెలుసు. మేము నవీకరణలను 

అౌందిౌంచే వివిధ మారిాలను వివర్ౌంచే ఈ  వనర్డ ను తరప కుౌండా సమీక్షౌంచౌండి. వార్ ప్పాథమిక 

భాష ఆౌంగ లౌం రాని తల్గలదౌంప్డులకు మేము సౌంప్రదిౌంచేౌందుకు తర్డుమా ఎౌంప్తకలను మర్యు 

ఇషమిైన భాషను ఎౌంచుకునే సామరయిా ౌం కూడా మా స్కూ ల్ మెసౌంజర్ టూల్స్థలో అౌందిసిాము. 

 

పిలలలకు కొత్త ఛంపియన్లు 

ఈ వారౌం చేర్న మా కొత ిజటి సభ్యా లకు (ముఖ్ా  ఆరరేటిౌంగ్ అధికర్, మర్యు ముఖ్ా  విత ి

అధికర్ మర్యు కమా్య నిటి సాధికరత, ఆవిషూ రణ మర్యు భాగసాా మాా ల ఉర రరా వేక్షకుడు) 

ఆహాా నౌం. అకిోబ్ర్ 15, గుర్డవారౌం న్నడు వార్డ తమ బ్ృౌంద్యలకు అధికర్కౌంగా రర్చయౌం 

చేయబ్డాు ర్డ, మర్యు మమా ల్గా  ముౌందుకు మర్యు పైకి తీసుకెళ్లడానికి వార్ని చేర్డచ కోనడానికి 

మేము సౌంతోష్టసిునా్న ము. 

 

మా విద్యూ వేత్తలు 

Au’Niyahస్థప్రసిుతౌం Miller Grove యొకూ  పాక కళ్ల కరా ప్కమౌంలో భాగౌం. గత వారౌం DeKalb కౌంటీ 

నిధుల సేకరణ విౌందులో పాలి్గనడానికి ఆమెను ఆమె బోధకుడు మర్యు Georgia యొకూ  

హారప టాల్గటీ ఎడాు కషన్ ఫౌండేషన్ (HEFG) ఎౌంప్తక చేసార్డ. Au’Niyahస్థకు DCSD ప్పాతినిధా్య నిా  

చాలా చకూ గా వహౌంచినౌందుకు మర్యు పాక కళ్ల కరా ప్కమౌంలో మీ నిరౌంతర నైపుణా తకు 

ధనా వాద్యలు. ముౌందు బాట! 

 

అకిోబ్ర్ 14న, మా 10 మర్యు 11 వ తరగతి విద్యా ర్డయిలకు PSAT/NMSQT తీసుకునే అవకశౌం 

ఉౌందని కూడా నేను చెపాప లనుకుౌంటనా్న ను. విజయవౌంతమైన నిరా హణ కోసౌం పాలి్గనా  

విద్యా వేతలిు, పాఠశాల న్నయకులు మర్యు రరీక్షా రర్శీలకులౌందర్కీ ప్రతేా క ధనా వాద్యలు. 

నమోదు చేయబ్డిన విద్యా ర్డయిలౌందర్కి ప్తోవను నిర ణలౌంచి మర్యు ప్రతి పాఠశాలలో 

విద్యా ర్డయిలను సురక్షతౌంగా తెచిచ , తిర్గి దిౌంప్తనౌందుకు మా రవాణా విభాగానికి మేము కృతజఞతలు 

తెల్గయజేయదలచాము. నమోదు చేయబ్డిన విద్యా ర్డయిల కొరకు ఆకిోబ్ర్ 29న రౌండవ 

PSAT/NMSQT రర్పాలన ఉౌంటౌంది. PSAT/NMSQT యొకూ  సురక్షత మర్యు సఫలీకృత 2వ 

నిరా హణకు మేము ఎదుర్డ చూసిాము. 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf


TELUGU 

మేము అభివృది ాచెౌందుతునా  మా విద్యా  సౌంవతు రౌంలో రయనిసిునా పుప డు మీ నిరౌంతర 

సహన్ననికి మర్యు దయకు నేను నిజౌంగా కృతజుఞడను. ఎరప టిలా, నేను మా విద్యా వేత ిభప్దత 

మర్యు విద్యా  సమరయితకు పూర్గిా కటిబ్డి ఉనా్న ను. 

 

మీ #1 చీర్ లీడర్, 

 

Cheryl Watson-Harris 


