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వాల్యూ మ్ 18
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
ప్రతి ఒక్ూ రికి సెలవు విరామౌం అద్భు తౌంగా ఉౌండి ఉౌంటౌంది అని నేను
ఆశిస్తున్నా ను. ఈ సౌంవతస రౌం మన కుటౌంబాలలో చాలా మౌందికి భినా ౌంగా
క్నిపిస్తునా రప టికీ, ఈ సీజన్లో మెచ్చు కోదగినదిగా ఉౌండటానికి మనము ఏదైన్న
క్నుగొనగలమని నేను విశ్వ రస్తున్నా ను. ఈ సమయౌంలో మా క్మ్యూ నిటీ ప్ెస్
ముౌంద్భకు సాగడానికి క్టిబడి ఉనా న్న అద్భు తమైన బోర్డు సభ్యూ లు, సాూ లర్సస ,
రబబ ౌంది, నిరావ హకులు, విద్యూ వేతులు మరియు ప్రౌంట్ లైన్ వరూ ర్సస కు నేను చాలా
క్ృతజత
ఞ లు తెలుపుకుౌంటన్నా ను.
డిస్ట్రక్ట
ి ి లీడర్సస , ప్రధాన్లపాధాూ యులు, ఉపాధాూ యులు మరియు సాూ లర్సస కోసౌం
ముఖాముఖి తిరిగి ప్రవేశ్ సమాచారానిా వినడానికి దయచేర ఈ సోమవారౌం,
డిసెౌంబర్స 7 న జరిగే బోర్డు సమావేశానికి ట్యూ న్ చేయౌండి. ఈ వివరాలు మా క్మ్యూ నిటీ
వాటాద్యర్డలు శీతాకల విరామౌంలో 2021 కోసౌం రదౌం
ధ కవడానికి మరియు
పాఠశాలలను తిరిగి ప్పారౌంభిౌంచడానికి DeKalb పాఠశాలలు రదౌం
ధ గా ఉౌండటానికి
సహాయరడతాయి. మీర్డ బోర్డు సమావేశానిా DeKalb కౌంటీలోని ఛానల్ 24 లో లేద్య
DeKalb పాఠశాలల టీవీ లోఆన్్లైన్్లో చూడవచ్చు . తర్డవాత చూడవలరన వారికి
వీడియో-ఆన్-డిమాౌండ్ ఎౌంపిక్ అవకశ్ౌం కూడా ఉౌంది.
నేను తవ రలో న్న 100 రోజుల ప్రణాళిక్ను DCSD బలాలు, అవకశాలు మరియు
వారసతవ నిబదత
ధ లను రౌంచ్చకుౌంటాను. విద్యూ రరమైన నైపుణాూ నిా సాధౌంచడానికి
మా అభాూ సకుల సౌంఘానిా ప్ేరేపిౌంచడానికి న్న రలితాలను రౌంచ్చకోవడౌం మరియు
DCSD విజన్ ను నిరిమ ౌంచడౌం గురిౌంచి నేను ఉతాస హౌంగా ఉన్నా ను.
COVID-19 అప్డేట్
జారి ియా ప్రజారోగూ శాఖ (Georgia Department of Public Health, GDPH) లెక్ూ ల
ప్రకరౌం, రౌండు వారాల పాట 100,000 మౌంది నివారతులకు 100 కేస్తల "హై ప్సెప డ్"
బౌంచ్ మార్సూ క్ౌంటే క్మ్యూ నిటీ ప్సెప డ్ ్సాయియిలు ెర్డగుతూనే ఉన్నా యి. నేటి వరకు,
DeKalb కౌంటీ కోసౌం జారి ియా ప్రజారోగూ శాఖ విభాగౌం (GDPH) నివేదిౌంచిన ఈ సౌంఖూ
323. DeKalb కౌంటీలో ప్సెప డ్ ్సాయియిలను ఎరప టిక్పుప డు తెలుస్తకోవడానికి,
దయచేర సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనసాగిౌంచౌండి: https://dph.georgia.gov/covid-19-dailystatus-report. ఈ సౌంఖూ ల ెర్డగుదల గురిౌంచి మేము ఆౌందోళన
చౌంద్భతునా పుప డు, మేము ముఖాముఖి స్కచనల కోసౌం రదౌం
ధ చేస్కునే ఉౌంటాము
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మరియు మా సాూ లర్సస మరియు రబబ ౌంది స్తరక్షితమైన పునః ప్పారౌంభానికి రదౌం
ధ గా
ఉన్నా రని నిరాధరిౌంచడానికి సప ష్మై
ి న భప్దతా చరూ లను ప్ోతస హిసాుము.
సౌంయుక్ ు రాస్ట్రిల అౌంతటా కేస్తలు వేగౌంగా ెర్డగుతునా ౌంద్భన, సెలవుదిన్నలను
జర్డపుకోవడానికి స్తరక్షితమైన మార గౌం మీర్డ ప్రతిరోజూ నివరౌంచే వూ కుు లతో ఇౌంట్లోనే
జర్డపుకోవడౌం. మీతో నివరౌంచని కుటౌంబౌం మరియు స్నా హితులతో సమావేశాలు
కోవిడ్-19 లేద్య ్లో వచేు లేద్య వాూ పిు చౌందే అవకశాలు అధక్ౌంగా ఉౌంటాయి.
సెలవు కలౌంలో ఎలా స్తరక్షితౌంగా ఉౌండాలనే ద్యనిపై CDC నుౌండి కొనిా టిప్సస కోసౌం
ఇక్ూ డ ్కిక్టో చేయౌండి.
కుటుంబ సాధికారత మరియు సమాజ సమావేశుం
నవౌంబర్స 21వ తేదీని జాతీయ కుటౌంబ సమావేశ్ నెలగా గురి ుౌంపు మరియు
వేడుక్లలో,మేము వర్డు వల్ తలిద
ో ౌంప్డులు మరియు కుటౌంబ సాధకరత సమావేశానిా
నిరవ హిౌంచాము. ఈ సమావేశ్ౌం కుటౌంబాలకు వర్డు వల్ సమాచార సెష్నతో
ో పాట
డిజిటల్ వనర్డలు మరియు విప్కేతలను అౌందిౌంచిౌంది. సమావేశానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్ూ రికి
ధనూ వాద్యలు మరియు ఈ వారౌం సమావేశ్మైనౌంద్భకు మాతృ సలహా మౌండలికి (Parent
Advisory Council, PAC) ధనూ వాద్యలు. ఈ సహకరౌం మన విలేజ్ ని బలౌంగా ఉౌంచ్చతూనే
ఉౌంటౌంది. దయచేర డిసెౌంబర్స నెలలో అదనపు ప్పినిస పాల్, రబబ ౌంది మరియు కుటౌంబ
టౌన్ హాల్స కోసౌం వేచి ఉౌండౌండి. Microsoft ప్రతూ క్ష ఈవౌంట్్ను ఎలా యాక్సస స చేయాలో
మీకు స్కచనలు అవసరమైతే, దయచేర ఇక్ూ డ సౌందరిశ ౌంచౌండి
https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/.
నినా లాటిన్ల అమెరిక్న్ అసోరయేష్న్ లాటిన్ ఫీవర్స కరూ ప్క్మౌంలో పాల్గౌండడౌం న్నకు ఒక్
అద్భు తమైన అవకశ్ౌం మరియు మా సలహా క్మిటీ సభ్యూ డైన CEO ని
అభినౌందిస్తున్నా ను. లాటిన్ల అమెరిక్న్ అసోరయేష్న్ సమాజౌంలో గొరప రని చేస్తుౌంది
మరియు మీర్డ ప్రశ్ౌంరౌంచబడాుర్డ.
ఒక్ సమాజౌంగా మరియు ప్గామౌంగా, మనమౌందరౌం క్లిర ఉన్నా ము. దయచేర మీ ఆరోగూ ౌం
మరియు ప్ేయస్తస ను జాప్గతుగా చూస్తకోౌండి మరియు DCSD బలౌంగా మరియు మెర్డగాగ
ఉౌండాలని ప్ోతస హిౌంచౌండి.
మీ #1 చీర్స లీడర్స,
Cheryl Watson-Harris

