TELUGU
వాల్యూ మ్ 13
Dekalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
అక్టబ
ి ర్లో ప్రవేశిస్కూ విద్యూ ప్ేష్త
ి పై మీ నిరౌంతర దృష్టకి
ి ధన్ూ వాద్యలు. మా వర్చు వల్
రర్యూ వరణౌంలో ఒక అత్త్ూూ తూమ అధూ యన్ అనుభవానిి ఇవవ డానికి మా DCSD ఉపాధ్యూ యులు
మరియు కుటౌంబాలు జతగా భాగస్వవ ములై చేస్తూన్ి ప్రయాసలతో నేను ప్రతిరొజూ ప్ేరణ
పౌందుత్త్నే ఉన్ని ను.
స్కూ ళ్ళ ను ముఖాముఖిగా పునఃప్రారంభంచడం
స్కూ ల్ సౌంవతస రపు ఈ మొదటి కొనిి నెలలు విద్యూ ర్చులకు, ేరౌంట్సస /సౌంరక్షకులు, మరియు
రబబ ౌందికి సవాలుగా ఉౌండిన్వి; అయితే, కలిర, మన్ౌం ఏకౌం కవడానికి మన్ విద్యూ ర్చులకు ఒక కఠిన్
అధూ యన్ అనుభవౌం కలిగేలా నిర్యారిౌంచుక్టవడౌంలో విన్ని తి ౌంగా ఉౌండడానికి అనిి సవాళ్ళ ను
అవకశాలుగా ఎదురొూ న్ని ము . తరచుగా తెలిపిన్ విధౌంగా, ఈ అనిశిు త సమయాలలో మా
రబబ ౌంది విద్యూ ర్చులు, మరియు కుటౌంబాల భప్దత మరియు ప్ేయస్తస మా ప్పాధ్యన్ూ తగా ఉన్ి ది.
మీకు ముౌందే తెలిరన్ విధౌంగా, నెలవారీ న్వీకరణలను ప్రతి బోర్చు సమావేశౌంలో అౌందర్చ
భాగస్వవ ములతో రౌంచుక్టవడానికి డిస్ట్రక్ట
ి ి జూలై 13న్ కటిబడిౌంది. సెప్ౌం
ి బర్ 14న్బోర్చు సమావేశౌంలో
డిస్ట్రక్ట
ి ి దశల ప్రణాళికను వెలడి
ో ౌంచి చరిు ౌంచార్చ. 100,000 DeKalb కౌంటి నివారత్త్ల 14-ర్లజుల
సగట 100 లేద్య తకుూ వ అవవ గానే, డిస్ట్రక్ట
ి ి తర్చవాతి దశకు కదిలే రరివర ూన్ ప్రప్కియను ప్పారౌంభౌం
చేయగలదు అయితే అౌంతకన్ని ముౌందు మాప్తౌం కదు. న్న నేతృతవ ౌంలో, COVID-19
పున్ఃప్పారౌంభౌంచే టాస్కూ ఫోర్చస ప్రతిరొజూ డేటా సరళిని నిరీక్షిస్కూ 100,000 DeKalb కౌంటి
నివారత్త్ల 14-ర్లజుల సగటలో సెప్ౌం
ి బర్ 12న్నటి 122 నుౌండి అక్టబ
ి ర్ 2న్నడు104కు గణనీయమైన్
రతన్ౌం కలదని గురి ూౌంచార్చ.
ఒక రర
ు మైన్ రతన్ననిి ఆశిస్కూ, డిస్ట్రక్ట
ి ి మా రబబ ౌంది, విద్యూ ర్చులు, మరియు కుటౌంబాలను తర్చవాతి
ర
ద
ూన్కు
దశల రరివ
ర ౌం
ా చెయడానికి ప్కిౌంది కరూ ప్కమాలలో నిమగి మౌత్త్ౌంది:
చరయ
వైదూ నిష్ణాత్త్ల సలహా బృౌందౌంతో దివ వాసర సమావేశౌం కొన్స్వగౌంచడౌం
సలహా బృౌంద్యలతో సమావేశౌం కొన్స్వగౌంచడౌం
రబబ ౌంది ప్రకటన్ను రౌంరడౌం
రబబ ౌంది 2-వార సౌంకర కరూ వాతావరణానికి తిరిగ వచుు ప్రకటన్ను రౌంరడౌం
దశ II ప్పారౌంభౌంచడౌం: సౌంకర కరూ వాతావరణౌం (10, 11, మరియు 12-నెల రబబ ౌంది)
ేరౌంట్స/సౌంరక్షకుడి తిరిగి వచ్చు అభప్రాయము ప్రకటన్ను ఎలస్ట్కినిక్ట రూేణ రౌంచడౌం
దశ III ప్పారౌంభౌంచడౌం: స్వౌంప్రద్యయక కరూ వాతావరణౌం 5 ర్లజులు వార్యనికి (10, 11, మరియు 12నెల రబబ ౌంది)
డిజిటల్ అధూ యన్ౌం సగౌం ర్లజు
బీటా బృౌందౌం కొరకు ఒకర్లజు సౌంకర అధూ యన్ వాతావరణానిి ప్పారౌంభౌంచడౌం
క్టరిన్ అౌందర్చ విద్యూ ర్చులకు ఒకర్లజు సౌంకర అధూ యన్ వాతావరణానిి ప్పారౌంభౌంచడౌం మరియు
క్టరని విద్యూ ర్చులకు దూర/రిమోట్సఅధూ యన్ననిి కొన్స్వగౌంచడౌం
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దయచేసి గమనంచండి తాతాూ లిక సమయ రేఖ COVID-19 డేటా మరియు వైదయ నష్ణాతుల
మరియు ఆరోగయ సంసథల ప్రరస్తుత ఆరోగయ స్కచనల మేరకు మారవచ్చు . అక్టబ
ి ర్ 19న్నడు,
COVID-19 టాస్కూ ఫోర్స నెలవారీ న్వీకరణను విద్యూ బోర్చుకు మరియు అౌందర్చ భాగస్వవ ములకు
అౌందజేస్తూౌంది.
COVID-19 పునఃప్రారంభ టాస్కూ ఫోర్స్ తర అ అడి ప ప్రరనల ు
ప్రరనల : డిస్ట్సిక్ట
ి ి కముయ నటీ వ్యయ ప్త ు స్థథయిన ఎలానర్ధారిస్తుంది?
సమాధానం: COVID-19 పున్ఃప్పారౌంభ టాస్కూ ఫోర్స DeKalb కౌంటీ నివాస్తలలో 100,000 మౌందిలో
ఒక 14-ర్లజుల సీమలో తెలురబడిన్, నిర్యారిౌంరబడిన్ COVID-19 కేస్తలను కముూ నిటీ వాూ పిూ
స్వుయిని నిర్యారిౌంచడానికి గ్ప్గతూగా నిరీక్షిస్తూౌంది.
ప్రరనల : కముయ నటీ వ్యయ ప్త ు స్థథయిు ఏవి?
సమాధానం: Georgia ప్రగ్ ఆర్లగూ శాఖ కముూ నిటీ వాూ పిూ స్వుయిలను ప్కిౌంది విధౌంగా
నిరవ చిౌంచిౌంది:
అతూ ధికౌం: 100,000కు 100 కన్ని ఎకుూ వ కేస్తలు
తకుూ వ/స్వమాన్ూ ౌం: 100,000కు 6-100 కేస్తలు
లేవు/చాలా తకుూ వ: 1-5 కేస్తలు
ప్రరనల : కమ్యయ నటీ వ్యయ ప్త ు జోన ల యొకూ ప్రరతి స్థథయి
సిర్సు్ చేయడిడిన అయయ యన
నమ్యనాు ఏవి?
సమాధానం: రడ్ జోనులో, “అతూ ధిక వాూ పిూ” ఒక దూరపు/రిమోట్స అధూ యన్ వాతావరణానిి
ఇస్తూౌంది. ఇది మొతూౌం స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి లేద్య విడి అయిన్ ఒక స్కూ ల్ ప్రభావితౌం కగల లక్షూ పూరిత
అమలు కవచుు . వూ వధి సవ లప లేద్య దీర ఘకలికౌం కవచుు .
రస్తపు జోనులో, “తకుూ వ/స్వమాన్ూ వాూ పిూ” ప్కిౌంది ఎౌంపికలను కలిగ ఉౌంటౌంది: పూరి ూ దూరౌం
/రిమోట్స అధూ యన్ౌం, సౌంకర, లేద్య స్వౌంప్రద్యయక. సౌంకర అధూ యన్ వాతావరణాలు అన్గా
విద్యూ ర్చులకు to ముఖాముఖి హాజర్చ కవడౌంతో జోడిౌంచబడు ఇౌంటివదద జరిే దూరపు/రిమోట్స
అధూ యన్పు ప్రతాూ మాి య స్కచికలు. తకుూ వ/స్వమాన్ూ తలో మరొక స్వధూ త స్వౌంప్రద్యయకత,
అౌంటే స్వమాజిక దూర్యనిి పాటిస్కూ మరియు వాతావరణానిి స్తరక్షితౌంగా ఉౌంచేౌందుకు
ఉరశమౌంరజేయు వ్యూ హాలనుఅమలు చేస్కూ సవ యౌంగా హాజరై అధూ యన్ౌం చేయడౌం.
ఆకురచు జోన్లో, “చాలా తకుూ వ లేద్య వాూ పిూ లేకపోవుట” ప్కియాశీలౌంగా ఉౌంటూ మరియు స్తరక్షిత
నిరవ హణ నియమాలను అమలురర్చస్కూ ఒక స్వౌంప్రద్యయక అధూ యన్ వాతావరణానికి ద్యరి
తీస్తూౌంది.
ప్రరనల : డిస్ట్సిక్ట
ి ి ఎపుు డు తదురరి దనకు రరివర ున చందుతుంది?
సమాధానం: డిస్ట్రక్ట
ి ి ఇౌంక “అతూ ధిక వాూ పిూ” వర గౌంలో ఉౌంది. ఒక రర
ు మైన్ రతన్ౌం కలదని గురి ూస్కూ,
డిస్ట్రక్ట
ి ి రబబ ౌంది మరియు విద్యూ ర్చుల ప్కమమైన్ మరియు స్తరక్షితమైన్ పున్ఃప్రవేశానికి
రదమ
ా వుతోౌంది. 6-100 మధూ గల ఒక కేస్తల రర
ు మైన్ సౌంఖూ (రస్తపు జోన్) డిస్ట్రక్ట
ి ి ను సౌంకర
వాతావరణానికి రరివర ూన్ చెౌందడానికి అనుమతిస్తూౌంది. దయచేర గమనిౌంచౌండి సౌంకర విధ్యన్ము
ఒకవేళ్ కేస్తల సౌంఖూ 100కు మౌంచితే ఎుపు కు మారవచుు లేద్య ఒకవేళ్ కేస్తల సౌంఖూ 6
కన్ని కిౌందకు రడిపోతే ఆకురచు కు రరివర ూన్ చెౌందవచుు .
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ప్రరనల : సంకర అయయ యనం ఎపుు డు ప్రారంభమౌతుంది, విద్యయ ుథు ఏవియంగా
నరవ హంరడిడతాు?
సమాధానం: స్వౌంఘిక /భౌతిక దూరపు అవసర్యలను మరియు భప్దతా సలహాలను పాటిౌంచడానికి
స్కూ ళ్ళళ అనిి తరగత్త్లనుఅక్షర ప్రకమం ఆధ్యరౌంగా రండు సమనవ య వర్ధాు గా
నిరవ హిస్వూయి. తోబుటివుల సమయ స్కచిని సమలేఖన్ౌం చేయడానికి స్వునిక పాఠశాలలు
కుటౌంబాలతో సహకరిస్వూయి. రౌండు సౌంకర విధ్యన్నలలోన్న (వార్యనికిఒక ర్లజు లేద్య వార్యనికి
రౌండు ర్లజులు), బుధవార్యలు చిన్ి బృౌంద స్కచన్లకు, నేర్చప టకు, విద్యూ ర్చుల కన్ఫ రనిస ౌం్,,
ేరౌంట్స కన్ఫ రనిస ౌం్,, సేవలు, వృతిూరరమైన్ అధూ యన్ౌం, సహకర ప్రణాళిక మరియు బోధన్న
ప్రణాళిక యొకూ నియామకల క్టసౌం సౌంచితము చేయ బడతాయి.
ప్రరనల : ప్రరత్యయ క విదయ మరియు 504 విద్యయ ుథు ముఖాముఖి సేవలను ఎపుు డు పందడం
ప్రారంభస్థుు?
సమాధానం: సౌంకర అధూ యన్ వాతావరణౌం ప్రతెూ క విదూ విద్యూ ర్చులు మరియు 504 విద్యూ ర్చులకు
సౌంకర దిన్నలలోస్కూ లోో సవ యౌంగా హాజర్చ కగల సేవలను ఇవవ డానికి డిస్ట్రక్ట
ి ి కు
స్తూ
అనుకూలి ౌంది. సీప చ్ లాౌంగేవ జ్, ఫిజికల్ థెరపీ, ఆకుూ ేష్న్ల్ థెరపీ మరియు బిహేవియరల్
సపోర్ ి. ప్కమము మరియు దిన్చరూ లో మార్చప కరణౌంగా దశల మధూ రరివర ూన్కు విద్యూ ర్చులను
రదౌం
ా చెయడానికి మా మేధో వైకలాూ ల అనుసౌంధ్యన్నలు మరియు ఆటిజౌం / ప్రవర ూన్ సహాయక
రబబ ౌంది కుటౌంబాలు మరియు ఉపాధ్యూ యులతో కలిర రనిచేస్వూర్చ.
ప్రరనల : ఒకవేళ్ తరగతి గది , స్కూ
ల , లేద్య కస
ల ర్స
ి
ఆకసిి క వ్యయ ప్త ు సంభవిసే ు డిస్ట్సిక్ట
ి ి
స్త
ఏవియంగా సు ంది ు ంది?
సమాధానం: ఒకవేళ్ స్కూ ల్ సౌంబౌంధిత రబబ ౌంది సభ్యూ డు లేద్య విద్యూ రి ా COVID-19కు
స్వనుకూలముగా రరీక్షిౌంరబడితే, కొదిద కలౌం పాట పాఠశాల మరియు / లేద్య తరగతి గదిపై గురితో
కూడిన్ ప్రభావౌం ఉౌంటౌంది ద్యనిలో దూరపు/రిమోట్స అధూ యన్ౌం మరియు కరూ వాతావరణాలలో
రరివర ూన్ ఉౌండవచుు .
ప్రరనల : ఒకవేళ్ ఒక సిడిబ ంది సభ్యయ డు లేద్య విద్యయ రి థ COVID-19 లక్షణాలను కనరరిసే ు
డిస్ట్సిక్ట
ి ి ఏవియంగా సు ందిస్తుంది?
సమాధానం: ఒకవేళ్ ఒక రబబ ౌంది సభ్యూ డు లేద్య విద్యూ రి ు లక్షణాలను కన్రరిసేూ, ఆ రబబ ౌంది
సభ్యూ డు లేద్య విద్యూ రి ుని తక్షణమే విడిగా ఉౌంచబడుత్త్ౌంది. డిస్ట్రక్ట
ి ి Georgia ప్రగ్ ఆర్లగూ శాఖ,
DeKalb ప్రగ్ ఆర్లగూ మరియు వాూ ధి నియౌంప్తణ మరియు నివారణ కేౌంప్ద్యల స్కచన్లను
పాటిస్తూౌంది.
ప్రరనల : మేము పునఃప్రరవేశానకి సిదామవుతునల పుు డు విద్యయ ుథలకు ర్ధయ ారండ్ సేవు
అందుబాటు
ఉంటాయా?
సమాధానం: అవును, విద్యూ ర్చుల విజయానిి నిర్యారిౌంచడానికి పాఠశాలలు మదత్త్
ద ూ పౌందుటను
కొన్స్వగస్వూయి. విద్యూ ర్చుల విజయానిి ప్రభావితౌం చేసే అడౌం
ు కులను తొలగౌంచడానికి పాఠశాల
స్వమాజిక కరూ కర ూలు, మన్సూతవ వేతూలు, కనిస లర్చో మరియు ఇతర సహాయక రబబ ౌంది
ఉపాధ్యూ యులు మరియు నిర్యవ హకులతో కలిర రని చేస్వూర్చ.
ప్రరనల : మేము ాఠశాల
పునఃప్రరవేశంచడానకి  అస్తునల పుు డు మానసిక ఆరోగయ
అవగాహన చాలా ముఖయ ం. ఈ ప్రరయతాల నకి డిస్ట్సిక్ట
ి ి ఎలా సహకరిస్తుంది?
సమాధానం: స్వునిక పాఠశాలలోోని రబబ ౌందికి యువత మాన్రక ఆర్లగూ పు అవగాహన్పై శిక్షణ
ఇవవ డానికి డిస్ట్రక్ట
ి ి కటిబడి ఉౌంటౌంది. శిక్షణ వాసూవౌంగా, అలాగే ముఖాముఖి సెష్న్లో
ో జరిగేలా
మాడ్యూ ల్స అభవృదిా చేయబడుత్త్న్ని యి.

TELUGU
ప్రరనల : పునఃప్రరవేన దన
తలిలదంప్రడుు ఎలా కనెక్ట ి అవుతాు?
సమాధానం: ేరౌంట్స మరియు కుటౌంబ ఎౌంగేజ్మ ౌంట్స తలిద
ో ౌంప్డుల కొరకు వ్యూ హాలు మరియు
తూ
ద
సూ
పా
ఉ మ ర త్త్
ా లను రౌంచుక్టవడానికి వా వ ో టాఫ రౌంను వాడటౌం కొన్స్వగస్తూౌంది. స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి
వెబసైట్స కూడా పున్ఃప్రవేశానికి సౌంబౌంధిౌంచిన్ అతూ ౌంత తాగ్ సమాచారౌం క్టసౌం ఒక గొరప వన్ర్చ.
ప్రరనల : స్కూ ల్ డ డిస్ట్సిక్ట
ి ి కుటుంబాలకు అనువ్యదం మరియు వ్యయ ఖాయ న మదుతును ్స్తుంద్య?
సమాధానం: అవును. అనువదిౌంచాలిస న్ రప్తాల క్టసౌం స్వునిక పాఠశాలలు ఆౌంగ ో అభాూ సకుల
విభాగానిి సౌంప్రదిౌంచాలి. ప్దద సౌంఖూ లో ఆౌంగ ో అభాూ సకులు ఉన్ి పాఠశాలలకు వాూ ఖాూ తలను
నియమస్వూర్చ. ప్పాధమక ఇౌంటి భాష్ ఆౌంగ ోౌం కని కుటౌంబాలు (PHLOTE’s)అధిక సౌంఖూ లో ఉన్ి
పాఠశాలలకు మదత్త్
ద
ఇవవ డానికి అదన్పు మదత్త్
ద ను అభూ రి ుౌంచవచుు .
ప్రరనల : శీతాకాలపు ప్రీడల
ాల్గానే విద్యయ ుథు ఆటల పోటీ ఆడగలర్ధ?
సమాధానం: అవును, అక్టబ
ి ర్ మొదటి తేదీలో వరిస టీ శీతాకలపు ప్ీడలకు ఆటల పోటీ
ప్పారౌంభౌంచడానికి డిస్ట్రక్ట
ి ి అనుమతిస్తూౌంది. COVID-19 ఆర్లగూ బృౌందౌం కరూ కలాపాలను
కొన్స్వగౌంచుట మరియు ప్ేక్షకులను అనుమతిౌంచుటపై నిర్యారిౌంచడానికి డేటా రరూ వేక్షణను
కొన్స్వగస్తూౌంది.
ప్రరనల : “సహాయక సమ్యహాల” నరవ చనం ఏమిటి?
సమాధానం: సహాయక సమూహాలు కవాత్త్ బృౌందౌంతో సౌంబౌంధౌం కలిగ ఉౌంటాయి. పాఠశాలలోో
ఫుట్సబాల్ ఆటలలో పాల్గగనే న్నటూ జటో, ఫ్లో్, క్టర్, ప్పోతాస హక జటో, మేజోరట్సస మరియు ప్డిల్
జటో ఉౌంటాయి.
ప్రరనల : నాటకం, డిబేట్ మరియు నాటయ / థియేటర్స విద్యయ ుథల ప్రాీ ిస్క కు అనుమతిస్థుర్ధ?
సమాధానం: సౌంకర ఒక ర్లజు లేద్య రౌండు ర్లజుల దశలు ప్పారౌంభమైన్పుప డు సహ పాఠూ
కరూ కలాపాలు (వార్యూ రప్తికలు, సౌంగీత ప్రదరశ న్లు, కళా ప్రదరశ న్లు, మాదిరి విచారణలు, చర్యు
పోటీలు, గణిత బృౌందౌం, సెప లిౌం
ో ్, బీ, విగ్ాన్ ఉతస వౌం, ర్లబోటిక్టస మరియు ఇౌంజనీరిౌం్, జటో
మరియు పోటీలు) తిరిగ ప్పారౌంభమవుతాయి. విద్యూ ర్చులు పాఠశాలకు హాజరయ్ూ ౌందుకు తమకు
కేటాయిౌంచిన్ ర్లజు (ల) లో పాల్గగన్గలర్చ. GHSA మౌంజూర్చ చేయని సహ-పాఠూ కరూ కలాపాలు
మరియు పాఠ్యూ తర కరూ కలాపాలను (క ోబ స్పప ర్ ిస తో సహా) రరిష్ూ రిౌంచడానికి మేము స్వునిక
పాఠశాల నిర్యవ హకులతో సహకర్యనిి కొన్స్వగస్వూము.
ప్రరనల : ాడ్ యొకూ అర థం ఏమిటి?
సమాధానం: పాడ్ కరూ కలాపాల మొతూౌం కలానికి పాడ్లు ఒకే వూ కుూ ల బృౌంద్యనిి కలిగ ఉౌండాలి.
విద్యూ ర్చులను డైరకర్చ
ి ో మరియు కమాౌండర్చో మరియు వారి రబబ ౌంది ముౌందుగా పాడ్ ప్ూపిౌం్,కు
ూ శాశవ తౌంగా పాడ్ నుౌండి
కేటాయిౌంచాలి. పాడ్ కేటాయిౌంపు ర్లజు ర్లజుకు మారకూడదు. మరొక వూ కిని
తీరవేసేూ పాడ్కు ఒక శాశవ త సర్చదబాట చేయవచుు . లోరలికి వెళ్ళళ / బయటికి పోవు పాయిౌంట ో వదద
ఉన్ి అడౌం
ు కులను తొలగౌంచడానికి, రరికర్యలను శుప్భరరచడానికి మరియు సరిగా నిలవ
చేయడానికి మరియు గదిలో సరైన్ వాయు మారిప డి (20 నిమష్ణలు) క్టసౌం పాడ్ రిహారస ల్స ఒక
నిరిష్
ద రూ
ి రౌంలో షెడ్యూ ల్ చేయాలి.
ప్రరనల : స్కూ ల్ డ డిస్ట్సిక్ట
ి ి శుప్రభరరిచే నరవ హణ నయమాలను అందించార్ధ?
సమాధానం: పాఠశాలలు మరియు కర్యూ లయ భవన్నల మెర్చగైన్ శుప్భరరచడౌం మరియు
ప్కిమసౌంహారౌం క్టసౌం శుప్భరరచడానికి సౌంబౌంధిౌంచిన్ మార గదరశ కతావ నిి డిస్ట్రక్ట
ి ి అౌందిౌంచార్చ.
అధిక సప రశ మరియు తరచుగా ఉరయోగౌంచే ప్పాౌంతాలన్ శుప్భరరిచేవాటితో కూడిన్ శుప్భత
నిరవ హణ నియమాలు కలవు.

TELUGU
ప్రరనల : ాఠశాలలకు ఏ COVID-19 సండింధిత స్థమాప్రగి అందుబాటు
ఉనాల యి?
సమాధానం: పాఠశాల పున్ఃప్పారౌంభానికి అవసరమైన్ COVID-19 సౌంబౌంధిత స్వమాప్గని వాూ పార
సేవల విభాగౌం రౌంపిణీ చేరౌంది. ఇౌందులో హాూ ౌండ్ శానిటైజర్, శుప్భరరచే మరియు ప్కిమసౌంహారక
స్వమాప్గ, ముస్తగులు, చేతి తొడుగులు మరియు భప్దతకు మరియు శుప్భరరచుటకు ఇతర
వస్తూవులు ఉన్ని యి. పాఠశాలలు మరియు సౌకర్యూ లకు అవసరమైన్ అదన్పు COVID-19
సౌంబౌంధిత స్వమాప్గతో వాూ పార సేవల విభాగౌం రదౌం
ా గా ఉౌంది.
ప్రరనల : ాఠశాలు మరియు కార్ధయ లయ భవనాల
వ్యయు ప్రరసరణను సరి అదద్యనకి ఏ
చరయ ు తీస్తకునాల ు?
సమాధానం: శుప్భరరచడౌం మరియు ఫిలర్
ి మార్చప లతో సహా అనిి HVAC యూనిటలో
ో రబబ ౌంది
స్ట్ైమారక నిరవ హణను నిరవ హిస్తూన్ని ర్చ. అలాగే, వాూ ధి నియౌంప్తణ మరియు నివారణ కేౌంప్ద్యలు
మరియు రరిప్శమ రఫ్లర్చస లకు అనుగుణౌంగా వాయు ప్రసరణను ప్ౌంచడానికి హెచ్విఎర
యూనిటో తగన్ విధౌంగా సరిచేయబడాుయి.
ప్రరనల : ాఠశాలకు మరియు రనకి స్తరక్షితంగా తిరిగి ర్ధవడానకి ఏ ముందు జాప్రగతు చరయ ు
తీస్తకునాల ు?
సమాధానం: రిసెరన్
ష డెస్కూ లు మరియు ప్రజల వైపుకు గల కరూ సలా
ు లలో ప్కిో స గాోస్క
స్తూ
లో
విభజన్లను ఏర్యప ట చే న్ని ర్చ. అధిక ప్టాఫిక్ట ప్పాౌంతా ో హాూ ౌండ్ శానిటైజర్ డిసెప న్స ర్లను
ఉౌంచార్చ. అలాగే, ఆర్లగూ రదత్త్
ా లు, నిరవ హణ నియమాలు మరియు రరిశుప్భత యొకూ గ్ాపికలుగా
సౌకర్యూ ల అౌంతటా ప్రగ్ర్లగూ సౌంకేతాలను ఉౌంచార్చ.
ప్రరనల : ాఠశాల డిస్త్
ప్రరయాణంచే విద్యయ ుథలకు ఏ భప్రదతా జాప్రగతుు
అందించడిడతాయి?
సమాధానం: విద్యూ ర్చులు ముస్తగులు ధరిౌంచాలిస ఉౌంటౌంది మరియు విద్యూ ర్చులు బస్తస
ఎకేూ టపుప డు హాూ ౌండ్ శానిటైజర్ అౌందుబాటలో ఉౌంచబడతాయి. స్ట్డైవర్చో మరియు మానిటర్చో
ముస్తగులు ధరిౌంచడౌం అవసరౌం మరియు ముఖ కవచాలు ఇవవ బడతాయి.
ప్రరనల : ాఠశాలకు మరియు ాథశాల నుండి డిస్త్ రవ్యణా అర హతగల విద్యయ ుథలకు
్వవ డిడుతుంద్య?
సమాధానం: బస్తస మార్యగలు మామూలు మాదిరిగా న్డుస్వూయి. సౌంకర షెడ్యూ ల్ ప్రయాణీకుల
సౌంఖూ ను తగస్తూ
గ ౌంది మరియు బస్తస లలో స్వమాజిక దూర్యనికి మదత్త్
ద
ఇస్తూౌంది.
ప్రరనల : నా బిడడ ాఠశాల
అతన/ఆమె వయ కి ుగత రరికర్ధనల ఉరయోగించవచాు ?
సమాధానం: DCSD కని రరికర్యల క్టసౌం అతిథి నెట్సవర్ూ కు ప్పారూ తను DCSD అౌందిస్తూౌంది.
స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి నెట్సవర్ూ కు అనుసౌంధ్యనిౌంచడానికి అనుమతిౌంచబడే రరికర్యల గ్బితా
ూ
తలిద
ో ౌంప్డులు మరియు విద్యూ ర్చులౌందరిీ అౌందిౌంచబడుత్త్ౌంది. డిస్ట్రక్ట
ి ి వూ కిగత
రరికర్యలను
రిేర్ చేయదు లేద్య మదత్త్
ద
ఇవవ దు అని దయచేర తెలుస్తక్టౌండి.
ప్రరనల : రిమోట్ అయయ యన కాలం
మేము తిరసూ రించినరు టిీ నా బిడడ రరికర్ధనల
యాక్స్ స్క చేయగలడా?
సమాధానం: అవును. అవసరౌం ఉన్ి ప్రతి విద్యూ రి ుకి ఒక రరికర్యనిి అౌందిౌంచడానికి డిస్ట్రక్ట
ి ి
కటిబడి ఉౌంది. తలిద
ో ౌంప్డులు పాఠశాలతో అభూ ర ున్ చేస్వూర్చ మరియు రరికర వినియోగద్యర్చ
ఒరప ౌందౌంపై సౌంతకౌం చేస్వూర్చ. అన్ౌంతరౌం విద్యూ రి ుకి ఒక రరికరౌం ఇవవ బడుత్త్ౌంది.

TELUGU
ప్రరనల : ాఠశాల
ఉనల పుు డు నా బిడడ యొకూ రరికరం దెడిబ తినల టలయితే?
ూ
సమాధానం: విద్యూ ర్చులు వారి వూ కిగత
రరికర్యలకు వారే బాధ్యూ లు. పాఠశాలలో ఉన్ి పుప డు
రరికరౌం దెబబ తిన్ి సౌంఘటన్లను పాఠశాల పాలకవర గౌం దర్యూ పుూ చేర నిరవ హిస్తూౌంది. విద్యూ రి ు
డిస్ట్రక్ట
ి ి రరికర్యనిి తనిఖీ చేయకపోతే, వార్చ ఆ విద్యూ రి ు ఉరయోగౌంచడానికి ఒక రరికర్యనిి
కేటాయిౌంచవచుు .
ప్రరనల : నా బిడడకు ాఠశాల
ఉనల పుు డు ్ంటరల ట్ కనెకి ివిటీ రరికరం (హాట్ స్థు ట్)
అవసరమా?
సమాధానం: స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి అనిి పాఠశాలలు మరియు సౌకర్యూ లలో వైర్లెస్క ఇౌంటరి ట్స
కనెకివిటీని
ి
అౌందిస్తూౌంది. విద్యూ ర్చులకు కనెక్ట ి చేయడానికి అదన్పు రరికరౌం అవసరౌం లేదు.
ప్రరనల : నా బిడడకు ాఠశాల
మాదిరిగానే ్ంట్లల అవే వుు వల్ డ స్థయనాలకు ప్రారయ త
ఉంటుంద్య?
సమాధానం: వర్చు వల్ అధూ యన్ వాతావరణౌం కోడ్-ఆధ్యరిత అనువర ూన్నలతో
రూపౌందిౌంచబడిౌంది, అవి ఎకూ డైన్న మరియు ఎపుప డైన్న అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. ఈ
అనువర ూన్నల ప్పారూ తకు అౌంతర్యయౌం ఉౌండదు.
COVID 19 వైదయ సలహా కమిటీ సమావేనం
ఈ వారౌం న్నతో వాసూవౌంగా కలవడానికి సమయౌం కేటాయిౌంచిన్ మా వైదూ సలహా టాస్కూ ఫోర్స కు
ప్రతేూ క ధన్ూ వాద్యలు. ఈ కమటీ సలహా స్వమర ుూ ౌంలో రనిచేస్తూౌంది మరియు విద్యూ ర్చులు,
తలిద
ో ౌంప్డులు, ఉపాధ్యూ యులు మరియు ఇతర డిస్ట్రక్ట
ి ి రబబ ౌంది అౌందరి అవసర్యలకు తగన్టోగా
ముఖాముఖి బోధన్ క్టసౌం సమయౌం మరియు ష్రత్త్లపై రఫ్లర్చస లు చేసే రని వారికి ఉౌంది.
COVID-19 మహమామ రి సమయౌంలో మా పాఠశాలలను స్తరక్షితౌంగా నిరవ హిౌంచడానికి ఉతూమ
రదత్త్
ా లను చరిు ౌంచడానికి ఈ కమటీ నెలకు రౌండుస్వర్చో ఒక (1) గౌంటసేపు సమావేశమవుత్త్ౌంది.
ఈ వారౌం తిర్లగమన్ౌంలో కూ బినెట్స సభ్యూ లు “I AM” కవితలను షేర్ చేశార్చ. ఆ కవితలలో ఉన్ి
కొనిి ప్ేరణాతమ క రద్యలు ఇకూ డ ఉన్ని యి.
కాయ బినెట్ రిప్రటీట్
చివరగా, ఈ వారౌం నేను వర్చు వల్ కూ బినెట్స రిప్టీట్స కు ఆతిథ్ూ ౌం ఇచాు ను. DCSD లో వైవిధూ ౌం
మరియు చేరిక గురిౌంచి మరియు రౌండిత్త్లౌందరిీ సమాన్త మరియు ప్పారూ తను ఎలా
నిరవ హిౌంచాలో చరిు ౌంచడానికి ఇది ఒక గొరప అవకశౌం. గ్తి రక్షపాతౌం రౌండిత్త్డి విద్యూ మరియు
జీవితకల విజయానిి ఎలా ప్రభావితౌం చేస్తూౌందో బాగా అర ుౌం చేస్తక్టవడానికి చాలా మౌంది సభ్యూ లు
బాధిౌంచే ప్రశి లను అడిగార్చ. గ్తి మరియు సమాన్తపై సౌంభాష్ణలు మన్ౌందరిీ కష్ౌం
ి గా
ఉౌంటాయని న్నకు బాగా తెలుస్త. ఏదేమైన్న, విద్యూ ర్చులౌందరి విద్యూ సమాన్తావ నికి డిస్ట్రక్ట
ి ి కటిబడి
ఉౌంది.
ప్రతి ఒకూ రికి వార్యౌంతౌం గొరప గా ఉౌంటౌందని నేను ఆశిస్తూన్ని ను. మేము ఎలా బాగా స్తరక్షితౌంగా
ముౌందుకు స్వగగలము అనే ద్యనిపై అభప్పాయానిి అౌందిౌంచడానికి సమయానిి వెచిు ౌంచిన్ చాలా
కుటౌంబాలకు ధన్ూ వాద్యలు, మరియు ప్రతిర్లజూ రిమోట్స అధూ యన్ౌంలో తమ సహకరౌం
అౌందిస్తూన్ి మా రౌండిత్త్లకు ధన్ూ వాద్యలు.
మీ #1 చీర్ లీడర్,
Cheryl Watson-Harris తో ఆమోదిస్తూౌంది

