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సంచిక 16 

DeKalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

ఈ వారౌం మీకు ఫలవౌంతౌంగా ఉౌంటౌందని నేను ఆశిస్తునా్న ను. COVID-19 మా కమ్యూ నిటీ జీవితాలపై 

ప్రభావౌం చూపుతూనే ఉనా్ రప టికీ, మా స్కూ లర్స్  మరియు రబ్బ ౌంది ఆరోగ్ూ ౌం మరియు భప్దతపై మా 

నిబ్దధత చాలా ముఖ్ూ మైన్ది. 

 

నేను గ్త కొనాి  వారాలుగా చెబుతునా్ టుగా, మా పున్ః ప్ారౌంభ ప్రణాళిక మారదు మరియు స్థరరరౌంగా 

ఉౌంది. ాఠశాలల పున్ః ప్రవేశానికి మా డేటా-ఆధారిత విధాన్ౌం ాఠశాలలను తిరిగి తెరవడానికి 

మరియు మ్యరవేయడానికి కూడా అనుమతిౌంచౌంది, తద్వా రా ఈ మహమాా రి సమయౌంలో మా 

కమ్యూ నిటీని మరిౌంత అనూహూ తకు గురి చేస్తుౌంది. ఈ అనిశిి త సమయాలోు  మన్ స్కూ లర్స్  

ముఖాముఖి బోధన్కు స్తరక్షితౌంగా మన్ౌం తిరిగి వచిే  వరకు నేరి్చ కోవడౌంపై దృష్ట ిపెట్డిౌం చాలా 

స్థకి ుటమిైన్ది. మా విద్వూ ర్చరలు విద్వూ విటయక విజయాలపై దృష్ట ిస్కరిౌంచన్రప టికీ, అతూ వసర సౌంరదధత, 

రవాణా, భప్దతా ప్ోటోకల్స్థలు మరియు మరెనా్న  విటయాలతో సహా ాఠశాలలను తిరిగి 

ప్ారౌంభౌంచడానికి మా డిస్ట్రకి్ట ిన్నయకులు తీప్వౌంగా కృష్ట చేస్తున్నా ర్చ. దయచేర అప్ డేట్ ల కోసౌం 

మా పున్ః ప్ారౌంభ వెబస్థసైట్స్థను సౌందరిశ ౌంచడౌం కొన్స్కగిౌంచౌండి 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ వదద. 

 

జార్జయిా ప్రజారోగ్య  శాఖ విభాగ్ం (Georgia Department of Public Health, GDPH) లెకక ల 

ప్రకారం, రండు వారాల వ్య వ్ధిలో 100,000 మంది నివాసితులకు 100 కేసుల "గ్ణనీయమైన 

వాయ ప్త"ి బంచ్ మార్కక  కంటే కమ్యయ నిటీ ప్రె డ్ స్థ యి లు పెరుగుతూనే ఉన్నా ల. నేటి వ్రకు, 

DeKalb కంటీ కోసం జాస్థర్జయిా ప్రజారోగ్య  శాఖ విభాగ్ం (GDPH) నివేదించిన ఈ సంఖయ  198. 

DeKalb కౌంటీలో ప్రప డ్ స్థస్కరలలను ఎరప టికపుప డు తెలుస్తకోవడానికి, దయచేర సౌందరిశ ౌంచడౌం 

కొన్స్కగిౌంచౌండి: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. ఈ సౌంఖ్ూ ల పెర్చగుదల చాలా 

ఆౌందోళన్ కలిగిస్తుౌంది మరియు వాూ ధి నియౌంప్తణ మరియు నివారణ కోసౌం కౌంప్దౌం (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC)) ప్రకరౌం కొనిా  ముఖ్ూ మైన్ విటయాలపై మా కుటౌంబాలు 

మరియు రబ్బ ౌంది సప టౌింగా ఉన్నా రని నిరాధ రిౌంచుకోవాలనుకుౌంటనా్న ము. 

 

కరోన్న వైరస్ వాూ ధి 2019 గురిౌంచ వాసువాలు తెలుస్తకోౌండి 

• వాూ ధులు వారి జాతి లేద్వ జాతితో సౌంబ్ౌంధౌం లేకుౌండా ఎవరినైన్న అన్నరోగాూ నికి గురి చేస్కుల. 

o COVID-19 గురిౌంచ భయౌం మరియు ఆౌందోళన్ ప్రజలకు వైరస్ వాూ ప్తు చెౌందే ప్రమాదౌం 

లేకోలన్రప టికీ ఇతర్చలను నివారిౌంచడానికి లేద్వ తిరసూ రిౌంచడానికి 

కరణమవుతాల. 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov
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• చాలా మౌందికి, COVID-19 కి కరణమయ్యూ  వైరస్ నుౌండి తీప్వౌంగా అన్నరోగాూ నికి గురయ్యూ  

ప్రమాదౌం తకుూ వగా ఉౌంటౌందని భావిస్కుర్చ. 

o కొౌంతమౌందికి COVID-19 నుౌండి మరిౌంత తీప్వమైన్ సమసూ లకు ఎకుూ వ ప్రమాదౌం 

ఉౌందిమరియు తమను తాము రక్షిౌంచుకోవడానికి చరూ లు తీస్తకోవాలి. 

o గ్ృహ నిరబ ౌంధౌం లేద్వ ఒౌంట్రిగా జీవిౌంచడౌం పూరిు చేరన్ వారి ద్వా రా ఇతర 

వూ కుులకు సౌంప్కమౌంచే ప్రమాదౌం ఉౌండదు. 

• మమా లాి  మరియు ఇతర్చలను ఆరోగ్ూ ౌంగా ఉౌంచడౌంలో మీకు సహాయరడే కొనిా  స్కధారణ 

విటయాలు ఉన్నా ల. 

o మీ చేతులను కనీసౌం 20 రకన్ు ాట సబుబ  మరియు నీటితో కడగాలి, ముఖ్ూ ౌంగా మీ 

ముకుూ  చీదడౌం, దగుు లేద్వ తుముా  తర్చవాత; బాప్తూౌంకి వెళుడౌం; మరియు ఆహారౌం 

తిన్డానికి లేద్వ రదధౌం చేయడానికి ముౌందు. 

o కడుకోూ ని చేతులతో మీ కళ్ళు , ముకుూ  మరియు న్నటిని తాకడౌం మానుకోౌండి. 

o మీర్చ అన్నరోగ్ూ ౌంతో ఉన్ా పుప డు ఇౌంటోు  ఉౌండౌండి. 

o మీ దగుు లేద్వ తుముా ను టిష్యూ తో కవర్స చేయౌండి, తర్చవాత టిష్యూ ని చెతులో 

ారవేయౌండి. 

మన్ము ఈ మహమాా రితో జీవితానిా  కొన్స్కగిస్తునా్ పుడు దయచేర ఈ వాసువాలను గుర్చుపెటికోవాలి. 

జీవితంలో ఒక రోజు (ఎ డే ఇన్ ది లైఫ్) 

ాఠశాలల పున్ః ప్ారౌంభానికి మేము సనా్ దధమవుతునా్ పుప డు, మా సీనియర్స కూ బినెట్ సభ్యూ లు 

మరియు బోర్చు సభ్యూ లు కొౌందర్చ "ఎ డే ఇన్ ది లైఫ్" రరూ ట్న్ సౌందరభ ౌంగా ాఠశాలకు తిరిగి వచేి  

ప్రణాళికను గ్మనిౌంచడానికి గ్త వారౌం మ్యడు డి ర ఎస్ డి(DCSD) ాఠశాలలను సౌందరిశ ౌంచే 

అవకశౌం వచి ౌంది. ఈ రరూ ట్న్ కూ బినెట్ సభ్యూ లకు ాఠశాల ప్ోటోకల్్  / అభాూ స్కలు, తరగ్తి గ్ది 

అమరికలోని విద్వూ ర్చరలు, విద్వూ ర్చరల రరివర ున్నలు, భోజన్ౌం మరియు తొలగిౌంపులను రరిశీలిౌంచడానికి 

అవకశౌం కలిగిౌంచౌంది. ఈ రరూ ట్న్ను స్కధూ ౌం చేరన్ౌందుకు Canby Lane ప్ాథమక ాఠశాల, Chapel 

Hill మధూ తరగ్తి ాఠశాల మరియు Tucker ఉన్ా త ాఠశాల రబ్బ ౌందికి ధన్ూ వాద్వలు. 

 

స్థ క ్ లైవ్స్  మేటర్క వీ్ ఆఫ్ యాక్షన్ 2020 

న్వౌంబ్ర్స 9-13 వారౌం డిస్ట్రకి్ట ిలోని “Dekalb ాఠశాలల వీక్ట ఆఫ్ యాక్షన్ 2020 లో స్థబాు క్ట లైవ్స్  మేట్ర్స”స్థ

అవుతుౌంది. వారౌం పొడువున్న జరిగే కరూ ప్కమౌంలో రోజువారీ స్థబాు క్ట లైవ్్స  మేట్ర్స ాఠశాల ఆధారిత 

బోధన్న కరూ కలాాలు ఉనా్న ల, వీటిలో చారిప్తాతా కౌంగా స్థబాు క్ట కలేజీలు మరియు విశా విద్వూ లయాల 

హెచస్థబిరయులు( Historically Black Colleges and Universities, HBCUs) యొకూ  సోటల్ మీడియా వేడుక, 

DeKalb కౌంటీలో స్థబాు క్ట యాజమాన్ూ ౌంలోని వాూ ారాల వేడుక, "మై ప్బ్దర్స్  కీరర్స" ప్ారౌంభత్ో వౌం, " మై 

స్థబాు క్ట ఈజ్ బ్యూ టిఫుల్ యూనిటీ డే,స్థ”మరియు విద్వూ ర్చరల నేతృతా ౌంలోని ాూ నెల్ చరి . 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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"DeKalb ాఠశాలల వీక్ట ఆఫ్ యాక్షన్ 2020 లో స్థబాు క్ట లైవ్స్  మేట్ర్స" యొకూ  లక్షూ ౌం, అనిా  వయస్తల 

ప్రజలు జాతి న్నూ యౌం యొకూ  సమసూ లతో కలిర మెలిర ఉౌండేౌందుకు ాఠశాల కమ్యూ నిటీలలో 

విమరశ న్నతా క ప్రతిబిౌంబ్ౌం మరియు నిజాలతీ సౌంభాటణ యొకూ  నిరౌంతర ఉదూ మానికి న్నౌంది 

రలకడౌం. 

 

DCSD ఒక విభనా్  ాఠశాల డిస్ట్రకి్ట,ి మరియు మేము ఆ అౌందమైన్ వైవిధాూ నిా  అనిా  విధాల 

జర్చపుకుౌంటాము. DeKalb ాఠశాలల వీక్ట ఆఫ్ యాక్షన్ 2020 లో స్థబాు క్ట లైవ్స్  మేట్ర్స మా కమ్యూ నిటీలలో 

జాతి మరియు స్కమాజిక అన్నూ యాలకు వూ తిరేకౌంగా మాటాు డేట్పుప డు మా కమ్యూ నిటీలలోని మా 

విద్వూ ర్చరల కోసౌం స్కనుకూల చప్తాలను గురిుౌంచడానికి మా స్కూ లర్స్  మరియు రబ్బ ౌందికి అవకశౌం 

ఇస్తుౌంది. 

 

కమ్యయ నిటి కలలక 

రోట్రీ స్థక ుబ ఆఫ్ Stone Mountain కు అతిథి వక ుగా న్నాు  గౌరవిౌంచార్చ. ఈ సౌంవత్ రౌం వార్చ 

ప్రరౌంచౌంలో మొట్మిొదటి హైప్బిడ్ రోట్రీ స్థక ుబ అయాూ ర్చ. హైప్బిడ్ అౌంటే ఏమటి? సరళమైన్ది: వార్చ 

ప్రతి వారౌం సమావేశానికి వూ కి ుగ్తౌంగా హాజర్చ కవడౌం లేద్వ ప్రతూ క్ష ప్రస్కరౌంలో ాల్గున్డౌం వౌంటి 

ఎౌంప్తకలను సభ్యూ లకు అౌందిస్కుర్చ. 

 

నిన్ా  రాప్తి మా ప్ాౌంత టౌన్ హాల్్  మరియు మా పేరెౌంట్ టౌన్ హాల్ లకు హాజరైన్ ప్రతి ఒకూ రికి 

ధన్ూ వాద్వలు. మా ప్ాౌంతాలు మరియు డిస్ట్రకి్ట ికు న్నయకతా ౌం వహౌంచే గొరప  బ్ృౌందౌం మాకు ఉౌంది 

మరియు మీ కృష్టని నేను అభన్ౌందిస్తునా్న ను.  మేము అనిా  స్కచన్లను ఆచరిౌంచడానిా  

కొన్స్కగిస్కుము మరియు మీర్చ గ్త రాప్తి టౌన్ హాల్ ని మస్ అలూ న్ట్ులతే, దయచేర ఇకూ డ స్థకి ుక్ట 

చేయౌండి https://youtu.be/0mC36NaRKVQ. 

 

అదుభ త వారాౌంతౌం మరియు మా డిస్ట్రకి్ట ిను బ్లమైన్ ప్గామౌంగా ఉౌంచడానికి మీర్చ చేరన్ సహాయానికి 

ధన్ూ వాద్వలు. 

 

మీ #1 చీర్స లీడర్స, 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

