TELUGU

సంచిక 9
Dekalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,

క్రొత్త స్కూ ల్ సౌంవత్స రౌంలో మీరు బాగా ఇమడగలుగుతున్నా రని నేను భావిస్తతన్నా ను. మా వద్ద
అనేక అద్భు త్ కరయ క్రకమాలు ఉన్నా యి మరియు డిస్ట్రక్ట
ి ి లో క్రరస్తతవనలు జరుగుతున్నా యి
మరియు ఆ గొరప వనరులలో ొనిా మీతో న్న వార వార్తత రక్రత్ౌంలో రౌంచుకోవాలని న్న ఆశ. ద్యచేర
ఈ వార్తత రక్రానిా మీ DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) కుటౌంబౌం మరియు స్నా హితులతో
రౌంచుకోవడానికి సౌంకోచౌంచకౌండి మరియు వారిని చౌందాదారులు కవడానికి క్రోత్స హిౌంచౌండి: A
Message from your Superintendent.

ప్రంతం VI తో క్షేప్తంలో
క్షేక్రత్ దినౌం కోసౌం నేను క్రరయాణౌంచడౌం, ఒక మౌంచ అనుభవౌం. క్రరతి సౌంద్రశ నలో, నేను
సౌంతోషౌంగా ఆహ్వా నిౌంరబడాాను మరియు మన విదాయ రుులను మరియు కమ్యయ నిటిని ఉక్రేకౌంతో
స్నవిౌంచే రబబ ౌంది వలన మరిౌంత్ క్రేరణ పౌందాను. ఈ వెనుకటి బుధవారౌం, క్షేక్రత్ దినౌం క్రరౌంత్ౌం
VI లో Mrs. Pamela Benford తో జరిగౌంది. నేను క్రరౌంత్ౌం VI యొకూ మ్యడు స్తౌంక్రరదాయేత్ర
స్కూ ళ్ళ ను సౌంద్రిశ ౌంచాను అకూ డ నేను క్రరౌంత్ౌం VI యొకూ Columbia క్కస
స్ ్
ి , Towers క్కస
స్ ్
ి ,
మరియు స్తౌంక్రరదాయేత్ర క్కస
స్ ్
ి ల అౌంద్రు 16 క్రరధానోరధాయ యులను కలిస్తను. నేను క్రరౌంత్ౌం
VI యొకూ మైక్రకో-కయ బినెట్ సభ్యయ లను కూడా కలిస్తను. Mrs. Benford మరియు క్రరౌంత్ౌం VI, మీ
నిబద్త్
ధ మరియు అద్భు త్మైన కరయ స్తధనకు చాలా ధనయ వాదాలు.
క్రరౌంత్ౌం VI యొకూ ఛౌంపియనుస్ విజయపు మార గౌంలో ఉన్నా రు మరియు ఇవి ఆనౌందానిా
రౌంచుకోవడానికి ొనిా కరణాలు మాక్రత్మే:
•

విద్యా పరమైనవి
o

క్రరౌంత్ౌం VI యొకూ 85% స్కూ ళ్ళళ గత్ CCRPI నివేద్నలో లాభాలను
పౌందాయి.

o

క్రరౌంత్ౌం VI లోని 3 స్కూ ళ్ళళ త్మ మొత్తౌం CCRPI స్కూ రులో రౌండౌంకెల
లాభాలను చూరయి: Canby Lane ES, Rowland ES, Columbia MS

o

5 క్రరౌంత్ౌం VI స్కూ ళ్ళళ “అసమానత్లను ఓడిౌంచౌండి” స్తధౌంచాయి: Canby
Lane ES, Columbia MS, Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (6వ-త్రగైతి లెకూ లు) విశిష ి అభాయ సకుల
శాానిా 24.7%నుౌండి 75% కి పౌంచౌంది మరియు అది 5 నక్షక్రాల వాావరణ
రేటిౌంగుస్గల ఒక ఉనా త్ క్స్తుయి STEM మానయ త్ పౌందిన స్కూ ల్

•

పరికరాల పంపిణీ -రరికర్తలను కోరిన 1-12 త్రగతుల 98% విదాయ రుులు వాటిని
అౌంద్భొన్నా రు.

•

కుటంబాలకు వ్యా పి ి - అనేక క్రరౌంత్ౌం VI స్కూ ళ్ళళ రవాణా సౌకరయ ౌం లేని కుటౌంబాల
విదాయ రుులకు రరికర్తలను మరియు/లేదా బోధన్న వనరులను అౌందిౌంచాయి.

TELUGU
వితి విభాగపు Popin సందరశ నము - లక్ష్ా ం III సిబ్బ ంది సమరత
థ
విత్త విభాగానిా సౌంద్రిశ ౌంచే గౌరవౌం న్నకు కలిగౌంది, దానిలో క్రకయము మరియు ఒరప ౌందాలు,
చెలిౌం
స్ చవలరన ఖాాలు, అకౌంటిౌంగ్ మరియు మ్యలధన ఆస్తతలు, బడ్జట్
ె మరియు
కేటాయిౌంపులు, క్రరమాద్ నిరా హణ, మరియు రఠశాల ోషకహ్వర స్నవలు ఉన్నా యి. ఈ విభాగౌం
మా డిస్ట్రక్ట
ి ి ఆరి ుక బాధయ త్, జవాబుదారీత్నౌం మరియు క్రగాహక స్నవపై నిలబడి, సరైన స్తమర ుయ ౌంతో
రనిచేస్కత మరియు విదాయ రుుల స్తధన చుట్టి వనరులను సమలేఖనౌం చేస్న మ్యలాధారౌం.
నేను Ms. Masana Mailliardను త్న నేత్ృాా నికి మా మరియు మా మధయ ౌంత్ర ముఖయ విత్త
అధకరిగా స్నవ చేయుటకు ముౌంద్భకు వచి నౌంద్భకు క్రరస్తతతిస్తతను. COVID-19 మ్యరవేత్
అౌంత్టా విత్త శాఖ అలుపరగకుౌండా రనిచేరౌంది మరియు వారి దీర ఘ కృషికి నేను చాలా
కృత్జ్ఞడ
ు ను. బడ్జట్
ె అభివృదిధ అవలోకన్ననిా మరియు స్తన్నా -ఆధారిత్ విధాన్ననిా
ఉరయోగౌంచుకునే ొత్త క్రరక్రకియను అమలు చేస్న క్రరణాళికలను అౌందిౌంచన బృౌందానిా కలవడౌం
చాలా ఆనౌంద్ౌంగా ఉౌంది.
మీలో చాలామౌంది కరిి క దినోత్స వపు వార్తౌంత్ౌం కోసౌం ఎద్భరుచూస్తతన్నా రని నేను ఖచి త్ౌంగా
అనుకుౌంటన్నా ను మరియు మీ కుటౌంబాలతో ఆనౌంద్ౌంగా గడరడానికి మీరు సమయౌం
తీస్తకుౌంటారని నేను ఆశిస్తతన్నా ను. కరిి క దినోత్స వపు ోషణ షెడ్యయ ల్ మరియు కలిబాట రకూ న
తీస్తొనే తిౌండ స్ కోసౌం ఆహ్వర భక్రద్త్ చటాూ ల గురిౌంచ మరిౌంత్ సమాచారౌం కోసౌం ద్యచేర క్రకిౌంద్
చూడౌండి. అలాగే, నేను మీ ఫోటోలు మరియు క్రరతిపుషి ి లను స్కషల్ మీడియాలో చూర చాలా
ఆనౌందిౌంచాను మరియు సరదా వరుి వల్ అభాయ స క్సలా
ు లను మీరు మరియు మా విదాయ వౌంతులకు
మద్తు
ద
ఇస్తతనా అద్భు త్మైన కుటౌంబాలు, త్లిద్
స్ ౌంక్రడులు మరియు సలహ్వదారులను
క్రరచురిౌంచడౌం ొనస్తగౌంచమని అడుగుతున్నా ను. వరుి వల్ అభాయ స్తనికి అౌంద్రి సహకరౌం
అవసరౌం మరియు నేను మీరు చేస్న ఎౌంతో కృత్జ్ఞడ
ు ను. ఒక గొరప వార్తౌంానిా పౌంద్ౌండి!
మీ #1 చీ్ లీడ్,
Mrs. Cheryl Watson-Harris, రరయ వేక్షకుడు

