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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

వర్చు వల్ లెర్న ౌంగ్  మర్యు చివర్కి స్కూ ల్్లను తిర్గి ప్రారౌంభౌంచడానికి ్ న  ్ చేస్తున్న  ఈ సీజన్లన , 

“మేము దౌంట్లన  కలిర ఉన్నన ము” అని మన్ౌం తరచుగా వౌంటౌంటాము మర్యు DCSD వద్ద ఇది నిజౌం 

అని నేను కనుగొన్నన ను. మేము ప్రరతిరోజూ చేసే గొరప  రనిని నెరవేరు డానికి మా కమ్యూ నిటీ 

భాగసా్వ ములతో రనిచేయడౌం ప్రరధాన్మైన్ది. మా DCSD న్నయకతా  బ ౌంద్ౌం మా కమ్యూ నిటీ అౌంతటా 

కమ్యూ నికేషన్నను మెర్చగురరచాలనే లక్షూ ౌంతో మా ్ ి క్ట్హోలడర న తో నిమగన మై మర్యు అభప్రాయానిన  

సీా కర్స్కు నే ఉౌంది. 

 

మా కమ్యూ నిటీ ్ ి క్ట్హోలడర్ భాగసా్వ మాూ నికి గొరప  ఉదాహరణ ప్రినిి రల్ి  అడా్వ జరీ కనిి ల్ (Principals 

Advisory Council, PAC). PAC తలినద్ౌంప్రులు, స్కూ ల్ ఉద్యూ గులు, వదాూ ర్చులు మర్యు కమ్యూ నిటీ 

సభ్యూ లతో రూపౌందిౌంచబడిౌంది. వదాూ ర్చుల క షి మర్యు రనితీర్చను పౌంచడానికి వార్ క షి మాకు 

సహకరౌం మర్యు ఆలోచన్లతో మద్దతు ఇస్తుౌంది: 

 

1. సమసూ లపై స్కూ ల్ వాూ రు ద్ కప థానిన  నిరా హౌంచడౌం. 

2. స్కూ ల్్కి మర్యు కమ్యూ నిటీకి మధ్ూ  వారధిగా వూ వహర్స్తుౌంది. 

3. స్కూ ల్ కమ్యూ నిటీలో తలినద్ౌంప్రులు మర్యు ఇతర ్ ి క్ట్హోలడర న కలయికను ప్రోతి హౌంచడౌం. 

4. ారద్రశ క కరూ కలాాలు మర్యు భాగసా్వ మూ  ఉతుమ రద్ధతుల దాా రా వదాూ ర్చుల స్వధ్న్ 

మర్యు రనితీర్చను పౌంచడానికి క షి. 

 

కొతుగా ఎనిన కైన్ మా PAC సభ్యూ లకు అభన్ౌంద్న్లు! ద్యచేర PAC వెబ్సైట్ ను అప్డేటన మర్యు 

ర ఆఫ్ ఎనిన కల సమాచారౌం కోసౌం చెక్ట చేయౌండి. 

 

వచేు  వారౌం, మేము మా ప్రినిి రలి్  అడా్వ జరీ కనిి ల్ ఫోకస్ ప్రూప్ని నిరా హస్వుము. మా 

ఉాధాూ యులు, వదాూ ర్చులు మర్యు కుటౌంబ అడా్వ జరీ ప్రూప్లు కూడా సమీర భవషూ తుులో 

చరు లను నిరా హస్వుయి. మా స్కరర్ౌంటౌండౌంట అడా్వ జరీ కనిి ల్ (Superintendent Advisory Council, 

SCAC) ను తయార్చచేసే మా ్స్వు నిక వాూ ార కమ్యూ నిటీ న్నయకులకు కూడా తా రగా అనుమతి 

ఇవాా లని అనుకుౌంటన్నన ను. ఈ కనిి ల్ి  మర్యు వార్ భాగసా్వ మాూ లు మా డిస్ట్రకి్ట ిలక్ష్యూ ల స్వధ్న్కు 

కీలకమైన్ వలువైన్ ఇ ్పుట్ను అౌందిస్వుయి. ాలొ్గనే చాలా మౌంది వూ కుులకు మర్యు మా కమ్యూ నిటీకి 

సేవ చేయడానికి వార్చ అౌంగీకర్ౌంచిన్ౌందుకు నేను నిజౌంగా క తజ్ఞుడను. 

 

ముఖాముఖి స్కూ ల్లను తిరిగి తెరవడం 

DCSD COVID-19 రీ-ఓపనిౌంగ్ టాస్ూ  ఫోర్ి  అనేది మా DCSD కుటౌంబాలతో ాట మా అధాూ రకులు 

మర్యు ్సి్వఫ్్ యొకూ  అవసరాలు మర్యు ఆౌంద్యళన్లను బాగా అర ుౌం చేస్తకోవడానికి ఫోకస్ ప్రూప్లను 

నిరా హస్తుౌంది. ఈ ఫోకస్ ప్రూప్ల నుౌండి సేకర్ౌంచిన్ అభప్రాయౌం మా రీ-ఎౌంప్రటీ ్ న  ్ను 

మెర్చగురరచడానికి సహాయరుతుౌంది. ఈ చరు లలో ాలొ్గన్డానికి మీ బిజీ షెడ్యూ ల్ నుౌండి 

సమయౌం కేటాయిౌంచిన్ మీలో చాలా మౌందికి ధ్న్ూ వాదాలు. దిగువన్ ఉన్న  చార్ ిDCSD స్కూ ల్్లను 

తిర్గి ప్రారౌంభౌంచడానిన  వవర్స్తుౌంది. COVID-19 వాూ ిు చెౌందే ప్రరమాద్ౌం మితౌంగా లేదా కనిషౌింగా 

మార్న్పుప ు మాప్రతమే మేము స్వూ లర నను ముఖాముఖి అభాూ స్వనికి తిర్గి ఇస్వుము - 14 రోజ్ఞల వూ వధిలో 

100,000 మౌందిలో 100 కౌంటే తకుూ వ కేస్తలు. 

COVID-19 ప్రస్తుత ప్రండ్ డేటా 
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ర్మైౌండర్్గా, DeKalb కౌంటీ మర్యు Georgia కోసౌం ప్రరస్తుత ధోరణి డేటాను రరూ వేక్షౌంచడానికి DCSD 

COVID-19 రీ-ఓపనిౌంగ్ టాస్ూ  ఫోర్ి  ప్రరతిరోజూ మధాూ హన ౌం 3:00 తరాా త GDPH యొకూ  వెబ్సైట్ను 

చెక్ట చేస్తుౌంది. ద్యచేర ప్రరస్తుత సమాచారానిన  వీక్షౌంచడానికి https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-

status-report ను ప్రరతిరోజూ మధాూ హన ౌం 3:00 తరాా త సౌంద్ర్శ ౌంచౌండి. 

 

శుభవారు 

నేషన్ల్ ్లన  ర్బబ   స్కూ ల్్గా పేర్చపౌందిన్ DeKalb అరీ న లర్న ౌంగ్ అకడమీ (DECA) వౌంటి మా 

ఉాధాూ యులు చాలా మౌంది గుర్ౌంచి మర్యు స్కూ ల్్ల గుర్ౌంచి నేను గరా రుతున్నన ను. ఇది 

అలాౌంటి గౌరవౌం. గుర్ ుౌంపు అనేది స్కూ ల్ యొకూ  మొతుౌం వదాూ  రనితీర్చ లేదా వదాూ ర్ ు ఉర 

సమ్యహాలలో స్వధిౌంచిన్ అౌంతరాలను మ్యరవేయడౌంలో పురోగతిపై ఆధారరడి ఉౌంటౌంది. డా. 

Michelle Jones, ప్రినిి ాల్ ఎడా ర్ డ కన్ర్, DECA ్సి్వఫ్్ మర్యు మరీ ముఖ్ూ ౌంగా, ఈ ప్రేషఠతను 

స్వధిౌంచిన్ౌందుకు మా వదాూ ర్చులను నేను అభన్ౌందిస్తున్నన ను.  మర్నిన  శుభవార ుల కోసౌం మా వెబ 

కథన్నలనుతరప కుౌండా చెక్ట చేయౌండి! 

 

నేను Lakeside Cluster సమిి ట్కు హాజరయాూ ను మర్యు వార్ సహకరానిన  నిజౌంగా 

అభన్ౌందిస్తున్నన ను. ఈ సమయౌంలో మా టీచర్చన మర్యు స్వూ లర నకు వార్చ ఎలా సహకర్స్తున్నన రో 

రౌంచుకున్న  బోర్చడ సభ్యూ ు కుమార్. Allyson Gevertz (డిస్ట్రకి్ట ి 4), ప్రాౌంతీయ స్కరర్ౌంటౌండౌంట II ్ర.ీ 

Trenton Arnold మర్యు ప్రినిి ాల్ి  కు ప్రరత్యూ క క తజుతలు. నేను వర్చు వల్ గా కలుస్తకున్న  మా 

వదాూ ర్ ు సలహా కమిటీకి కూడా క తజుతలు తెలుపుతున్నన ను మర్యు మా రౌండితుల అస్వధారణ రనిని 

చూడటానికి ఎదుర్చచూస్తున్నన ను! 

 

ఈ ఒతిుడితో కూడిన్ సమయాలోన  మా సమాజౌంలోని ప్రరతి ఒకూ రూ ్రుతిస్వు రకౌంగా ఉౌండాలని నేను గుర్చు 

చేయాలని అనుకుౌంటన్నన ను, ప్రరత్యూ కిౌంచి పౌర అశౌంతి మర్యు స్వమాజిక అన్నూ యాలు మన్ చుటి్ట 

జర్గే అవకశలు ఉన్నన యి. రేస్, వైవధ్ూ ౌం మర్యు చేర్కలపై కషమిైన్ ఇౌంక అవసరమైన్ చరు ల 

దాా రా వదాూ ర్చులకు మర్యు వార్ కుటౌంబాలకు మారనొిరే దశౌం చేయడానికి DCSD సలహాదార్చలు, ్సి్వఫ్్ 

మర్యు అధాూ రకులు ఎలనపుప డ్య అౌందుబాటలో ఉన్నన రని ద్యచేర తెలుస్తకోౌండి. 

 

దివౌంగత John Lewis రౌంచుకున్న టనగా, "మన్ సమాజౌంలో వైవధ్ూ ౌం చూరడానికి నిబద్ధత మర్యు 

ద్ ఢ మైన్ ప్రరజల శకి ుని ఏద ఆరదు." మన్ యువ స్వూ లర నకు ఇపుప ు మర్యు భవషూ తుులో మార్చప  

తెచేు  స్వధ్న్నలు మర్యు వన్ర్చలను కలిర అౌందిౌంచగలమని నేను హ ద్యపూరా కౌంగా 

న్ముి తున్నన ను. ఈ ప్రగామానిన  బలోపేతౌం చేరన్ౌందుకు, మీ ఇ ్పుట్ను అౌందిౌంచిన్ౌందుకు మర్యు 

మా వదాూ ర్చులు వర్చు వల్ గా వజయానిన  స్వధిస్తున్న పుప ు వార్కి మద్దతు ఇచిు న్ౌందుకు ధ్న్ూ వాదాలు. 

 

మీ #1 చీర్ లీడర్, 

 

Cheryl Watson-Harris 
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