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వాల్యూ మ్ 11
9/18/2020
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
సోమవారౌం జరిగిన బోర్డు సమావేశానికి ట్యూ న్ చేరన ప్రతి ఒక్ూ రికి ధనూ వాదాలు.
ఎరప టిలాగే, అనిి వాటాదార్డల నౌండి వచ్చి న అభిప్ాయాలన మరియు ఇన్్పుట్న
నేన అభినౌందిస్తున్ని న. ఈ అనూహ్ూ మైన సమయౌంలో అనిి నిర ణయాలు మా
విదాూ ర్డులు మరియు ఉద్యూ గుల అౌందరి ప్రయోజన్నల కోసౌం తీస్తకోబడతాయి. DCSD
తరపున, అౌందరూ విదాూ ర్డులు మరియు ఉద్యూ గుల భప్దత మరియు ప్ేయస్తు ప్రధానౌం
అని నేన పునర్డదాాటిౌంచాలనకుౌంటన్ని న. మా స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి అౌందౌంగా వైవిధూ మైనది
మరియు మేము మా క్మ్యూ నిటీలనిి ౌంటినీ జర్డపుకుౌంటాము. మనమౌందరము క్లిర
మెర్డగాా ఉన్ని మని మేము గురి ుౌంచాము.
న్న రీ-ఎౌంప్టీ ా
్ న న్్లో నేన రౌంచుకుని పుప డు, DCSD స్కూ ల్ సౌంవతు రానిి రిమోట
లెరిి ౌంగ్ స్పప స్లో ప్ారౌంభిౌంచ్చౌంది మరియు COVID-19 వాూ ప్తు చౌందే ప్రమాదౌం మితౌంగా
లేదా క్నిష్ౌం
ి గా మారినపుప డు మాప్తమే స్కూ లర నన ముఖాముఖి అభాూ స్కనికి తిరిగి ఇస్కుము
- 14 రోజుల వూ వధిలో 100,000 మౌందిలో 100 క్ౌంటే తకుూ వ కేస్తలు. మా ్ానన్్యొక్ూ
రౌండవ దశ అథ్లనటిక్టు మరియు ాఠ్యూ తర కరూ క్లాాలతో సవ చ్ఛ ౌంద-భాగస్కవ మూ
ప్ాతిరదిక్న తిరిగి వచేి మా స్కూ లర నన వర్డి వల్ లెరిి ౌంగ్ వాతావరణౌంలో
ఉౌంచుతౌంది. మేము తిరిగి వచాి క్ ముఖాముఖి స్కచ్నలకు స్తరక్షితౌంగా, తలిద
న ౌంప్డులు
మరియు కుటౌంబాలు వర్డి వల్ లెరిి ౌంగ్ వాతావరణౌంలో మిగిలిపోయే అవకశానిి క్లిగి
ఉౌండటానికి మేము నిబౌంధనలు చేస్తున్ని ము.
COVID-19 వైద్ూ సలహా కమిటీ మరియు ఫోకస్ గ్రూప్లు
మేము మా తలిద
న ౌంప్డులు, టీచ్ర్డన మరియు ప్ప్తనిు రల్ ఫోక్స ప్ూప్ల నౌండి ఫలితాలన
స్పక్రిౌంచే ప్రప్కియలో ఉన్ని ము. మేము మా DCSD COVID-19 టాసూ ఫోర్సు నౌండి
అప్డేట్లు, మా ఇటీవలి పేరౌంట సర్వవ నౌండి డేటా మరియు DeKalb కౌంటీ బోర్స ు ఆఫ్
హెల్ు మరియు వాూ ధి నియౌంప్తణ మరియు నివారణ కేౌంప్దాలు ( Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) తో సహా మా ఆరోగూ భాగస్కవ ముల నౌండి అౌంతర దృష్టిలన
అౌందిస్కునే ఉౌంటాము.
COVID-19 గ్రరస్తుత గ్రరెండ్ డేటా
DeKalb కౌంటీ మరియు Georgia కోసౌం ప్రస్తుత ధోరణి డేటాన రరూ వేక్షిౌంచ్డానికి DCSD
COVID-19 రీ-ఓపెనిౌంగ్ టాసూ ఫోర్సు ప్రతిరోజూ మధాూ హ్ి ౌం 3:00 తరావ త GDPH యొక్ూ
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వెబ్సైట్న చక్ట చేస్తుౌంది. డిస్ట్రక్ట
ి ి డేటాన లెకిూ ౌంచ్దు లేదా GDPH నివేదిస్తుని డేటా
గురిౌంచ్చ అౌంచ్న్నలు చేయదు.
మీర్డ సమాచారానిి యాక్సు స చేయాలనకుౌంటే, ె
్ ప
ి ు ప్కిౌంది విధౌంగా ఉన్ని యి:
1. ప్రస్తుత సమాచారానిి వీక్షిౌంచ్డానికి ప్రతిరోజూ https://dph.georgia.gov/covid-19-dailystatus-report ని మధాూ హ్ి ౌం 3:00 తరావ త సౌందరిశ ౌంచ్ౌండి.
2. Georgia యొక్ూ చ్చప్తరటానిి ప్రదరిశ ౌంచే విభాగానికి ప్సోూ ల్ చేయౌండి.

3. రోజువారీ గణౌంకలన చూడటానికి DeKalb కౌంటీపై హోవర్స చేయౌండి.
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4. మీర్డ చారిప్తక్ డేటాన చూడాలనకుౌంటే, కూ లెౌండర్స ప్డాప-డౌన్ మెనలో నెల
మరియు రోజున ఎౌంచుకోవడౌం దావ రా మీర్డ తేదీని మారి వచుి .

గ్రరెంతెం IV తో క్షేగ్రత సెంద్ర్శ న
ప్ాౌంతౌం IV కి న్న క్షేప్త రరూ టనలో ఈ వారౌం నని స్కవ గతిౌంచ్చన గొరప విదాూ వేతులు,
స్కూ లర్డన మరియు ్స్కిఫ్ అౌందరికీ ధనూ వాదాలు. బుధవారౌం రోజున, రీజనల్
స్కరరిౌంటౌండౌంట డా. Michelle Jones ఇౌంక Clarkston, Stone Mountain మరియు
్క్స
న ర
ి నకు మిౌంచ్చన ప్రయాణనికి న్నకు ఆతిథ్ూ ౌం ఇచాి ర్డ. డా. Jones మరియు నేన New
Indian Creek ఎలిమెౌంటరీ, Rockbridge ఎలిమెౌంటరీ స్కూ ల్్లో రరూ టిౌంచాము మరియు
DCSD స్కూ ల్ మరియు మైప్కోకబినెట న్నయకులతో క్లవడానికి DeKalb అరీ న కలేజ్
అకడమీ (DECA) లో ఫైనల్ ్స్కిప చేస్కము. నేన అౌందమైన వైవిధూ ౌం గురిౌంచ్చ
తెలుస్తకున్ని న మరియు ఈ ప్రతేూ క్మైన సమయౌంలో ప్ాౌంతౌం IV మా స్కూ లర్స్లకు
వర్డి వల్ లెరిి ౌంగ్ అనభవానిి పెౌంచుతోౌంది.
చేరి డానికి కొనిి అదుు తమైన విజయాలు:
• ప్ాౌంతౌం IV యొక్ూ 11 స్కూ ల్్లు 4- లేదా 5-్స్కిర్స విదాూ నైపుణూ ౌం ్క్సమేట
ర్వటిౌంగ్్న
ైన
స్కధిౌంచాయి.
• 2019 లో Indian Creek ఎలిమెౌంటరీ, Rockbridge ఎలిమెౌంటరీ, DeKalb అరీ న కలేజ్
అకడమీ (DECA), మరియు DeKalb స్కూ ల్ ఆఫ్ ద ఆర్స ిు (DSA) ప్రతిష్టితమ క్ GOSA
రౌంగిల్ ్స్పట
ి వైడ్
్
అకౌంటబిలిటీ రసమ్
ి (SSAS) అవార్డున గెలుచుకున్ని యి.
• ప్ాౌంతౌంలోని రౌండు స్కూ ల్్లు, Stone Mountain మిడిల్ స్కూ ల్ మరియు The
Champion Theme మిడిల్ స్కూ ల్, అనేవి STEM సరి ిఫికేట పౌందినవి, గణిత
మరియు విజ్ఞాన విదూ రటన వారి స్కూ లర్డన మరియు విదాూ వేతులు క్లిగి ఉని ప్పేమ
మరియు ఉతాు హానిి స్కచ్చస్తుౌంది.
మా ప్ాౌంతౌం IV స్కూ లర్డన స్కధిస్తుని గొరప విష్యాల గురిౌంచ్చ నేన సౌంతోషిస్తున్ని న
మరియు ఈ సౌంవతు రౌం తర్డవాత మీతో ఎకుూ వ మౌందితో క్నెక్ట ి అవవ డానికి
ఎదుర్డచూస్తున్ని న.
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CARES చట్టెం దావాలో విజయెం
రబిక్ట
న స్కూ ల్్లకు సమాఖ్ూ అతూ వసర సహాయౌంపై చ్టవి
ి ర్డదమై
ధ న ష్రతలు విధిౌంచే ఒక్
నిబౌంధనన కొటివే
ి రన డిస్ట్రక్ట
ి ి ఆఫ్ Columbia కు డిస్ట్రక్ట
ి ి కోర్స ి ఇటీవల ఇచ్చి న తీర్డప తో ఈ
వారౌం DCSD గణనీయమైన స్కధిౌంచ్చన విజయానిి నేన జర్డపుకోవాలని
అనకుౌంటన్ని న. ఫెడరల్ COVID-19 సహాయౌంలో మిలియన న డాలర నన మా రౌండితల
నౌండి మళ్ నౌంచ్గల ఈ నియమానిి సవాలు చేయడౌంలో DCSD తీస్తకుని జ్ఞతీయ
న్నయక్తవ ాప్త గురిౌంచ్చ నేన గరివ స్తున్ని న.
DCSD కోసౌం ఈ అపూరవ మైన సమయానిి మేము న్నవిగేట చేస్తుని పుప డు మీ మదత
ద కు
ధనూ వాదాలు. మనము క్లిర స్కధిస్తుని ౌందుకు నేన చాలా గరవ రడుతన్ని న.
అనిి టినీ మిౌంచ్చ, అనిి DCSD స్కూ లర నకు స్తరక్షితౌంగా విదాూ నైపుణూ నిి అౌందిౌంచాలనే
న్న నిబదత
ధ స్తరక్షితౌంగా ఉౌందని దయచేర తెలుస్తకోౌండి.
మీ #1 చీర్స లీడర్స,
Cheryl Watson-Harris

