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వాల్యూ మ్ 23 

గ్రీటింగ్స్  DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిఫ్యూ మిలీ, మరియు హ్యూ పీ బ్ల క క్ట హిస్రిీ నెల! 

 

నేను మా టీచరబ్లలను మరియు బ్ల ి ్ మింబర్ కను ఆఫీసులు మరియు స్కూ ల్ భవనాలకు 

తిరిగి ాా గతిించాలనుకుింటునాా ను, మరియు మా ూా లర్ కలో కింతమిందిని తిరిగి 

స్కూ ల్బ్లహౌసెసబ్లలోకి మార్చ డానికి మేము రద్ధమవుతున్ా ప్పు డు వారి కృషి మరియు 

అింకితభావానికి ధన్ూ వాదాలు. నా బుధవార్ిం "ఫీల్ ్డే" లో నేను స్కూ ల్బ్లలను 

స్ింద్రిశ ించిన్ప్పు డు మా బ్ల ి ్ చాలా మింది భవనానికి తిరిగి రావడిం నాకు గర్ా ింగా ఉింది. 

మా బ్ల ి ్ హ్యజర్య్యూ రు, భవనాలకు తిరిగి రావడానికి రద్ధింగా ఉనాా రు మరియు రాబోయే 

వారాలోక  మా విదాూ రుులు ముఖాముఖి లరిా ింగ్సబ్లకు తిరిగి వచ్చచ టప్పు డు వారిని 

ాా గతిించడానికి స్నాా హ్యలు ఖరారు చ్చశారు. 

 

టీచరుక మరియు విదాూ రుుల సుర్క్షితింగా తిరిగి రావడానికి మా భవనాలను వారు రద్ధిం 

చ్చసుున్ా ిందున్ మా అదుు తమైన్ గ్రిని్ పాల్్  వారి కృషికి నేను గ్రరత్యూ క 

అర్వాలనుకుింటునాా ను. 

 

సైన్స్  మరియు సెింటర్  ఫర డిసీజ్ కింగ్రోల్ (CDC) నుిండి మార్గద్ర్శ కతా ిం 

వహిించాల్్స న్ మా విధాన్ింలో మేము బ్లరుర్ింగా ఉనాా ము. వీలైన్ింత తా ర్గా స్కూ ల్బ్లలు 

తిరిగి తెర్వాలని CDC రఫ్యర్సు చ్చరింది. సైన్స్  మన్ వైప్ప ఉింది. వారి అనాే షణ 

ఏమిటింటే, "స్మాజ గ్రరార్ిం పెర్గడానికి స్కూ ల్బ్లలు అర్ ధవింతింగా దోహద్రడ్ాయని చాలా 

తకుూ వ ఆధారాలు ఉనాా యి." స్కూ ల్బ్లలను మూరవేయడిం “విదాూ రుుల విదాూ  ప్పరోగతి, 

మాన్రక ఆరోగూ ిం మరియు అవస్ర్మైన్ సేవలకు గ్రపారూ తను గ్రరతికూలింగా గ్రరభావితిం 

చ్చసుుింది”బ్లఅని కూడా CDC పేర్ూ ింది. మా స్ింఘానిా  సుర్క్షితింగా మరియు ఆరోగూ ింగా 

ఉించడానికి, గ్రరతి ఒకూ రూ అగ్రరమతుింగా ఉిండాలని మరియు మా సౌకరాూ లలో గ్రరార్ 

గ్రరమాదానిా  తగి గించ్చ ఉరశమన్ వ్యూ హ్యలను అనుస్రిించాలని మేము గురుు చ్చసుునాా ము. 

 

‘ఐ లవ్ DeKalb’బ్లకి చాలా కార్ణాలు ఉనాా యి, కానీ ఎకుూ వగా మా ూా లర్ క రటక బ్ల ి ్ యొకూ  

బలమైన్ నిబద్ధత మరియు అహింకార్ిం కార్ణింగా ఇది ఉింది. మా ఆఫీసులు మరియు 

స్కూ ల్బ్ల భవనాలకు తిరిగి రావడానికి చర్ూ లు తీసుకున్ా ిందుకు మరియు చివరికి మా 

సీూ లర్ క తిరిగి రావడానికి రద్ధమైన్ిందుకు ధన్ూ వాదాలు. మీరు ిలకలకు నిజమైన్ 

ఛింియనుక! ఈ స్వాలు స్మయ్యలోక  గొరు గా మిగిల్సపోయిన్ిందుకు ధన్ూ వాదాలు. 

 

 

ఫీల్ ్డే 

 

ఫిగ్రబవరి 3 న్ Bob Mathis ఎల్సమింటరీ స్కూ ల్, Dresden ఎల్సమింటరీ స్కూ ల్, Idlewood 

ఎల్సమింటరీ స్కూ ల్, Rowland ఎల్సమింటరీ స్కూ ల్, Columbia మిడిల్ స్కూ ల్ మరియు 

Henderson మిడిల్ స్కూ ల్బ్లలో మీ ముఖాలను చూడటిం ఉత్్స హింగా ఉింది. 
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స్కూ ల్బ్లల భగ్రద్త్స గ్రపోోకాల్బ్లలను చర్ూ లో చూసే అవకాశిం నాకు లభించిింది, మరియు మా 

టీచరుక వారి తర్గతి గదుల నుిండి వాస్ువింగా బోధించిన్ప్పు డు నాకు లభించిింది. ఇది 

చాలా ానుకూలమైన్ రోజు. మీ ఆతిథ్యూ నికి ఆ ఆరు స్కూ ల్బ్లల నాయకులు, టీచరుక మరియు 

బ్ల ి ్బ్లకి ధన్ూ వాదాలు. 

 

నేను అనుమతిించిన్ిందుకు రీజియన్స V స్కరరిింటిండింట్ Dr. Triscilla Weaver మరియు 

సౌతబ్లవెస ిDeKalb హై స్కూ ల్ గ్రిని్ పాల్ Dr. Thomas Glanton మరియు అతని బ్ల ి ్బ్లకి 

కృతజఞతలు తెల్సయజేసుునాా ను FOX 5 Atlanta మరియు WSB స్కూ ల్బ్లలో రర్ూ టించడానికి 

మరియు స్కూ ల్బ్ల భగ్రద్త్స గ్రపోోకాల్బ్లలను గ్రరద్రిశ ించడానికి ఉింది. న్యూ స బ్లసేషిన్క నివేదిక 

అనేది మా DCSD కుటుింాలకు మా రిండితులు మరియు ఉదోూ గులు మా స్కూ ల్బ్ల గృహ్యలోక  

ఉన్ా ప్పు డు వారిని ఎలా సుర్క్షితింగా ఉించాలనే ఉదే్దశూ ింతో స్ు షమిైన్ చిగ్రత్సనిా  

ఇసుుింద్ని మేము ఆశిసుునాా ము. 

 

వర్చు వల్ టౌన్ హాల్ 

 

రీ-ఎింగ్రటీ అయిన్వారికి స్రైన్ ఎింిక కాదా అని మా కుటుింాలు నిర్ ణయిసుున్ా ిందున్, 

ద్యచ్చర వరుచ వల్ లరిా ింగ్స, గ్రాన్స్ బ్లపోర,ి సేఫీ ిగ్రపోోకాల్్  మరియు మరినాి ింటకి 

స్ింబింధించిన్ ముఖూ మైన్ స్మాచార్ిం కోస్ిం మా రీ-ఓపెనిింగ్స సైట్బ్ల ను స్ింద్రిశ ించడానిా  

కన్ాగిించిండి. మేము ఫిగ్రబవరి 11, 2021, గురువార్ిం ాయింగ్రతిం 6 నుిండి తల్సకద్ింగ్రడుల 

కోస్ిం మర్క వరుచ వల్ టౌన్స హ్యల్బ్లను నిరా్ హిసుునాా ము. నుిండి 7 గింటల వర్కు మరిింత 

స్మాచార్ిం కోస్ిం, ద్యచ్చర మా వెబబ్లసైటుా  స్ింద్రిశ ించిండి. 

 

వరుచ వల్ కమూూ నిటీ ఇనుు ట్ స్మావేశిం కోస్ిం ఫిగ్రబవరి 8, 2021 న్ ఉద్యిం 11:30 

గింటలకు మా బోర ్ఆ్ ఎడుూ కేషన్స స్మావేశానిా  చూడమని నేను మా కుటుింాలను 

గ్రపోత్ హిసుునాా ను. మేము ముఖాముఖి స్కచన్లకు స్ింబింధించిన్ అపబ్లడేట్బ్లలను 

అింది ుాము. మీరు ఈ స్మావేశానిా  DeKalb కింటీలోని ఛన్ల్ 24 లో లేదా DSTV ఆన్సబ్లలైన్స 

లో చూడవచ్చచ . 

 

ఉపశమన వ్యూ హాలు 

 

స్కూ ల్ లోరల COVID-19 రరిచయిం మరియు గ్రరార్ిం యొకూ  గ్రరమాదానిా  మరిింత 

తగి గించడానికి CDC యొకూ  ఐదు కీలకమైన్ ఉరశమన్ వ్యూ హ్యలు: 

• మాసుూ లను ఎలకప్పు డూ మరియు స్రిగాగ  ఉరయోగిించడిం 

• ాధూ మైన్ింతవర్కు ామాజిక దూర్ిం 

• చ్చతులు కడగడిం 

• శుగ్రభరర్చడిం మరియు గ్రకిమిస్ింహ్యర్క చ్చయడిం 

• DeKalb బోర ్ఆ్ హెల్ు స్హకార్ింతో గ్రటేరింగ్సబ్లను స్ింగ్రరదిించిండి 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fox5atlanta.com%2Fnews%2Fdekalb-teachers-return-to-the-classroom-amid-covid-concerns&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605926482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tx9f%2Fwnzc00ljmqIVg5kVnT1RGvl3Phon4wP0bbXJyo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsbtv.com%2Fvideo%2F%3Fid%3Df83d1195-4f15-4594-8727-7362309471cc&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605936478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KTsYlCF1rTxQWjs%2FpLAD0FlJTfUOjqKHoLMOqNyGKDc%3D&reserved=0
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%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605936478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwKzNPtQnR%2FGpOLVlQMOxeHpTgdiN1u3QIY%2Bpfyujg8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fvirtual-parent-town-hall-feb-2021-flyer.pdf&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605946476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnN%2F8IZnAW3XOBL44uDO1ad16NzS2yIol8OAiHJDNFs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcommunications%2Fdstv%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605946476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C4M4uT3uWVHK6F498AawYPQoEcoz7fnGXWJvXrrs2oY%3D&reserved=0
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ఈ వ్యూ హ్యలను ఇప్పు డు పాటించమని మేము రిండితులను గ్రపోత్ హిసుునాా ము, తదాా రా 

తిరిగి గ్రరవేశిం ముసుగు ధరిించడిం గ్రపార్ింభించిన్ప్పు డు, ామాజిక దూర్ిం మరియు 

చ్చతులను కడగడిం తెల్సరన్ మరియు రిండవ స్ా భావిం. 

 

స్కక్ష్మ గ్రకిముల వాూ ిుని ఆరడానికి మరియు COVID-19 వైర్స వాూ ిు చింద్ద గ్రరమాదానిా  

తగి గించడానికి, కనీస్ిం 20 సెకన్కపాటు స్బుు  మరియు నీటతో చ్చతితో కడగడిం లేదా స్బుు  

ఉింటే కనీస్ిం 60 శాతిం ఆలూ హ్యల్బ్లతో ఆలూ హ్యల్ ఆధారిత హ్యూ ిండ్ శానిటైజరబ్లను 

ఉరయోగిించడిం హ్యూ ిండ్బ్లవాషిింగ్స ఒక ముఖూ మైన్ మార్గిం. మరియు నీరు తక్ష్ణమే 

అిందుాటులో లేదు, అనారోగాూ నికి కార్ణమయేూ  స్కక్ష్మ గ్రకిముల వాూ ిుని తగి గసుుింద్ని CDC 

తెల్సిింది. వెచచ ని మరియు చలకని నీరు రిండిటతో మీ చ్చతుల నుిండి ఒకే స్ింఖూ లో 

స్కక్ష్మ గ్రకిములను తొలగి ుాయి. 

 

COVID-19 యొకూ  వాూ ిుని తగి గించడానికి అనిా  భగ్రద్త్స గ్రపోోకాల్బ్లలు CDC మరియు 

DeKalb కింటీ బోర ్ఆ్ హెల్ు జారీ చ్చరన్ ఆరోగూ  మార్గద్ర్శ కతా ింతో కల్సర ఉింాయి. 

స్రైన్ హ్యూ ిండ్బ్లవాషిింగ్స గురిించి మరిింత స్మాచార్ిం కోస్ిం, ద్యచ్చర, CDC వెబబ్లసైట్ 

మరియు ఆరరేషన్స్  COVID-19 స్ింబింధత మార్గద్ర్శ కతా ిం కోస్ిం, ద్యచ్చర 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/ ను 

స్ింద్రిశ ించిండి. 

 

సమగ్ర మాసటర్ ప్ల న న్ 

 

DCSD అనిా  స్కూ ల్బ్ల మరియు రరిపాలనా సౌకరాూ లను అించనా వేయడానికి స్మగ్రగ 

మాస్రి బ్లపాకన్సబ్లను, అలాగే జిలాక  విదాూ  కార్ూ గ్రకమానికి తోడు డే మౌల్సక స్దుపాయ్యలను అమలు 

చ్చరింది. విదాూ రుులు, తల్సకద్ింగ్రడులు, ఉదోూ గులు మరియు స్ింఘ స్భ్యూ లను వెబబ్లసైట్ 

స్ింద్రిశ ించి, థింక్ట బిగ్స స్రేా  పూరిు చ్చయ్యలని మేము గ్రపోత్ హిసుునాా ము. వెబబ్లసైట్ స్మగ్రగ 

మాస్రి బ్లపాకన్స యొకూ  గ్రరణాళికలు మరియు రద్ధతులను వివరిసుుింది. గ్రరణాళిక అభవృదిధ 

చిందుతునా్  కద్ద,ే మరిింత స్మాచార్ిం మరియు అద్న్ప్ప స్రేా లు గ్రరజలకు 

అిందుాటులో ఉించబడత్సయి. 

 

మర్లా, ఈ అపూరా్ మైన్ స్మయ్యలోక  మేము మా మార్గింలో నావిగేట్ చ్చస్కు నే ఉన్ా ిందున్ 

మీ స్హనానికి ధన్ూ వాదాలు. భవిషూ తుు తెల్సయకపోయినా, తిరిగి గ్రపార్ింభించిన్ తరాా త 

మా ఉపాధాూ యులు మరియు బ్ల ి ్ నుిండి నేను చూరన్ వాట నుిండి నేను గ్రపేర్ణను 

పిందాను. మేము మా ఉదోూ గుల ఆరోగూ ిం మరియు భగ్రద్తకు గ్రరథమ గ్రపాధాన్ూ తని ఇస్కు నే 

ఉింాము. మీ స్హ్యయిం మరియు నిర్ింతర్ మద్తేుకు ధన్ూ వాదాలు. ముిందుకు మరియు 

ఎతుుకి! 

 

 

మీ #1 చీర లీడర, 

 

బ్ల మమతి. Cheryl Watson-Harris 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fglobal-covid-19%2Fhandwashing.html%25C2%25A0&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605956467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YOXd0Hsvh86Ev16UgJ82a9diERjUmcLC6qSaDMnQ0VI%3D&reserved=0
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%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605956467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pa0Tg03lb8YMhH3xT2FmKFCbuqpDnLbd%2B59EDYk21TI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcomprehensive-master-plan%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605966463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DSAvHC0vr2edHNgAV5ruyYYa%2FEpUA%2FHOuKgkA66mc8k%3D&reserved=0

