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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

మనము 2021 సౌంవత్స రౌం మొదటి నెలలో సగౌంలో ఉనా్న మని నమమ డౌం కష్ౌింగా ఉనా ది. డా. 

Martin Luther King Jr. మాదిరిగానే, మన కౌంటీ ప్రతి కఠినమైన సవాళ్ళ ను వాటిని అౌంకిత్భావౌంతో 

మరియు అభిరుచితో ఎదుర్కూ వడౌం నమమ లేకపోవడౌం కష్ౌిం కూడా కదు. డా. Martin Luther King Jr. 

Day మరియు ప్ారౌంభోత్స వౌం రౌండిౌంటినీ నిౌండిన చారిప్ాత్మ క వారానిా  జరుపుకునా  త్రువాత్, 

దేశౌం యొకూ  మొట్మిొదటి యువ కవి ప్గహీత్ Amanda Gorman “The Hill We Climb (ది హిల్ వీ 

 ్ ల ైంబ్)  ను రఠిౌంచారు.” ఈ శకివిౌంత్మైన కవిత్ మనౌందరికీ గురిుచేరౌంది ఏమిట్ౌంటే, విష్యాలు 

ఎలా కనిపిసి్తన్నా యో, ఎలా అనిపిౌంచిన్న, ఆశ మరియు పుర్కగతి యొకూ  రాయి ఎలలపుు డూ 

ఉౌంటౌంది. 

అనిా  రరిరతిులలోనూ ఆ ఆశ యొకూ  రాయిపై వెలుగు వెలిగౌంచే దిశగా జీవిౌంచడానికి, ఊపిరి 

పీలుు కోవడానికి మరియు ఒక నిరీక్షణనను మరియు అభిరుచిని ొననాగగౌంచడానికి న్నతో చేరాలని 

నేను మిమమ లాి  ప్పోత్స హిసి్తనా్న ను. 

మీకు తెలిరనటలగా, జనవరి 11 న బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యు కేష్న్ సమావేశౌంలో Dekalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి

(DCSD) యొకూ  పునఃప్ారౌంభ ప్రణాళికపై మేము ఒక అప్డట్ ను సమరిు ౌంచాము. COVID-19 యొకూ  

రరిమాణనౌం మరియు మా కౌంటీ యొకూ  అధిక ప్ానిస మిష్న్ రేట కరణనౌంగా, గత్ౌంలో 

నివేదిౌంచినటలగా, జనవరి 19 న విద్యు రిులు ముఖాముఖి బోధనకు తిరిగ రాలేరని జాప్గత్గిా 

నిర ణయాలు తీస్తకున్నా రు. 

విద్యు రిులు మరియు రబ్బ ౌంది కోసౌం వు కిగిత్ౌంగా బోధనకు తిరిగ రావడానికి ఊహిౌంచిన తేదీకి 

ముౌందు రౌండ్య వారాల నోటిఫికేష్న్ కుటౌంబాలతో రౌంచుకోబ్డ్యతుౌందని అౌందరికీ భర్కాగ 

ఇవాా లనుకుౌంటనా్న ను. మేము త్రగతి గదికి తిరిగ రాగలిగన త్రాా త్ అనిా  భవన్నలు విద్యు రిులు 

మరియు రబ్బ ౌందిని స్వా కరిౌంచడానికి రదధౌంగా ఉన్నా యని నిరాధ రిౌంచడానికి మా భవన్నలు మరియు 

బ్ృౌంద్యలు ఉరశమన వ్యు హాల అమలు మరియు స్కూ ల్ సౌంరదధత్పై దృష్ట ిపెడాయి. ఆ 

వ్యు హాల గురిౌంచి మరిౌంత్గా ఇకూ డ చదవౌండి. గురిుౌంచుకోౌండి: మీ ాగమూహిక భప్దతే మా అత్ు ౌంత్ 

ప్ాధాను త్. 

DCSD కుటబ్బాలు 

మా ఇటీవలి వరుు వల్ టౌన్ హాల్ లో చూరన మరియు ాలొ్గనా  మా త్లిలదౌంప్డ్యలు మరియు 

ఉాధాు యులకు మీ అౌందరికీ ధను వాద్యలు. డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  పునఃప్ారౌంభ ప్రణాళిక గురిౌంచి మేము 

వివరాలను అౌందిౌంచినౌందున మీ అభిప్ాయానిా  మరియు ప్శదధను మేము అభినౌందిసి్తనా్న ము. 

మీరు టౌన్ హాల్ ను మిస్ అయిు నట్లయితే, దయచేర చూడానికి ఇకూ డ సౌందరిశ ౌంచౌండి: 

 

ఇౌంగ్ల లష్: https://fb.watch/39hp97Mz96/ 

ాగు నిష్: https://youtu.be/um9m5rDShPY 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NcXmYxriWNce8THYkVuiv%2BqFVmb05J1f4GDTbfrGPvE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F39hp97Mz96%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3HT5P5yRJ4%2FA9IKzOD%2BlgjngpfV%2BYb4VjUaFoinliqY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fum9m5rDShPY&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J4JDmSgoEi9gw9yvm%2B92Ajl1iHEhwDokoTZH0Cbk6pA%3D&reserved=0
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టౌన్ హాల్ సౌందరభ ౌంగా నేను చెపిు నటలగా, మా కరు కలాాల రబ్బ ౌంది మరియు స్కూ ల్ 

ప్పినిస ాల్స  వు కిగిత్ౌంగా నేరుు కోవడానికి భవన్ననిా  రదధౌం చేయడానికి తీప్వౌంగా కృష్ట చేసి్తన్నా రు. 

మేము ర్కజువారీ వాక్ట-ప్ూలను నిరా హిసి్తనా్న ము, ఏయే ప్ాౌంాలను రరిష్ూ రిౌంచాలో అౌంచన్న 

వేయడౌం మరియు రని ఆదేశాలను పూరి ిచేయడౌం. 

ముఖాముఖి స్కచనల కోసౌం మేము ఇౌంక త్రగతి గదికి తిరిగ రాకపోగా, స్కూ ల్ లోరల COVID-19 

రరిచయౌం మరియు ప్రాగరౌం యొకూ  ప్రమాద్యనిా  మరిౌంత్ త్గౌొంచడానికి CDC యొకూ  ఐదు 

కీలకమైన ఉరశమన వ్యు హాలను అమలు చే సి్కనే ఉౌంాము. ఈ వ్యు హాలు: 

 మాస్తూ లను ఎలలపుు డూ మరియు సరిగా ఉరయోగౌంచడౌం 

 ాగధు మైనౌంత్వరకు ాగమాజిక దూరౌం 

 చేతులు కడగడౌం 

 శుప్భరరచడౌం మరియు ప్కిమిసౌంహారక చేయడౌం 

 DeKalb బోర్డ ్ఆఫ్ హెల్ ిసహకరౌంతో ప్టేరౌంగ ను సౌంప్రదిౌంచౌండి 

ఈ వ్యు హాలతోనే మేము మా ఉద్యు గులు మరియు మా విద్యు  రిుల కోసౌం త్రగతి గదికి భప్దౌంగా, 

స్తలభౌంగా మరియు స్తరక్షిత్ౌంగా తిరిగ రావడానికి ప్రణాళికను ొననాగగాిగము. ఈ రరిరతిులు 

ఎరు టికపుు డ్య మారుతున్నా యని నేను అరౌిం చేస్తకునా రు టికీ, మీలో ప్రతి ఒకూ రిపై న్నకు పూరి ి

నమమ కౌం ఉౌంది-మా అదుభ త్మైన టీమ్సస , న్నయకత్ా ౌం, బోర్ులు మరియు మా విద్యు రిులు-మరియు 

సౌకరు వౌంత్మైన మరియు ఓపెన్-మైౌండెడ గా ఉౌండగల మీ ాగమరిాు నికి ధను వాద్యలు. 

ఈ రరిరతిులు నిరేశేౌంచని ాిగనమని మనమౌందరౌం అరౌిం చేస్తకునా్న ము. మా కుటౌంబాల కోసౌం, 

ారదరశ క, రరిమైన మరియు అప డేట చేయబ్డిన కమూు నికేష్న్ ను స్వా కరిౌంచవలరన 

అవసరానాి  మేము అరౌిం చేస్తకునా్న ము. మా రీఓపెనిౌంగ పోరలి్ DCSD యొకూ  పునఃప్ారౌంభ 

ప్రణాళిక గురిౌంచి అనిా  అప డేట ల కోసౌం మీ గో-టూ ాగు ట గా ఉౌండాలి. పోరలి్ లో, మీరు ప్రకట్నలు, 

భప్దా ప్పోటోకల్ లు, రవాణా అప డేటస , వరుు వల్ లెరిా ౌంగ మరియు పోష్ణన నుౌండి ప్రతిదీ 

నేరుు కుౌంారు. అప డేటస  కోసౌం ప్రతి కుటౌంబానిా  బుక్ట మార్డూ  చేయమని మరియు 

పునఃప్ారౌంభిౌంచే సైట ను త్రచుగా చెక్ట చేయమని నేను ప్పోత్స హిసి్తనా్న ను. 

 

జనవరి 19, 2021 నబ్డి బోధనా షెడ్యూ ల్ 

బోధన్న షెడూు ల్ గురిౌంచి మీ అభిప్ాయానికి ధను వాద్యలు.  రరివరనికు సనా్న హకౌంగా ప్పినిస ాల్స  

మరియు రబ్బ ౌందికి వివరణన ఇవా బ్డిౌంది.  ఈ సమయౌంలో ఫ్లలకిస బిలిటీ అనేది అత్ు ౌంత్ అవసరౌం. 

Dekalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) జనవరి 19, 2021 నుౌండి వరుు వల్ లెరిా ౌంగ షెడూు ల్ ను 

సరేుబాట చేసి్ౌంది.  రగుు లర్డ కలస్ షెడూు ల్ కు రరివరనిౌం విద్యు రిులౌందరికీ మరిౌంత్ బోధన్న 

సమయానిా  రరిౌంగా అనుమతిసి్తౌంది. ర్కజువారీ షెడూు ల్ భోజనౌం (ప్ేక్ట ఫాస్ ిమరియు భోజనౌం) 

మరియు ాగౌంకేతిక విరామాలకు సమయౌం కేాయిసి్తౌంది.  త్రగతులు స్మవారౌం, మౌంగళ్వారౌం, 

గురువారౌం మరియు శుప్కవారౌం జరుగుాయి.  ఉాధాు యులు మరియు విద్యు రుధలు అౌందరూ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MmX0O7ASNV3rhOQDI0YJ%2FFhq4RtfBumw2UeIUp1qZSA%3D&reserved=0
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వు కిగిత్ౌంగా లేద్య చినా  విద్యు రి-ిఉాధాు య సమూహ సెటిౌింగులలో జోకు ౌం, నివారణన 

మరియు/లేద్య త్ా రణానిా  స్వా కరిౌంచడానికి అనుమతిౌంచడానికి బుధవారౌం ఒక బోధన్న సహాయ 

డేగా ఉరయోగౌంచుకుౌంారు. 

ప్పీ-కిౌండర్డ గారని్ మినహా, ఈ ప్కిౌంది షెడూు ల్ విద్యు రిులు త్మ ఉాధాు యుల నుౌండి ప్రత్ు క్ష 

స్కచనలను అౌందుకునే కనీస నిమిషాల సౌంఖ్ు ను స్కచిసి్తౌంది.  ాిగనిక స్కూ ల్ లీడర్డస  మరియు 

ఉాధాు యులు విద్యు రిులకు మదతేు ఇవా డానికి అవసరమైన సమకలీన అభాు స సమయానిా  

విసరిిౌంచడానికి ఫ్లలకిస బిలిటీని కలిగ ఉన్నా రు.  విద్యు రిులు సమకలిక అభాు స సమయ వు వధికి 

మిౌంచి విసరిిౌంచే వు కిగిత్ మరియు సమూహ రనులలో నిమగా మై ఉౌంారు. 

 

గ్రేడ్ సా్థయి సబ్గ్రోనస్ టైమ్ గ్రేమ్ 

ప్పీ-కిౌండర్డ గారని్ DECAL కి ర్కజుకు 1 గౌంట్ నుౌండి 1 ½ గౌంట్లు 

ఎలిమౌంట్రీ ప్ేడ లు K-2 కోరుస కు కనీసౌం 15 నిమిషాలు 

ఎలిమౌంట్రీ 3-5 ప్ేడ లు కోరుస కు కనీసౌం 20 నిమిషాలు 

మిడిల్ 6-8 ప్ేడ లు కోరుస కు కనీసౌం 30 నిమిషాలు 

హైస్కూ లు 9-12 ప్ేడ లు కోరుస కు కనీసౌం 30 నిమిషాలు 

 

జనవరి ోసబ్ విద్యూ రి ాక్యూ లబ్డర్ ఎట్-ఎ- ా ైం స్  

రౌండవ సెమిసరి్డ ప్ారౌంభానికి సనా్న హకౌంగా, దయచేర మీ పిలలలతో విద్యు రి ికు లెౌండర్డ ను ఎట-ఎ-

 గాలన్స  లో సమీక్షిౌంచౌండి. 2021 జనవరి 19 నుౌండి విద్యు రిులు వరుు ు వల్ స్కూ ల్ కు హాజరవుారు.  

దయచేర గురిుౌంచుకోౌండి జనవరి 20, బుధవారౌం విద్యు రిులకు డిసెనిిస సిెని్స  రిమోట లెరిా ౌంగ 

డేగా గురిౌించబ్డిౌంది. 



TELUGU 

 

మీ పిలలల షెడూు ల్ లేద్య విద్యు రి ికు లెౌండర్డ కు సౌంబ్ౌంధిౌంచి మీకు ఏవైన్న ప్రశా లు ఉౌంటే, 

దయచేర మీ పిలలల ప్పినిస ాల్, టీచర్డ(లు) లేద్య సలహాద్యరుని సౌంప్రదిౌంచౌండి. 

 

టెసటబ్గ్ అప డేట్ 

ప్రసి్తత్ మహమామ రి ఫలిత్ౌంగా, సెౌంట్ర్డస  ఫర్డ డిస్వజ్ కౌంప్టోల్ అౌండ ప్పివెనషన్ (CDC), Dekalb కౌంటీ 

బోర్డ ్ఆఫ్ హెల్ ిమరియు Georgia డిార ిమ ౌంట ఆఫ్ ఎడ్యు కేష్న్ యొకూ  మారదొరశ కలకు కటిబ్డి 

మా విద్యు రిులు స్తరక్షిత్ౌంగా మరియు ఆర్కగు ౌంగా ఉౌండానికి అనుమతిౌంచే విధౌంగా మదిౌంపులను 

నిరా హిౌంచేలా డిస్ట్రకి్ట ినిరాధ రిౌంచాలి. 

Georgia డిపార్ట మబ్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యూ కేషస (GaDOE  గ్రరక్యరబ్, ఫెడరల్ మారగదరశ క్యలకు 

కటటబడి ఉబ్డటానికి ACCESS మరియు Georgia మైలురాళ్ైం అసెస్ మబ్ట్ లతో సహా అనిి  

రాష్టషట-నిధుల మదిబ్పులన ముఖాముఖి ఫారాా ట్ లో నిరవ హిబ్చాలి. తలిైందబ్గ్రడ్యలు తమ 

బిడడన ముఖాముఖి రరీక్షా సెషనైంలో పాల్గగనకూడదని ఎబ్చుకుబ్టే, దయచేస 

పాల్గగనకపోవడబ్ యొకక  గ్రరభావానిి  చరిచ బ్చడానికి మీ పిలైంల స్కక ల్ న సబ్గ్రరదిబ్చబ్డి. 

శీాకలపు మజర్డస  ఆఫ్ అకడెమిక్ట ప్పోప్ెస్ (MAP) అడిమ నిస్ట్రషి్న్ జనవరి 4 - ఫిప్బ్వరి 26, 2021 న 

షెడూు ల్ చేయబ్డిౌంది.  రిమోట లెరాి ౌంగ వాావరణనౌంలో ఉనా పుు డ్య, విద్యు రిులకు MAP 

రరీక్షను వాసవిౌంగా డిస్ట్రకి్ట ిజారీ చేరన లేద్య వు కిగిత్ డివైస్ తో నిరా హిాిగరు.  ఏదేమైన్న, శీాకలపు 

MAP అసెసెమ ౌంటస  సా భావౌం కరణనౌంగా, విద్యు రిులకు రౌండ్య వేరేా రు రరీక్షా రీతులోల  MAP రరీక్షను 

నిరా హిాిగరు: రిమోట గా (సైన్స  మరియు భాషా వినియోగౌం)మరియు ముఖాముఖి (మాు థమేటిక్టస  

జనవరి 2021 
ఆదివారబ్ సోమవారబ్ మబ్గళ్వారబ్ బుధవారబ్ గురువారబ్ శుగ్రకవారబ్ శనివారబ్ 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

 

తుది రరీక్షలు 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

 

తుది రరీక్షలు 

విద్యు రిులకు సా త్ౌంప్త్ 

అభాు స డే 

 

సెమిసరి్డ కరు కలాాల 

ముగౌంపు 

టీచర్డ/రబ్బ ౌంది రనిడే 

 

స్కూ ల్స  

మూరవేయబ్డ్ాయి 

స్కూ ల్స  

మూరవేయబ్డ్ాయి 

డా. Martin L. King, Jr. 

శెలవుదినము 

 

స్కూ ల్స  

మూరవేయబ్డ్ాయి 

రబ్డవ సెమిసటర్ 
(పూరి ిషెడూు ల్ ప్ారౌంభౌం) 

 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు డిసెని్స  

రిమోట లెరాి ౌంగ డే 

విద్యు రిులకు సా త్ౌంప్త్ 

అభాు స డే 

~గమనిక:  జనవరి 19, 2021 - ఇనిి నిటీ క్యూ బ్రస్ లో పోస్ట చేసనటైం సబబ బ్ది మరియు విద్యూ రాులు బోధనా షెడ్యూ ల్ న అనసరిసా్థరు. 

+గమనిక: జనవరి 20, 2021 - డిసెటస్  రిమోట్ లరిి బ్గ్ డేలో విద్యూ రాులు పాల్గగ బ్టారు. ఈ రోజు సవ తబ్గ్రత అభాూ సకుల దినబ్ా 

ఉరయోగబ్చబడదు. 
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మరియు రఠనౌం).  తలిైందబ్గ్రడ్యలు తమ బిడడన ముఖాముఖి రరీక్షా సెషనైంలో పాల్గగనకూడదని 

ఎబ్చుకుబ్టే, పిలైంవాడ్య ఈ సమయబ్లో ఆ భాాలన తీసుోడ్య. 

 

అభినబ్దనలు! 

మా కొతా DCSD చైర్ + వైస్ చైర్ కు 

 

ఏకప్గ్లవౌంగా ఎనాు కోబ్డిన బోర్ు చైర్డ, శీమీతి. Vickie B. Turner మరియు Dekalb కౌంటీ బోర్డ ్ఆఫ్ 

ఎడ్యు కేష్న్ వైస్ చైర్డ గా ఏకప్గ్లవౌంగా ఎనిా కైన శీ.ీ Diijon DaCosta కి అభినౌందనలు. 

 

Dekalb కౌంటీలో 20 సౌంవత్స రాలుగా ప్కియాశీల సభ్యు రాలు శీమీతి. Turner 24 సౌంవత్స రాలుగా 

ప్రభ్యత్ా  విదు కు అౌంకిత్ౌం చేశారు. 6 సౌంవత్స రాలకు పైగా డిస్ట్రకి్ట ి5 లో రవలౌందిౌంచడౌంతో ాట, 

 శీమీతి. Turner త్న అనుభవానిా  మరియు సమాజౌంలో మరియు విదు లో ఉనా  అభిరుచిని త్న ొనత్ ి

ాప్త్ను ఉరయోగౌంచుకోవడౌం రట్ల మకుూ వ చూపుతున్నా రు. 

 

 శీ.ీ Diijon DaCosta 2018 లో డిస్ట్ర ిక్ట ి6 లో రవ చేయడానికి ముౌందు 2014 లో DCSDలో విద్యు వేత్గిా 

చేరారు. యువత్లో విద్యు విష్యక విజయాలపై దృష్ట ిాగరిౌంచిన ఉదాే గభరిత్మైన న్నయకుడిగా, 

అత్ను త్న ొనత్ ిాప్త్లో సరిొనత్ ిదృకు థానిా  మరియు ారదరశ క మదతేును అౌందిౌంచడౌం రట్ల 

సౌంతోష్టసి్తనా్న డ్య. 

 

ఈ అాగధారణన లీడర్డస  గురిౌంచి మరియు వారు బోర్ు మరియు మా కమూు నిటీని ాగనుకూల 

మరియు ప్రగతిశీల కదలికల వైపు ఎలా నడిపిాిగరని నేను చాలా ఉ సా హౌంగా ఉనా్న ను. 

 

వెళిలపోతునా  బోర్డ ్చైరమ న్ శీ.ీ Marshall Orson త్న రవ మరియు న్నయకాా నికి నేను కృత్జఞత్లు 

తెలుపుతునా్న ను. 

 

అలా ,ే నేను అభినౌందనలు రౌంపుతునా పుు డ్య, DCSD బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యు కేష్న్ సభ్యు లను వారి 

 ాిగన్నలకు తిరిగ ఎనాు కునా ౌందుకు నేను అభినౌందిౌంచాలనుకుౌంటనా్న ను. మా డిస్ట్రకి్ట ిరట్ల ఉనా  

నిబ్దధత్, మా విద్యు రిులు మరియు ఉద్యు గుల రట్ల మీకునా  అభిరుచి మరియు న్నకు మరియు మీరు 

ర్కజువారీ ప్ాతిరదికన రనిచేర వివిధ టీమ్సస  కు మీ నిరౌంత్ర మదతేుకు నేను వు కిగిత్ౌంగా 

ధను వాద్యలు చె ుా లనుకుౌంటనా్న ను. ప్రతి ఒకూ  బోర్ు సభ్యు లను చూడడానికి, ఇకూ డ 

సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

హార్డ షిప అపిైంకేషస్  

DCSD ఉద్యు గులుగా, మా భవన్నలకు తిరిగ వచిు న ప్రతి ఒకూ  ఉద్యు గకి మేము కృత్జఞత్లు 

తెలియజేసి్తనా్న ము. మీ ఆర్కగు ౌం మరియు ప్ేయస్తస  మా డిస్ట్రకి్ట ిమరియు విద్యు రిులకు మాప్త్మే 

కకుౌండా మీ సా ౌంత్ కుటౌంబాలకు కూడా అవసరమని మేము అరౌిం చేస్తకునా్న ము. మీ నుౌండి 

వినా  త్రువాత్, కషిాల కరణనౌంగా ప్ర ుా మాా య రని నియామకౌం యొకూ  అవసరానిా  వు కౌిం చేరన 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fboard-of-education%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414591477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dfa0Ow%2FIJuBdCRZAZF7r3Q79M8eDwNFq1RDIQ14rWDs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fboard-of-education%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414591477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dfa0Ow%2FIJuBdCRZAZF7r3Q79M8eDwNFq1RDIQ14rWDs%3D&reserved=0


TELUGU 

 

మీలో మేము గురిౌించాలనుకుౌంటనా్న ము. మా కషిాల అభు ర ధనలు - జనవరి 8 వ తేదీలోగా - 

భవన్ననికి లేద్య మీ రని షెడూు ల్ కు తిరిగ రావడౌంలో మీకు ఉనా  ఆౌంద్యళ్నను డాకుు మౌంట 

చేయడానికి మిమమ లాి  అనుమతిౌంచిౌంది మరియు ఫిప్బ్వరి 2, 2021 వరకు ౌరరవిౌంచబ్డ్యతుౌంది. 

కషిాల అభు రనికు మీ కరణనౌంతో సౌంబ్ౌంధౌం లేకుౌండా, 30 ర్కజుల ప్ేస్ వు వధిలో మీరు ఫిప్బ్వరి 3, 

2021 న తిరిగ నివేదిౌంచడానికి అవసరమైన వు కిగిత్ ఏరాు టల చేాిగరని మా ఆశ. 

వాసవిానికి, ఫిప్బ్వరి 3 కి ముౌందు నివేదిౌంచడానికి మీకు ఆౌంద్యళ్న లేద్య రరిరతిి ఉౌంటే, దయచేర 

మీ త్క్షణన రరు వేక్షకుడిని సౌంప్రదిౌంచౌండి. 

మరలా, ఈ కష్ ికలౌంలో మీరు చేర అనిా  రనులలో మీరు చేరన కృష్టకి చాలా ధను వాద్యలు. 

ముగౌంపులో, మీ ప్శదధ, రతిిాిగరకత్, సహన్ననికి మీ అౌందరికీ ధను వాద్యలు చె ుా లనుకుౌంటనా్న ను. 

ఈ వారౌంలో నేను కలిరన మా స్కరరిౌంటౌండెౌంట సి్కడెౌంట అడా్వ జరీ కమిటీ (SSAC) మరియు ెస్ ి

స్వు కర్డ German DuBois III లకు కూడా నేను చాలా ప్రతేు క కృత్జఞత్లు తెలియజేసి్తనా్న ను. ొనత్ ి

షెడూు ల్ తో సి్కడెౌంట క లబ ల మారదొరశ కత్ా ౌం మరియు ప్స్వూ న్ సమయౌంపై లేవనెతిని అౌంశాలను 

నేను అభినౌందిసి్తనా్న ను. మా తెలివైన ాగూ లర్డస  తో మరినిా  సమావేశాల కోసౌం ఎదురు 

చూసి్తనా్న ను. 

మా ాగూ లర్డస  కోసౌం మీరు చేసి్తనా  కృష్ట గురిౌంచి నేను ఆలోచిౌంచినపుు డ్య, ఈ Martin Luther King, 

Jr. ఉలేలఖ్న గురిుకు వసి్తౌంది: “జీవిత్ౌం యొకూ  అత్ు ౌంత్ నిరౌంత్ర మరియు అత్ు వసర ప్రశా : 

‘మీరు ఇత్రుల కోసౌం ఏమి చేసి్తన్నా రు?’ ” మీరు జీవిౌంచి ఊపిరి పీలుు కోవడౌం అనేది నిాగా రతి్ 

మరియు దయగలది అనే అర ధౌం యొకూ  నిరా చనౌం. ఒకద్యని త్రువాత్ ఒకటి, ప్రతి సౌంవత్స రౌం మీ 

రవను ొననాగగౌంచినౌందుకు ధను వాద్యలు. మా విద్యు రిులు, రరిాలన, రబ్బ ౌంది మరియు డిస్ట్రకి్ట ి

మీకు ధను వాద్యలు తెలుపుతున్నా రు. 

 

మీ #1 చీర్డ లీడర్డ, 

 

Cheryl Watson-Harris 
 


