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వాల్యూ మ్ 17
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,

మా స్కూ లర్స్ వారి నిబద్త
ధ మరియు అౌంకితభావానికి ధన్య వాదాలు. నిన్న టితో డిస్ట్రక్ట
ి ి స్కూ ల్్తో నా 100 వ రోజుగా
గురి తౌంచబడిౌంది మరియు నేను Dekalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కు గరివ ౌంచద్గిన్ స్కపరిౌంటౌండౌంట్. ఈ గత కొనిన
నెలలు డిస్ట్రక్ట
ి ి వాయ పతౌంగా అౌంతర్ గత మరియు బాహ్య వాటాదారుల నుౌండి మన్ ప్రియమైన్ సమాజౌం గురిౌంచి చాలా
తెలుసుకోవడానికి ా
్ నో దద్యౌం మరియు విన్యౌంగా ఉనాన యి, ఇవన్నన ప్రపపౌంచ మహ్మాా రి దావ రా నాయకతవ ౌం
వహిసుతన్న ప్పు డు మరియు నావిగేట్ చేసుతన్న ప్పు డు ఉనాన యి.

నేను గురి తౌంచిన్ బలాలు మరియు అవకశాలను పౌంచుకునేౌందుకు ఎదురుచూసుతనాన ను, విదాయ నైప్పణ్యయ నిన
స్కధౌంచడానికి మా అభాయ సకుల కమ్యయ నిటీని ప్రేరేిౌంచడానికి DCSD యొకూ ద్ృష్టని
ి పౌంపౌందిౌంచుకుౌంటాను,
తదావ రా మన్ అౌంద్మైన్ మరియు తెలివైన్ స్కూ లర్స్ అౌంద్రూ, అదుు తమైన్ విభిన్న సమాాలనిన టిలోనూ
Dekalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి ప్రగాడుయ యేట్ కోసౌం మా ద్ృష్టని
ి స్కధౌంచడానికి వారి పూరి త స్కమరాయయ నిన చేరుకోవచుు .

త
ఈ ప్రగామౌంలో భాగస్కవ మయ ౌం కవడానికి నాకు అవకశౌం ఇచిు న్ౌందుకు మరియు ఈ శకివౌంతమైన్
డిస్ట్రక్ట
ి ి లోని
అదుు తమైన్ ఛౌంియనుు మరియు ఈకివ టీ వారియర్స్ తో
్ కలిర పనిచేయడానికి DCSD కి ధన్య వాదాలు,
మన్ౌంద్రిన్న మౌందుకు మరియు మరౌంతో ఎత్తతకు తీసుకెళ్ ుడానికి, మేమ ప్రేరేిౌంచి, స్కధౌంచి మరియు ప్రపతిభ
చూిౌంచామ. మరిౌంత సమాచార్ౌం కోసౌం ద్యచేర స్కపరిౌంటౌండౌంట్ యొకూ కర్న ర్స్ను సౌంద్రిశ ౌంచౌండి.

ప్రేరేిౌంచు. స్కధౌంచు. ప్రపతిభ చూిౌంచు

“ఈ గ్రామంలో భాగస్వా మూ ం కావడానికి నాకు
అవకాశం ఇచ్చి నందుకు మరియు ఈ
శకి ివంతమైన డిస్ట్రిక్లోని
ి్
అదుు తమైన
ఛంపియన్లు మరియు ఈకిా టీ వారియర్స ్తో
కలిర పనిచేయడానికి DCSD కి
ధనూ వాదాలు.”
్ీమతి.
మ
Cheryl Watson-Harris
స్కపరిౌంటౌండౌంట్
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మీకు తెలిరన్ విధౌంగా, మేమ అకోబ
ి ర్స 9న్ ఫార్ౌంను తిరిగి ఇవవ డానికి వయ వధని పౌంిణీ చేస్కమ మరియు
గడువును న్వౌంబర్స 30, 2020 వర్కు పడిగిౌంచామ. ఈ ఫార్ౌంను పూరి త చేయడౌం దావ రా,
తలిద్
ు ౌంప్రడులు/సౌంర్క్షకులు ప్రపతి బిడకు
డ తమకు న్చిు న్ ఎౌంికను ఎౌంచుకోవచుు . హైప్రబిడ్ మోడల్్లో తిరిగి
రావాలని లేదా దూర్ప్ప/రిమోట్ అమరికలో ఉౌండాలని కోరుకునే కుటౌంబాల గురిౌంచి సమాచారానిన
సేకరిౌంచడానికి మా స్కూ ల్ ేరౌంట్ ఇౌంటౌంట్ ట ఫార్ౌం పూరి త డేటాను ఉపయోగిసుతౌంది.

హైగ్రిడ్ లెరిన ంగ్ (ముఖాముఖి మరియు డిస్టన్స
ి స /రిమోట్ లెరిన ంగ్ కలయిక):
▪

హైప్రబిడ్ అధయ యన్ పద్తి
ధ తమ ిలల
ు ను మఖామఖి, స్కూ ల్ వాతావర్ణౌంతో డిస్టన్స
ి ్ /రిమోట్ లెరిన ౌంగ్తో

మిళితౌం చేయడౌంలో సౌకర్య ౌంగా ఉౌండే కుటౌంబాల కోసౌం రూపౌందిౌంచబడిౌంది.

డిస్టన్స
ి స /రిమోట్ లెరిన ంగ్్నమూనా:
▪

ప్రపసుతత సమయౌంలో మఖామఖి పద్తి
ధ లో తమ ిలలు
ు
స్కూ లుూ తిరిగి రావడౌంలో సౌకర్య ౌంగా లేని

కుటౌంబాల కోసౌం డిస్టన్స
ి ్ /రిమోట్ లెరిన ౌంగ్పద్తి
ధ రూపౌందిౌంచబడిౌంది. స్కూ ల్ అౌందిౌంచిన్ వరుు వల్
ఫారాా ట్్లో విదాయ రుయలు ఇౌంటి నుౌంచి నేరుు కోవడౌం కొన్స్కగిస్కతరు.

మీ ిలలు
ు
వచిు న్ప్పు డు సుర్క్షితమైన్ వాతావర్ణ్యనిన కలిగిౌంచడానికి మరియు నిర్ౌంతర్ రిమోట్ బోధన్ కోసౌం
తగిన్ౌంతగా రద్ౌం
ధ కవడానికి, మా స్కూ లకు
ు హాజర్యేయ ిలల
ు కు సరేవ ఫార్మ్ను సమరిు ౌంచాలి్ న్ అవసర్ౌం
తలిద్
ు ౌంప్రడులకు ఉౌంది.

మీ ిలల
ు కోసౌం మాకు సరేవ ప్రపతిసు ౌంద్న్ రాకపోతే, మీ ిలలు
ు
హైప్రబిడ్ నేపధయ ౌంలో నేరుు కోవడానికి తిరిగి
వసుతనాన ర్ని మేమ అనుకుౌంటామ. సరేవ ఫార్ౌం న్వౌంబర్స 30, 2020 న్ మగుసుతౌంది. సరేవ తీసుకోవడానికి
ద్యచేర ఇకూ డ కి
్ క్టు చేయౌండి: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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ఫారం తిరిగి ఇవా డానికి వూ వధి
అకోిబర్ 9-నవంబర్ 30, 2020
పడగిౌంచబడిన్ది

కోవిడ్-19 నవీకరణలు

Georgia ప్రపారోగయ శాఖ (GDPH) లెకూ ల ప్రపకర్ౌం, రౌండు వారాల వయ వధలో 100,000 మౌంది నివారత్తలకు 100
కేసుల "గణన్నయమైన్ వాయ ిత" బౌంచ్ మార్సూ కౌంటే కమ్యయ నిటీ వాయ ిత ్స్కయయిలు పరుగుతూనే ఉనాన యి. నిన్న టి
వర్కు, DeKalb కౌంటీ కోసౌం GDPH నివేదిౌంచిన్ ఈ సౌంఖయ 270. DeKalb కౌంటీలో ప్రస్టు డ్ ్స్కయయిలను ఎపు టికప్పు డు
తెలుసుకోవడానికి, ద్యచేర సౌంద్రిశ ౌంచడౌం కొన్స్కగిౌంచౌండి: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-statusreport. ఈ సౌంఖయ ల పరుగుద్ల చాలా ఆౌందోళ్న్గా ఉౌంది మరియు వాయ ధ నియౌంప్రతణ మరియు నివార్ణ కేౌంప్రద్ౌం
(CDC) ప్రపకర్ౌం భప్రద్తా చిటాూ లు మరియు మఖయ మైన్ విషయాలను డిస్ట్రక్ట
ి ి పౌంచుకుౌంటౌంది. ఆ గమనికలో,
ద్యచేర చూడౌండి మహ్మాా రి సమయౌంలో సుర్క్షితౌంగా ఉౌండటానిన ప్రపోత్ హిసుతన్న ఉపాధ్యయ యులు మరియు
బాయ ౌండ్ విదాయ రుయల నుౌండివేవ్ దెమ బోస్కా య జిక్ట వీడియో చూడౌండి.

CDC ప్రపకర్ౌం మాస్కూ ధరిౌంచడౌం గురిౌంచి కొనిన మఖయ మైన్ విషయాలు ఇకూ డ ఉనాన యి:
ఇతరుల మధయ ఉన్న ప్పు డు మీ దరు మరియు మకుూ ను మాస్కూ ్తో కవర్స చేసుకోౌండి
•

మీకు అనారోగయ ౌంగా అనిిౌంచకపోయినా మీరు కోవిడ్-19 ను ఇతరులకు వాయ ిత చేయవచుు .

•

మాస్కూ అౌంటే మీకు వాయ ధ సోకిన్ప్పు డు ఇతర్ వయ కుత లను ర్క్షిౌంచడానికి అని అర్ యౌం.

•

ప్రపతి ఒకూ రూ ప్రపజల మధయ లో మరియు మీ ఇౌంటిలో నివరౌంచని వయ కుత ల మధయ ఉన్న ప్పు డు మాస్కూ

ధరిౌంచాలి, ప్రపతేయ కిౌంచి ఇతర్ స్కమాజిక దూర్ చర్య లను నిర్వ హిౌంచడౌం కషౌం
ి అయిన్ప్పు డు ఉౌండాలి.
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o

2 సౌంవత్ రాల కౌంటే తకుూ వ వయసు్ ఉన్న చిన్న ిలల
ు కు, శావ స తీసుకోవడౌంలో ఇబబ ౌంది ఉన్న ,

లేదా అపస్కా ర్క ర
్ తి
య లో ఉన్న , అసమర్ యమైన్ వారికి లేదా సహాయౌం లేకుౌండా మాస్కూ తీరవేయలేని వారికి
మాసుూ లు ధరిౌంచకూడదు.
•

త కితా్
ఆరోగయ సౌంర్క్షణ కర్య కర్ తల కోసౌం ఉద్దేశౌంచిన్ మాస్కూ ్ను ఉపయోగిౌంచకూడదు. ప్రపసుతతౌం, శస్ట్సచి

మాస్కూ ్లు మరియు N95 రరు రేటరుు ్కిష
ు మై
ి న్ సర్ఫరా, ఇవి ఆరోగయ సౌంర్క్షణ కర్య కర్ తలు మరియు ఇతర్ మొద్టి
ప్రపతిసు ౌంద్న్దారులకు మాప్రతమే కేటాయిౌంచబడాలి.
•

మీ మరియు ఇతరుల మధయ 6 అడుగుల దూర్ౌంగా ఉౌండడౌం కొన్స్కగిౌంచౌండి. మాస్కూ అనేది స్కమాజిక

దూరానికి ప్రపతాయ మాన యౌం మాప్రతౌం కదు.

కోవిడ్ -19 కేసులు DeKalb
కంటీలో

య
్ ు ూ క్ లైవ్సస మేటర్ వీక్ ఆఫ్ యాక్షన్స 2020

డిస్ట్రక్ట
ి లో
ి్ DeKalb స్కూ ల్్ వీక్ట ఆఫ్ యాక్షన్స 2020 లో బా
్ ు య క్ట లైవ్్ మేటర్స భారీ విజయానిన స్కధౌంచిౌంది. DeKalb
కౌంటీ షెరీఫ్ Melody Maddox, Stewart ఫౌండేషన్స యొకూ Hank Stewart, Georgia రాస్ట్ష ి యూనివరిశ టీకి చౌందిన్
త నుౌండి
డా. Thomas McBryde, డా. Ghody Muhammad మరియు Scholastic నుౌండి డా. Haggen తో సహా వకల
త
వచిు న్ మద్త్త
ే
మరియు శకివౌంతమైన్
ప్రపద్ర్శ న్లకు నిజౌంగా నా కృతజత
నో లు. ఈ స్కూ రి తదాయకమైన్ వార్ౌంలో
హాజరు కలేకపోయిన్ విదాయ రుయలు మరియు కుటౌంబాల కోసౌం తవ ర్లో భాగస్కవ మయ ౌం చేయడానికి మాకు
వీడియోలు ఉౌంటాయి. ద్యచేర YouTube లో @dekalbschools ని సౌంద్రిశ ౌంచౌండి.

BLM వార్ౌంలో, నేను మా తెలివైన్ స్కూ లర్స్ ్ను చూర విసా యౌం చౌందాను వారు చాలా రద్ౌం
ధ గా మరియు
ఆలోచనాతా కౌంగా ఉనాన రు, వారు ాతి అనాయ యౌం ఇౌంక ప్రపపౌంచౌం మరియు వారి సమాాలపై దాని ప్రపభావౌం
గురిౌంచి మాటాుడిన్ప్పు డు ఉనాన రు. వార్సతావ నిన సృష్టౌం
ి చే మా విదాయ రి య ప్రపణ్యళికలు మరియు ప్రపపౌంచానిన ఏకౌం
చేయడానికి వారి ధృవీకర్ణలను నేను విని ఆన్ౌందిౌంచాను. BLM వారానిన విజయవౌంతౌం చేయడానికి కృష్ట చేరన్
త
DCSD విదాయ మౌండలికి, డిస్ట్రక్ట
ి ి నాయకులకు ధన్య వాదాలు. మా అదుు తమైన్ విభిన్న స్కూ లర్స్ ్ను శకివౌంతౌం
చేయడానికి ఈ ఉద్య మానిన కొన్స్కగిౌంచాలని మేమ ఎదురు చూసుతనాన మ. మై ప్రబద్ర్స్ కీపర్స్గురిౌంచి మరిౌంత

TELUGU

సమాచార్ౌం కోసౌం ద్యచేర వెతకౌండి, యువత అౌంద్రూ వారి పూరి త స్కమరాయయ నిన చేరుకోగలర్ని నిరాధరిౌంచడానికి
అబాబ యిలను మరియు ఇతర్ ర్ౌంగు యువకులు ఎదుర్కూ నే నిర్ౌంతర్ అవకశాల అౌంతరాలను పరిషూ రిసుతౌంది.
DCSD యొకూ ప్రపతి 137 స్కూ లోు అధ్యయ యాలను ఏరాు ట చేయడౌం DCSD యొకూ లక్షయ ౌం.

కమూూ నిటి కలయిక
ఈ వార్ౌం టౌన్స హాల్్ ్కు హాజరైన్ మా వాటాదారులకు-స్టౌంప్రటల్ ఆఫీస్క, బస్క స్ట్ైవరుు మరియు స్కూ ల్ ఆధ్యరిత
ఉదోయ గులకు ధన్య వాదాలు. ఈ సౌంభాషణలు స్కూ ల్ ప్పన్ః ప్రపార్ౌంభానికి మరియు సుర్క్షితౌంగా చేయడౌం మాకు
కీలకౌం.

మేమ ఈ వార్ౌం మా అదుు తమైన్ కుటౌంబాలతో మరియు తలిద్
ు ౌంప్రడులతో జరుప్పకునాన మ మరియు
విదాయ వౌంత్తలను చేస్కమ. వరుు వల్ సమాచార్ స్టషన్స్ అలాగే డిజిటల్ వన్రులు, విప్రకేతలు, మరియు
మరిౌంతవరుు వల్ తలిద్
ు ౌంప్రడుల మరియు కుటౌంబ స్కధకర్త సద్సు్ లో అౌందిౌంచారు. పాల్గగన్న ౌందుకు
త
ధన్య వాదాలు మరియు తెలుసుకోౌండి, మా స్కూ లర్స్ ్కు మద్త్త
ే
ఇవవ డానికి మా కుటౌంబాలను శకివౌంతౌం
చేయడౌం ప్రపధ్యన్ౌం! వరుు వల్ తలిద్
ు ౌంప్రడుల మరియు కుటౌంబ స్కధకర్త సమావేశౌం గురిౌంచి మరిౌంత
తెలుసుకోవడానికి, ద్యచేర ప్రకిౌంద్ చూడౌండి.

చివర్గా, డిస్ట్రక్ట
ి కు
ి్ స్కనుకూల ప్రకెడిట్ రేటిౌంగ ఉౌంద్ని పౌంచుకోవడౌం నాకు చాలా ఆన్ౌంద్ౌంగా ఉౌంది మరియు ఇది
జర్గడానికి రబబ ౌంది తీసుకున్న అౌంకితభావౌం మరియు కృష్టని మేమ అభిన్ౌందిసుతనాన మ. మా గొపు వార్ తలను
చద్వడానికి ఇకూ డ సౌంద్రిశ ౌంచౌండి: Moody’s్ఇనెవ సర్
ి ు సేవల నుౌండి అనుకూల రేటిౌంగ్ను DCSD
అౌందుకుౌంటౌంది.

గొపు ఫాల్ ప్రేక్ట DCSD కుటౌంబానికి మరియు ద్యచేర తిరిగి ప్రపార్ౌంభిౌంచే న్వీకర్ణలపై మా వెబ్సైట్్ను
సౌంద్రిశ ౌంచడౌం కొన్స్కగిౌంచౌండి https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/.
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