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Dekalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
మన విద్యా ర్థులు విజేయులవడానిని చూడడానికి రబ్బ ౌంది మరియు కమ్యా నిటీ సమిష్టగా
ి ముదుపు
చేయబ్డిన ఒక డిస్ట్రక్ట
ి ి లో భాగమైనౌందుకు నేను ఎౌంతో కృతజ్ఞడి
ు ని. DeKalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి
(DCSD) అౌంతటిలో నేను ప్రయాణౌం చేరనపుు డు, ప్రౌంతౌం ఏదైనా సరే, నేను మా విద్యా వేతతలలో
ఒక రౌంచుకునన ప్ేమ, ఉద్వే గము మరియు నిబ్ద్త
ధ ను చూశాను. ఈ సీజన్లో మేము పైవైపుకు
కద్లడౌం కొనసాగిసాతమనడౌంలో నాకెలౌంటి సౌంద్వహమ్య లేదు ఎౌందుకౌంటే ఈ డిస్ట్రక్ట
ి ి ఒక పెద్ద
కుటౌంబ్ౌం. కలిర, మనౌం చేయగలౌం, మరియు కలిర మనౌం చేద్యదౌం సాధిద్యదౌం మరియు రాణిద్యదౌం.

ప్రంతం VII తో క్షేప్తం లో
క్షేప్తపు రోజ్ఞ యొకూ ఉద్వశ్
ద ా ౌం ప్రౌంతీయ రర్ా వేక్షకులతో ఒక రోజ్ఞ గడరడౌం మరియు వారి రనిని
ప్రతా క్షౌంగా చూడడౌం. కౌంప్ీయ కరాా లయౌం ఏవైనా అౌంతరాలను నిౌంరగలద్య అని అౌంచనా
వేయుటకు మరియు మెర్థగుద్లలతో మద్తు
ద
ఇవే డానికి ఇది కి
క్ల ట
ో మై
ి నది. ఈ వార్ౌం, Dr. Rodney
Swanson మరియు అతని అదుు తమైన జటిని ప్రౌంతౌం VIIలో McNair హై స్కూ లోో and Cedar
Grove హైస్కూ ల్ సమ్యహాలలో కలిసే ఆనౌంద్ౌం నేను పౌంద్యను. నేను కొౌంద్ర్థ నిజమైన విద్యా
నాయకులను కలిసాను! ఈ ప్రౌంతౌంలో కొనిన “వాగాదనపు వద్”ద స్కూ ళ్ళు ఉనాన యి, కని అవి సరైన
నాయకులను తమలో కలిగి ఉనాన యి మరియు ఈ స్కూ ళ్ళు పురోగమిస్తతనాన యి. వార్థ తమ
విద్యా వేతతలను మరియు ఒకరినొకర్థ ఉతస వరీతి జర్థపుకొనే విధానిన నేను ఇటర
ి డతాను. "ద్శ్
తిరు గలిగే" నాయకతే ౌం కటమై
ి న రని, కని ఈ నాయకులు ఒకరినొకర్థ బ్లోేతౌం చేస్తకుౌంటూ
అౌంద్రినీ గొరు తనౌంవైపు నెటడా
ి నికి కటిబ్డి ఉనాన ర్థ! ఉరధాా యులు తమ విద్యా ర్థులకు సైన్సస
మరియు గణితౌంలో విటయ రౌండితా ౌంతో సహాయౌం చేస్తతనన వర్థు వల్ తర్గతులను
సౌంద్రిశ ౌంచేటపుు డు, మా విద్యా వేతతలకు అౌందిస్తతనన ఆద్ర్శ ప్రయమైన విద్ా ను చూర నేను
ఉత్తతజరడాాను. విద్యా ర్థుల పెర్థగుద్లను ప్ోతస హౌంచడానికి, ప్రౌంతౌం VII నినాద్ౌం, “మేము
విజయౌంలో లౌంగర్థ వేయబ్డాాము - ఎకూ డ మేము బోధిసాతము, నేర్థు కుౌంటాము, నడిపిసాతము
మరియు సేవ చేసాతము.” ప్రౌంతౌం VII కు వారి గమనిౌంచద్గ గ సాధనలు మరియు గొరు రనిని
కొనసాగినుస ునన దుకు శుభాకౌంక్షలు!
Narvie J. Harris ప్రథమిక థీమ్ స్కూ ల్
•

Title I Reward స్కూ ల్ రౌండు సౌంవతస రాలుగా క్లరర్
ు మైన పురోగతి సాధిస్త ౌంది

•

రౌండౌంకెల CCRPI లభాలు

Kelley Lake ఎలిమంటరీ స్కూ ల్
•

రౌండౌంకెల CCRPI లభాలు/Odds స్కూ లున ఓడిౌంచడౌం
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•

Odds స్కూ లున ఓడిౌంచడౌం

Robert Shaw ఎలిమంటరీ థీమ్ స్కూ ల్
•

Title I Distinguished స్కూ ల్

Cedar Grove హై స్కూ ల్
•
•

ఫుట్ బాల్ రాస్ట్ట ి విజేతలు (2018 మరియు 2019)
జాతీయ బీటా క్లక ో్ విలక్షణత స్కూ ల్

4 నక్షప్ాల వాావరణ రేటంగ్ స్కూ ళ్ళు
•
•
•

Cedar Groves ES
Kelley Lake ES
Obama Magnet

Barack H. Obama ప్రథమిక Magnet విజ్ఞానము మరియు ాంప్ికత స్కూ ల్
•
•

Johnathan Hines, పూర్ే -K టీచర్, రాస్ట్ట ి వాా రత సౌంవతస ర్పు ఉరధాా యుడు
సాు నిష్ ఇమమ ర్ షన్స కర్ా ప్కమౌం

రఠ్య ప్రణాళిక మరియు స్కచన (C&I) తో విభాగము Popin సందరశ న
Stacy Stepney మరియు రఠ్ా ప్రణాళిక మరియు స్కచన జటికు వారి Fernbank విజాున కౌంప్ద్పు
అదుు తమైన రర్ా టనకు ప్రత్తా క ధనా వాద్యలు. ర & ఐ యొకూ సౌంఘటిత కృష్ట మరియు
విద్యా రర్మైన విజయాల రటో నేను చాల ఆకటికొనబ్డాాను. మా విద్యా ర్థులను ఎత్తన శిఖరాలకు
తీస్తకెళ్ళు ధృడమైన ద్ృష్ట ి డిస్ట్రక్ట
ి ి-వారి STEM మరియు STEAM కర్ా ప్కమాలతో సహా వారికి ఉౌంది.
మా వద్ద విద్యా ర్థులకు ఇవే డానికి చాల ఉౌంది మరియు మా DCSD కముా నిటీ Fernbank విజాున
కౌంప్ద్ౌం అౌందిౌంచే ఈ అధ్బబ త అవకశాల లభానిన పౌందుతార్ని నేను ఆశిసాతను! ద్యచేర
సౌంద్రిశ ౌంచౌండిhttp://www.fernbank.edu/.
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బ్హుళ ప్ేణి మద్తు
ద ల వా వస ు (MTSS)మా కుటౌంబాలకు మరొక గొరు వనర్థ. విద్యా రర్మైన,
సాౌంఘిక, మరియు భావోద్వే గ అభాా సౌం పై అధిక సమాచార్ౌం
కొర్కుhttps://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=playను ద్యచేర
సౌంద్రిశ ౌంచౌండి.
గత వార్ౌం, ోటకహార్ సేవలు మరియు తకుూ వ ఆహార్ నాణా తతో మాకు దుర్ద్ృటక
ి ర్ సౌంఘటన
కలిగిౌంది. డిస్ట్రక్ట
ి ి క్షమారణను ఇచ్ు ౌందిhttps://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-anapology-for-food-quality/మరియు నేను మా విద్యా ర్థులకు మరియు కుటౌంబాలకు క్షమారణను
ఇవే ద్లచాను. Dekalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) ప్రమాణాలకు మరియు మా విద్యా వేతతల
సేవలకు కటిబ్డి ఉౌంటౌంది. ఒక క్లజాుపికగా, అనిన DCSD స్కూ ళ్ళు స్మవార్ౌం, బుధవార్ౌం,
మరియు శుప్కవార్ౌం ఉద్యౌం 11:00 గౌం. నుౌండి మధాా నన ౌం 1:00 గౌం వర్కు భోజనానికి
త్ర్వబ్డతాయి. నవీకర్ణల కోసౌం ద్యచేర DCSD న్యా ప్టిటన్స వె్క్లసైట్క్లను సౌంద్రిశ ౌంచౌండి. మీ
ద్గ గర్లో ఉనన ఉచ్త ఆహార్ వనర్థలను గురి తౌంచడానికి ఇకూ డ క్లకిక్టో చేర మీర్థ DCSD భోజన రౌంపిణీ
సైట్ మాా పక్లను కూడా అనేే ష్టౌంచవచుు https://bit.ly/3j9nlwf.
మేము రఠ్శాలయొకూ మ్యడవ వార్ౌంలోకి ప్రవేశిౌంచ్నపుు డు, మన కుటౌంబాలు, విద్యా ర్థులు
మరియు కమ్యా నిటితో నేను సౌంభాటణను కొనసాగిౌంచాలనుకుౌంటనాన ను. Dr. Morley తో
సాహస్ేతమైన సౌంభాటణా రా నెల్, మరియు the Town Hall Mrs. Vickie Turner తో టవున్స హాల్
మరియు So కొర్కు, NAACP DeKalb కౌంటీ, మీకు ధనా వాద్యలు. DeKalb కమ్యా నిటి ఈ వార్ౌం
త
సమాచార్వౌంతమైన మరియు శ్కివౌంతమైన
చర్ు లకు వాదిస్తతౌంది. ఒక
గొరు వారాౌంతానిన పౌంద్ౌండి మరియు సౌంఘటిత కృష్ట కలను నిజౌం చేస్తతౌంద్ని గుర్థతౌంచుకోౌండి
మరియు DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి లో మనౌం ఉమమ డిగా బాగుౌంటాము!
మీ #1 చీర్ లీడర్,
Mrs. Cheryl Watson-Harris, రర్ా వేక్షకుడు

