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TELUGU

Dekalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
ఈ రాబోయే సోమవారౌం, నేనుDCSD బోర్డు సమావేశౌంలో పాల్గౌంటాను అక్ూ డ మేము మా స్కూ ల్ కు తిరిగి
వచ్చే ప్రణాళిక్లలోని తర్డవాతి అౌంచెల గురిౌంచి చరిే స్తాము. మా విద్యా రరమైన విజయానికి పారదరశ క్త
ముఖ్ా ౌం క్నుక్ నేను సమావేశపు ముఖ్ా ౌంశాలను మీతో రౌంచుకుౌంటాను. రాబోయే బోర్డు సమావేశానిి మీర్డ
DeKalb స్కూ ళ్ళ TV (DSTV)పై , DeKalb కౌంటీ లోని చానెల్ 24లో , లేద్య ఇక్ూ డ సౌందరిశ ౌంచడౌం ద్యా రా
చూడవచుే : https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/.
పునఃప్రవేశౌం వైపు మేము రయనిస్తాని పుు డు, మా విద్యా వేతాల మరియు రబ్బ ౌంది యొక్ూ భప్దత క్న్ని
న్నకు ఏది ఎకుూ వ ముఖ్ా ౌం కదని దయచ్చర తెలియౌండి. ఇది న్న ప్రధమ ప్పాధానా తగా ఉౌంటౌంది. నేను ఈ
“ప్ొతా స్తధారణ స్థరతి
త ” లో నేర్డే కోవటానికి మా విధానౌం అభివృదిి చెౌందుతుని ౌందున స్థరతి
త స్తతరక్ౌంగా
ఉౌండటానికి మీ వౌంతు క్ృషి చ్చయాలని ఇౌంక మీ అౌందరికీ గుర్డా చ్చయాలనుకుౌంటన్ని ను. Helen Keller
ఒక్స్తరి అన్ని ర్డ, “ప్రరౌంచమౌంతా బాధలతో నిౌండి ఉన్ని , అది వాటిని జయౌంచడౌంతో కూడా నిౌండి ఉౌంది.”
DCSD విద్యా ర్డిలు మరియు రబ్బ ౌందిని ఈ మహమాా రి అౌంతటా ధృడౌంగా ఉని ౌందుకు మరియు ముౌందుకు
వెళుతుని ౌందుకు నేను స్థశాఘిస్తస్తాన్ని ను.

విభాగం Popin సందర్శ నం మరియు జవాబుదారీతనపు కార్యా లయంతో క్షేత్తంలో
Dr. Linda Frazer కు మరియు జవాబుద్యరీతనపు కరాా లపు వివిధ శాఖ్ల దరశ కులకు ధనా వాద్యలు.
గుర్డవారౌం న్నడు, వారినుౌండి వార్డ మన డిస్ట్రక్ట
ి ి కు అౌందిౌంచ్చ వీటితో కూడిన అతా వసర కరాా లు మరియు
మదతు
ద
గురిౌంచి ఇౌంక నేర్డే ొనే ఆనౌందౌం క్లిగిౌంది:



మా విద్యా వేతాలకు వినూతి అభాా స అవకశాలకు ద్యరితీసే నిరౌంతర ప్రణాళిక్.
స్కూ ళ్ళ ను ఎలా మరియు ఎక్ూ డ మెర్డగురరచవచ్చే గురి ాౌంచడానికి రరిశోధన మరియు అౌంచన్నల

నుౌండి డేటాను ఉరయోగిౌంచడౌం.


రనితీర్డ అౌంచన్నలను బాగుగా సమతులా ౌం చెయడానికి విద్యా ర్డిలు మరియు టీచర ఘితో సహక్రిౌంచడౌం.

నేను DeKalb తాౌంప్తిక్ మరియు రరాా వరణ అకడమి (DATE) యొక్ూ అదుు త జటికు కూడా ధనా వాద్యలు
తెలురదలౌంచాను, అక్ూ డ నేను Charter స్కూ ల్ నేతలను క్లిస్తను. మన “క్లువు మరియు అభివాదౌం
తెలుపు” లోని అౌందర్డ పాలోగనువారితో మాటాఘిడడౌం ఇౌంక ద్యనితోబాట వార్డ మన విద్యా వేతాలకు
రూపౌందిౌంచిన ఉత్తాజక్రమైన విషయాల గురిౌంచి తెలుస్తకోవడౌం న్నకు ఆనౌంద్యనిచిే ౌంది. మా చార ిర్
మరియు డెకల్బ అౌంతరాాతీయ విద్యా రి త కౌంప్దౌం మధా భాగస్తా మా ౌం ఆదరశ ప్పాయమని నేను పేర్కూ న్నలి. ఈ
భాగస్తా మాా ల వలన మన చాలా మౌంది ఆౌంగ ఘి భాషా అభాా సకులు (ఇఎల్ఎల్) స్తధిస్తాని పురోగతి గురిౌంచి
నేను గరిా స్తాన్ని ను. వర్డే వల్ అభాా స అనుభవౌంపై మీ నిరౌంతర ప్రతిపుషికి
ి ధనా వాద్యలు. ఈ ప్రతిపుషి ి
న్నకు మరియు DCSD లో ఉని మనౌందరికీ మెర్డగురడడౌం ొనస్తగిౌంచడానికి మరియు ఉని త స్థస్తతయకి
చ్చర్డకోవడానికి చాలా అవసరౌం. మా విద్యా వేతాల విజయానికి మీ నిబ్దత
ి మరియు అౌంకితభావానికి నేను
క్ృతజ్ఞడ
ు ను.
DCSD మీకు ఒక్ గొరు వారాౌంతౌం క్లగని!
మీ #1 చీర్ లీడర్,
Mrs. Cheryl Watson-Harris, రరా వేక్షకుడు

