
TELUGU 

Robert R. Freeman Administrative Complex 
1701 Mountain Industrial Blvd. | Stone Mountain, GA 30083 
678.676.1200 | www.dekalbschoolsga.org 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, సూపరింటిండింట్  

 

 

తక్షణ విడుదల కోసం 

 

జనవర 12, 2021 

 

సంప్రదంచండి: 

Portia Kirkland, 678-427-4898 

Carla Parker, 404-734-1717 

 

 

రీ-ఓపెనంగ్ ఆలసా్య నకి DeKalb కంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి
 

STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb కింటీ సూూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) సూూ ల్్కు తిరగి రావడానికి ఆలస్య ిం 

చేస్తింది. జనవర 19 న విద్యయ ర్థులు ముఖాముఖి బోధనకు తిరగి రార్థ. 

 

DCSD సూపరింటిండింట్ Cheryl Watson-Harris మరయు వార బ ిందిం జనవర 11 బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యయ కేషన్ 

స్మావేశింలో జిలా్ల యొక్ూ  పునఃప్రారింభ ప్రపణాళిక్ యొక్ూ  అప్డేట్్ను స్మరప ించార్థ. COVID-19 యొక్ూ  

పరమాణిం మరయు బోధన మరయు అభ్యయ స్ింపై సూూ ల్ మూరవేతలను బట్ట ినిర ణయాలు జాప్రరతతగా 

తీసుకోబడ్ాయి. 

 

విద్యయ ర్థుల కోస్ిం వయ కి త బోధనకు తిరగి రావడానికి ఊహించిన తేదీకి ముిందు రిండ్య వారాల నోట్టఫికేషన్ 

కుటింబాలతో పించుకోబడ్యతింది. ఉపశమన వ్యయ హాల అమలు మరయు సూూ ల్ స్ింరదధతపై జిలా్ల ద ష్ట ి

సారించనుింది.  సూూ ల్ స్ింరదధత కోస్ిం కీ ాయిింట్ తనిఖీలను నిరవ హించడిం కొనసాగుతింది: 

 

• వయ కి తరత రక్షణ సామప్రగి (PPE) మరయు పరశుప్రభత స్రఫరా 

• శుప్రభపరచే సామాప్రగి మరయు విధానాల పింపిణీ 

• సామాజిక్ింగా సుదూర సీట్టింగ్ మరయు ్సాు న అమరక్ 

• నీట్ట ప్రాపయ త 

• ్పిాంింింగ్ మరయు HVAC రస్మి్స్  

• COVID-19 సూూ ల్ సేఫ్ట ిరగే్న జ్ 

 

DCSD సూూ ల్ భవనాలలో ఉద్యయ గులు మరయు విద్యయ ర్థులు అిందరూ నేర్థు కోవటానికి మరయు అభివ దిధ 

చిందడానికి సురక్షితింగా ఉిండేల్ల చూడటిం ప్రాధానయ త. COVID-19 యొక్ూ  ప్రపమాద ్సాుయిని మరింత 

తగి గించడానికి సింటర్డ ఫర్డ డిసీజ్ క్ింప్రోల్ అిండ్ ప్రపివెనషన్ యొక్ూ  ఐదు కీలక్మైన ఉపశమన వ్యయ హాలను 

అనుస్రించడిం కూడా ఇిందులో ఉింటింది: 

 

• మాసుూ లను ఎలపాుప డూ మరయు స్రగా ఉపయోగిించడిం 

• వీలైనింత అధిక్ింగా సామాజిక్ దూరానిే  ాట్టించడిం 

• చేతలు క్డరడిం 

• శుప్రభపరచడిం మరయు ప్రకిమిస్ింహారక్ చేయడిం 

• DeKalb బోర్డ ్ఆఫ్ హెల్త స్హకారింతో ప్రేరింగ్్ను స్ింప్రపదిించిండి 

  

Mrs. Vickie B. Turner, బోర్డ ్చైర్డ 

Mr. Diijon DaCosta, వైస్ చైర్డ 

Mrs. Anna Hill 

Mr. Marshall D. Orson 

Mrs. Deirdre Pierce 

్ మమతి. Allyson Gevertz 

Dr. Joyce Morley 
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జనవర 14, 2021, గుర్థవారిం సాయింప్రతిం 6 నుిండి 7 వరకు సూపరింటిండింట్ Watson-Harris తో 

తల్లదాింప్రడ్యల కోస్ిం జిలా్ల వర్థు వల్ టౌన్ హాల్్ను నిరవ హసుతింది. 

 

రీ-ఓపెనిింగ్ ్ ా న్ గురించి అదనపు స్మాచారిం కోస్ిం, www.dekalbschoolsga.org/school-reopeningని 

స్ిందరశ ించిండి. 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening

