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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబాలకు శుభాకౌంక్షలు! 

 

నేను DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిస్కపరౌంటౌండౌంట్, శ్ర మతి Cheryl Watson-Harris. 

 

మీరు నూతన సౌంవతస రౌంలో శ్రరరరపతున్నార రి నేను ఆశిస్తు రా ను. మీ శ్రరరి రా పతత, 

తృషి, సహనౌం తరయు మా పిలలలకు దార చూపే ధైరా్య ికి ధనా వాదాలు.  మా రబ్బ ౌంది, 

పిలలలు తరయు వార కుటౌంబాల ఆరోగ్ా ౌం తరయు భద్రత మాకు ద్పధానౌం. 

 

గ్త ర్యద్ి, జనవర 11, 2021 న జరగిన బోర్డ ్ఆఫ్ ఎతాు కేషన్ సమావేశౌంలో, విదాా రురల కోసౌం 

స్కూ ల్శ్రకు ిరగి ర్యవడాికి మేము ఆలసా ౌం చేస్తు రా తి పౌంచుకు రా ను. గ్తౌంలో 

అనుకునర టల విదాా రురలు జనవర 19 న ముఖాముఖి బోధనకు ిరగి ర్యరు. COVID 19 

యొతూ  ద్పమాదాిర  తరయు వాా పిుి  తగి గౌంచడౌంలో సహాయపడటాికి CDC మారగరరశ కలు 

అయిన స్కూ ల్ సౌంరరధత లేదా ఉపశతన వా్య హాలను అతలు పరచడౌంపై స్కూ ల్ 

రబ్బ ౌంది రృషి ిార ుారు. 

 

ఇప్పు తు తన ద్ాధానా తలు, అవి ఎపు టిలాగే, సతమ ిపై తరుణ తరయు సరళౌంగా 

తరయు ఓపితగా ఉౌండాలి. 

 

మా స్కూ ల్ భవాలను విదాా రురలకు రీ-ఓపెిౌంగ్ ఆలసా ౌం చేయాలనే ిర ణయౌం చాలా 

తషమిైన ిర ణయౌం తరయు రీఓపెన్ చేయడాికి మా శకి ుతో మేము ద్పిదీ చేస్తు రా తి 

నేను మీకు భరోా ఇస్తు రా ను.  మా విదాా రురలు తరయు రబ్బ ౌందికి స్తరక్షితమైన ర్యబ్డిి 

ిర్యధ రౌంచగ్లిగినప్పు తు మాద్తమే మేము అలా చే ుాము. ఉపశతన వా్య హాలను 

పరా వేక్షిౌంచే మా ాతరరా ౌంతో ాట, ానుకూలత రేట అనేది ిర ణయాతమ త ద్పద్కియలో 

మేము పరగ్ణౌంచే తరొత స్కచిత. CDC నుౌండి వచిి న మారగరరశ తతవ ౌం ద్పకరౌం, 10% లేదా 

అౌంతతౌంటే ఎకుూ వ ాజిటివిటీ రేట తతమ లిర  ద్పారౌం చేసే ద్పమారౌంలో పడేస్తుౌంది. 

సోతవారౌం ాటికి, DeKalb లో ాజిటివిటీ రేట 14.7% ఉౌంది. 

 

గ్త రౌంతు వార్యలు ా స్కూ ల్ సౌంరరశ నల సతయౌంలో, ిరగి ర్యగ్లిగిన చాలా తౌంది 

ఉాధాా యులను చూర నేను ఆశి రా పోయాను. వారు మా విదాా రురల పట్ల తత ిబ్రధతను, 

భవాలకు ిరగి ర్యవడౌం పట్ల ఉత్సస హాిర  వా త ుౌం చేశారు. DCSD పట్ల వార ిబ్రధతకు నేను 

ా ద్పశౌంసలను వా త ుపరచలేను.  అరనౌంగా, తషి్టల మాఫీ కోసౌం రరఖాస్తు చేస్తకునర  

టీచరుల తరయు స్కూ ల్ రబ్బ ౌందికి మేము తరదన్న ఇస్కు నే ఉ రా ము. 

 

భవిషా న్నులో మేము ముఖాముఖి స్కచనల కోసౌం రరధతవున్ననర ప్పు తు, మా ఆపరేషన్స  

బ్ృౌంరౌం స్కూ ల్ సౌంరరధత కోసౌం కీలత తిఖీలను కొనాగిస్తుౌంది, ఇౌందులో 

మూలాా ౌంతనౌం తలిగి ఉౌంటౌంది: 

 

· వా కి ుగ్త రక్షణ ాతద్గి (PPE) తరయు పరశుద్భత సరఫర్య 

 

· శుద్భపరచే ామాద్గి తరయు విధాాల పౌంపిణీ 

 

· ా మాజితౌంగా స్తదూర సీటిౌంగ్ తరయు అౌంతరక్ష అతరత 

 

· నీటి ద్ాపా త 
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· శ్రప లౌంింౌంగ్ తరయు HVAC రసమి్సస  

 

· COVID-19 స్కూ ల్ సేఫీ ిరగేర జ్ 

 

మా స్కూ ల్ భవాలలో నేరుి కోవడాికి తరయు అభివృదిధ చౌంరడాికి మా ఉదా్య గులు 

తరయు విదాా రురలు అౌంరరూ స్తరక్షితౌంగా ఉార రి మేము 

ిర్యధ రౌంచాలనుకుౌంట రా ము.  తళ్ళీ , COVID-19 యొతూ  ద్పమార శ్ర ర యిి తరౌంత 

తగి గౌంచడాికి CDC యొతూ  ఐదు కీలతమైన ఉపశతన వా్య హాలను అనుసరౌంచడౌం వౌంటివి: 

 

· మాస్తూ లను ఎలలప్పు డూ తరయు సరగా ఉపయోగిౌంచడౌం 

 

· వీలైనౌంత అధితౌంగా ామాజిత దూర్యిర  ాటిౌంచడౌం 

 

· చేన్నలు తడగ్డౌం 

 

· శుద్భపరచడౌం తరయు ద్కిమిసౌంహారత చేయడౌం 

 

· DeKalb బోర్డ ్ఆఫ్ హెల్ు సహకరౌంతో ద్టేరౌంగ్శ్రను సౌంద్పదిౌంచౌండి 

 

మీ ిరౌంతర భాగ్ వా మాా ికి మేము మీకు ధనా వాదాలు చప్పు రా ము.  మేము COVID పరీక్ష 

యొతూ  ఎౌంపితను అనేవ షిౌంచడౌం కొనాగి ుాము తరయు ఆసకి ు ఉనర వారకి టీక 

అవకశాలపై తనకు అవగాహన తలిు ుాము. వరుి వల్ టౌన్ హాల్ కోసౌం జనవర 16 న 

ాయౌంద్తౌం 6 గ్ౌంట్లకు ాతో చేరౌండి.  మీరు www.dekalbschoolsga.org లో మా 

వెబశ్రసైట్శ్రలో ఎపు టితప్పు తు త్సజా సమాచార్యిర  పౌంరవచుి . 

 

ఈ డైనమిక్ట తమాూ ిటీలో భాగ్మైనౌందుకు నేను గ్రవ పతున్న రా ను.  నేను మా పిలలలకు 

సరైన ిర ణయాలు తీస్తకునే సరైన వా కుులు అి నేను నముమ న్న రా ను.  సౌతరా వౌంతౌంగా, 

ఓపితగా, తరుణతో ఉనర ప్పు డే మేము ఆలోచాతమ తౌంగా, వా్య హాతమ తౌంగా తరయు 

ారరరశ తౌంగా కొనాగుత్సతి ా ద్పిజఞ మీకు ఉౌంది. 


