
TELUGU 

వాల్యూ మ్ 24 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

మా కర్యూ లయాలు మరియు స్కూ ల్ భవనాలను రౌండవ వారౌంలో మేము మూసేస్తున్న ప్పు డు 

మా టీచర్లు మరియు స్ట ి ్ వారి కృషి మరియు అౌంకితభావానికి మళీ్ళ  ధన్ూ వాదాలు 

చెప్పు లనుకుౌంటనాన ను. 

 

స్కూ ల్స్టలకు తిరిగి ర్యవడౌం గురిౌంచి ఆౌందోళన్ చెౌందుతున్న వార్ల ఉౌండగా, ఉతా్స హౌంతో తిరిగి 

వచిి న్ మా టీచర్లు మరియు స్ట ి ్స్టని నేను గురిుౌంచాలనుకుౌంటనాన ను. ఈ వారౌం నా స్కూ ల్స్ట 

సౌందరశ న్ల సమయౌంలో,స్ట‘ఎ డే ఇన్ ది లై్’స్టకు హాజరైన్ మా కమూూ నిటీ భాగాా ములతో సహా, 

మొతుౌం ప్పజిటివ్ టోన్స్టతోనేను ఆకటికునాన ను. 

 

మహమాా రి అౌంతటా సమాచార మారా్యలు ఓవరస్టలోడ్ అయాూ యి, అయిన్ప్ు టికీ DeKalb కౌంటీ 

స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DeKalb County School District, DCSD) సైన్ా  మరియు సౌంటరా  ఫర డిసీజ్ 

కౌంట్రటోల్ అౌండ్ ట్రివెన్షన్ (Disease Control and Prevention, CDC) నుౌండి మారదారశ కతా ౌం 

వహౌంచే మా విధాన్ౌంలో స్టరరరౌంగా ఉౌంది. వీలైన్ౌంత తా రగా స్కూ ల్స్టలు తిరిగి తెరవాలని CDC 

రఫారస్త చేరౌంది. స్కూ ల్స్టలను మూరవేయడౌం “విదాూ ర్లరల విదాూ  ప్పరోగతి, మాన్రక ఆరోగూ ౌం 

మరియు అవసరమైన్ సేవలకు ట్రప్పప్ూ తను ట్రప్తికూలౌంగా ట్రప్భావితౌం చేస్తుౌంది”స్టఅని కూడా 

CDC పేర్ూ ౌంది. మా కమూూ నిటీని స్తరక్షితౌంగా మరియు ఆరోగూ ౌంగా ఉౌంచడానికి, ట్రప్తి ఒకూ రూ 

అట్రప్మతుౌంగా ఉౌండాలని మరియు మా సౌకర్యూ లలో ట్రప్ార ట్రప్మాదానిన  తగిౌాంచే ఉప్శమన్ 

వ్యూ హాలను అనుసరిౌంచాలని మేము గుర్లు చేస్తునాన ము. 

 

మళీ్ళ , ఇది దేశవాూ ప్ుౌంగా స్కప్రిౌంటౌండౌంటు తీస్తకుౌంటన్న  కఠిన్మైన్ నిర ణయౌం. మేము మా 

స్ట ి ్స్టకి స్తరక్షితమైన్ వాత్సవరణానిన  సృషిౌించామని మరియు మా విదాూ స్టర్లరల తిరిగి ర్యవడానికి మా 

వూ వసరలను సరైన్ మారౌాంలో ఉౌంచామని నేను న్ముా తునాన ను. 

 

 

డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  ప్రిరరతి 

 

నేను ఫిట్రరవరి 23, 2021 న్ డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  ప్రిరరతిచిర్లనామాను ఇ ుాను. ఈ కరూ ట్రకమౌం స్ట ిన్ 

మౌంటైన్స్టలోని 4550 Greer Circle వదద ప్పరిూ ౌంగ్ స్టసరలౌంలో “స్ట్ైవ్-ఇన్ వేడుక”స్టఅవుతుౌంది. 

ాయౌంట్రతౌం 4:15 గౌంటలకు ప్పరిూ ౌంగ్ స్టసరలౌం తెర్లచుకుౌంటౌంది మరియు కరూ ట్రకమౌం 

ాయౌంట్రతౌం 5:30 గౌంటలకు ట్రప్పరౌంభమవుతుౌంది. మేము DCSD అనుభవానిన  ట్రొతు 

ట్రప్మాణాలకు ఎలా పౌంచుతునాన మో ప్ౌంచుకోవడానికి నేను సౌంతోషిస్తునాన ను. 

 

 

ఎ డే ఇన్ ది లై్ టూర/టౌన్ హాల్ 

 

గత బుధవారౌం మా “ఎ డే ఇన్ ది లై్”స్టప్రూ టన్లో ప్పలా్గన్న  మా సౌంఘ ప్పరిన ర ుకు నేను 

కృతజఞతలు తెలియజేస్తునాన ను. మా ాూ లర ును ముఖాముఖి బోధన్కు తీస్తకుర్యవడానికి మేము 

రదధమవుతున్న ప్పు డు ఈ ప్రూ టన్ మా కమూూ నిటీ భాగాా ముూ లకుమా స్కూ ల్స్టల హాళీ లో 

న్డవడానికి అనుమతిౌంచిౌంది. వారి ట్రప్శన లు, అభిట్రప్పయాలు మరియు ఆౌందోళన్లను మేము 

అభిన్ౌందిస్తునాన ము. మా ప్పరిన ర ును వారి స్కూ ల్స్టలను ప్రిశీలిౌంచడానికి అనుమతిౌంచిన్ౌందుకు 

మా స్కూ ల్స్ట నాయకులకు ధన్ూ వాదాలు. ప్రూ టన్ నుౌండి ముఖాూ ౌంశాలను చూడటానికి 

దయచేర ఇకూ డ స్టకి ుక్ట చేయౌండి. 
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మా ఇటీవలి వర్లి వల్ టౌన్ హాల్స్టలో చూరన్ మరియు ప్పలా్గన్న  మా తలిుదౌంట్రడులకు మరియు 

టీచరుకు కూడా నేను కృతజఞతలు తెలియజేస్తునాన ను. డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  ప్పన్ః ట్రప్పరౌంభ ట్రప్ణాళిక 

గురిౌంచి మేము వివర్యలను అౌందిౌంచిన్ౌందున్ మీ అభిట్రప్పయానిన  మరియు ట్రశదధను మేము 

అభిన్ౌందిస్తునాన ము. మీర్ల టౌన్ హాల్స్టను మిస్ అయితే, దయచేర ఇకూ డ సౌందరిశ ౌంచౌండి: 

https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130 

 

మా స్కూ ల్స్ట కమూూ నిటీ కి స్తరక్షితమైన్ ర్యరడిని నిర్యధ రిౌంచడానికి ఇది రలమైన్ ట్రగామానిన  

తీస్తకుౌంటౌంది. 

 

బోర ్సమావేశౌం 

 

మా ఫిట్రరవరి 8 బోర ్ఆ్ ఎడుూ కేషన్ సమావేశానిన  గమనిౌంచిన్ ట్రప్తి ఒకూ రికి ధన్ూ వాదాలు. 

సమావేశౌంలో చాలా సమాచారౌం అౌందిౌంచరడిౌంది, మరియు ట్రప్జలకు వాసువాల గురిౌంచి 

తెలుస్తన్ని నేను కోర్లకుౌంటనాన ను. సమావేశౌం నుౌండి ొనిన  ముఖ్ూ మైన్ ట్రప్యాణ మారా్యలు 

ట్రకిౌంద ఉనాన యి. 

 

ADA అభూ ర రన్లు 

 

• పౌండిౌంగ్స్టలో ఉన్న  ADA ల కోసౌం రిమోట్ వరిూ ౌంగ్ ఎౌంికలను అనుమతిౌంచే 

హారస్్టషిిా ి ట్రరవరి 2 న్ ముగిశాయి. 

• డిస్ట్రకి్ట ికర్యూ లయాలు/స్టకుస్ రూములు/ వరూ స్టసేు సస్, ఉదోూ గులు తమ పౌండిౌంగ్స్టలో 

ఉన్న  ADA అభూ ర రన్ యొకూ  తక్షణ ప్రూ వేక్షకుడికి నోటిఫికేషన్ ప్ౌంప్మని చెప్పు ర్ల. 

• ఉదోూ గి యొకూ  అవసరమైన్ ఉదోూ గ విధుల సమీక్షపై వసతి ఆధారప్డి ఉౌంటౌంది. 

ముఖాముఖి ప్రసు ర చరూ  ఉదోూ గి ఉదోూ గౌంలో ఒక భాగౌం అయితే, రిమోట్ ప్నిని వసతి 

గృహౌంగా ఆమోదిౌంచకపోవచిు . 

• త్సత్సూ లిక వసతులు రఫారస్త చేయరడవచుి , ాధూ మైన్ప్పు డు భవన్ౌంలో 

ట్రప్త్సూ మాన య ప్ని ట్రప్దేశౌం వౌంటివి. అరహత నిర ణయిౌంచరడుతున్న ప్పు డు సహేతుకమైన్ 

వశూ తను అౌందిౌంచడానికి స్కూ ల్స్ట లీడరా  ఉదోూ గులతో కలిర ప్ని చే ుార్ల. 

 

స్కూ ల్స్ట భవన్ౌం మూరవేతలు 

• Smoke Rise ES - శుట్రభప్రచడౌం మరియు శుట్రభప్రచడౌం కోసౌం శుట్రకవారౌం, ఫిట్రరవరి 5, 

2021 మూరవేయరడిౌంది. DeKalb బోర ్ఆ్ హెల్ు ఐదు (5) రోజుల మూరవేతను 

రఫార్లా  చేరౌంది. 

• Panola Way ES - శుట్రకవారౌం, ఫిట్రరవరి 5, 2021 ఒక తరగతి గది మూరవేయరడిౌంది. గది 

శుట్రభప్రచరడిౌంది మరియు శానిటైజ్ చేయరడిౌంది. Panola Way తెరిచి ఉౌంది. 

• పూరిుగా శుట్రభప్రచడౌం కోసౌం John Lewis ES ఆహార ప్ౌంిణీ ట్రప్పౌంతౌం, గుర్లవారౌం, 

ఫిట్రరవరి 4, 2021 మూరవేయరడిౌంది. భోజన్ ఉతు తిు త్సత్సూ లికౌంగా మారి రడిౌంది. 

అనిన  భోజన్ ఉతు తిు కరూ కలాప్పలు మౌంగళవారౌం, ఫిట్రరవరి 9, 2021 తిరిగి 

ట్రప్పరౌంభమయాూ యి. 

• ట్రప్జా భట్రదత – శుట్రకవారౌం, ఫిట్రరవరి 5, 2021 శుట్రభప్రచడౌం మరియు శానిటైజ్ చేయడౌం 

కోసౌం కరూ కలాప్పలు మూరవేయరడ్ాయి. ట్రప్జా భట్రదత – ోమవారౌం, ఫిట్రరవరి 8, 2021 

కరూ కలాప్పలు తిరిగి ట్రప్పరౌంభిౌంచరడ్ాయి. ఫిౌంగరస్ట ట్రిౌంటిౌంగ్ యూనిట్ బుధవారౌం, 

ఫిట్రరవరి 10, 2021 తిరిగి ట్రప్పరౌంభిౌంచరడిౌంది. 

• శుట్రభప్రచడౌం మరియు శానిటైజ్ చేయడౌం కోసౌం Sam Moss సరా్వ సస్ సౌంటర 

ోమవారౌం, ఫిట్రరవరి 8, 2021 మూరవేయరడిౌంది. 
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• Redan HS – శుట్రకవారౌం, ఫిట్రరవరి 5, 2021 రహుళ గదులు మూరవేయరడ్ాయి. గదులు 

శుట్రభౌం చేర శానిటైజ్ చేయరడ్ాయి. Redan HS తెరిచే ఉౌంటౌంది. 

• ఒక స్ట ి ్స్ట సభ్యూ డు ప్పజిటివ్ గా ప్ర్వక్షిౌంచిన్టుయితే, COVID-19 ప్పయిౌంట్ ఆ్ కౌంటాక్ట ి

(POC) రిపోరిౌింగ్ ప్ట్రత్సనిన  పూరిు చేర, దానిని ట్రప్పౌంతీయ స్కప్రిౌంటౌండౌంట్, డిప్పరిా ౌంట్ 

హెడ్ లేదా డివిజన్ చీ్/డిపూూ టీకి సమరిు స్తుౌంది.  COVID-19 POC నివేదిౌంచిన్ 

సమాచారౌం యొకూ  ఖ్చిి తతా్స నిన  నిర్యధ రిౌంచడానికి వీలైతే స్ట ి ్స్టని సౌంట్రప్దిౌంచాలి. 

• ట్రప్పౌంతీయ స్కప్రిౌంటౌండౌంట్, డిప్పరిా ౌంట్ హెడ్ లేదా డివిజన్ చీ్/డిపూూ టీ రిపోరిౌింగ్ 

ప్ట్రత్సనిన  నియమిౌంచరడిన్ న్ర్లా  మరియు COVID-19 ఆరోగూ  రృౌందానికి ప్ౌంప్పత్సర్ల. 

• COVID-19 ఆరోగూ  రృౌందౌం నివేదికను సమీక్షిస్తుౌంది, DeKalb బోర ్ఆ్ హెల్ుస్టను 

సౌంట్రప్దిస్తుౌంది మరియు తదుప్రి దశలను నిర ణయిౌంచడానికి ట్రప్పౌంతీయ 

స్కప్రిౌంటౌండౌంట్, డిప్పరిా ౌంట్ హెడ్ లేదా డివిజన్ చీ్/డిపూూ టీని సౌంట్రప్దిస్తుౌంది. 

• COVID-19 ఆరోగూ  రృౌందౌం ఐసొలేషన్ లేదా నిరబ ౌంధ మారదారశ కలకు సౌంరౌంధౌంచి 

DeKalb బోర ్ఆ్ హెల్ు నుౌండి నిరి దష ిమారదారశ కతా్స నిన  అౌందిస్తుౌంది.  దగరాి 

ప్రిచయాలకు తెలియజేయరడుతుౌంది మరియు ఇౌంటోునే ఉౌండాలని, దిగబ ౌంధౌం 

మారదారశ కనిన  అనుసరిౌంచౌండి మరియు మూలాూ ౌంకన్ౌం కోసౌం వారి ఆరోగూ  సౌంరక్షణ 

ట్రప్దాతతో సౌంట్రప్దిౌంచౌండి. ప్ని మారదారశ కనికి తిరిగి వచిే టప్పు డు హోమ్ ఐసొలేషన్ 

ముగిసే ట్రప్మాణాలను ప్పటిౌంచిన్ తర్లవాత ఉదోూ గులు తిరిగి ప్నికి ర్యవచుి . 

• ఒక స్ట ి ్స్ట COVID-19 కు ప్పజిటివ్ ప్ర్వక్షలు చేసేు, రహరతామైన్ ట్రప్పౌంతౌం(లు) 24 గౌంటల 

వరకు మూరవేయరడత్సయి, ఆ ట్రప్పౌంత్సనిన  శుట్రభప్రచడౌం మరియు ట్రకిమిసౌంహారక 

చేయడౌం. COVID-19 కరణౌంగా ఈ సదుప్పయౌం ఎకుూ వ కలౌం మూరవేయరడితే, 

అదన్ప్ప శుట్రభప్రచడౌం మరియు ట్రకిమిసౌంహారక చరూ లు జర్లగుత్సయి. 

 

భవన్ౌం సౌంరదధత 

• ఆప్రేషన్ా  రృౌందౌం భవనాలను సౌందరిశ ౌంచడౌం ొన్ాగి ుోౌంది, ట్రశదధ అవసరౌం 

ట్రప్పౌంత్సలను ప్రిషూ రిౌంచడానికి భవన్ నాయకులకు మదదతుగా ప్నిచేస్తుౌంది. 

• మేము అనిన  స్కూ ల్స్టలు మరియు కేౌంట్రదాలకు PPE, ప్పరిశుధూ ౌం మరియు శుట్రభప్రిచే 

ామాట్రగిని ప్ౌంిణీ చేాము. మేము అనిన  భవనాలకు నాలుగు వార్యల శానిటైజేషన్ 

మరియు శుట్రభప్రిచే ామాట్రగిని అౌందిౌంచాము మరియు అవసరమైన్ విధౌంగా స్ట ి క్ట 

భవనాలను ొన్ాగి ుాము. టీచర్లు మరియు విదాూ ర్లరల స్తరక్షితౌంగా తిరిగి ర్యవడానికి 

అవసరమైన్ స్టకి ుషమిైన్ ప్ని ఉతుర్లా లను సౌకర్యూ ల రృౌందౌం ప్రిషూ రిస్తుౌంది. 

• గత 6-8 నెలలోు  ప్ని ఆదేశాలతో మేము ాధౌంచిన్ ప్పరోగతి చాలా ానుకూలౌంగా ఉౌంది. 

మా రృౌందౌం చుర్లకైన్ ర్వతిలో సు ౌందిస్కు నే ఉౌంటౌంది మరియు మా విదాూ ర్లరలు 

మరియు స్ట ి ్స్ట భట్రదత మరియు సౌంక్షేమౌంతో కూడిన్ ప్ని ఆదేశాలకు 

ట్రప్పధాన్ూ తనిచిే లా చూ ుాము. స్ట ి ్స్ట నుౌండి వచిి న్ ఫీడ్స్టబాూ క్ట ఆధారౌంగా, అనిన  

స్కూ ల్స్టలకు ఫేస్ షీల్్ా  ప్ౌంిణీ చేయరడత్సయి. 

 

మా భవన్ౌం సౌంరదధత వీడియోలను చూడటానికి, దయచేర చూడటానికి ఇకూ డ 

సౌందరిశ ౌంచౌండి: 

ఇౌంగ్ల ుష్: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be 

 

ుా నిష్: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be 

 



TELUGU 

HVAC 

అనిన  DCSD భవనాలలో వేడి సట్రకియౌం చేయరడిౌంది మరియు డిస్ట్రకి్ట ిలలో విసుృతమైన్ 

అౌంతర్యయాలు లేవు. 

• మా సౌకర్యూ ల నిరా హణ స్ట ి ్స్టకి అనిన  HVAC సమసూ లు ట్రప్ధాన్ౌం. బోధన్ మరియు 

అభాూ ానికి అనుకూలమైన్ వాత్సవరణౌం డిస్ట్రకి్ట ికు ఉౌండేలా రిపేర్లు మరియు ప్ర్వక్షా 

వూ వసరలు చేయడానికి DCSD సౌకర్యూ లు మరియు కరూ కలాప్పలు ట్రశదధగా 

ొన్ాగుతునాన యి. DCSD త్సత్సూ లిక చరూ గా డిస్ట్రకి్ట ివాూ ప్ుౌంగా అనేక తరగతి గదులోు  

పోస్టరబిుల్ హీటరును ఏర్యు ట చేరౌంది. ఇది డిస్ట్రకి్ట ిమరమా తులను పూరిు చేయడానికి 

మరియు సౌకర్యూ నిన  కర్యూ చరణలో ఉౌంచడానికి అనుమతిస్తుౌంది. 

• వాూ కిా నుు, గాలి నాణూ త మరియు వైకలాూ లున్న  మా విదాూ ర్లరలకు మదదతు ఇవా డౌం 

వౌంటి సమావేశౌం నుౌండి ఇతర కీలకమైన్ ట్రప్యాణాలను చదవడానికి, దయచేర మా 

వెబస్టసైట్స్టను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

 

మరలా, ఈ అపూరా మైన్ సమయాలోు  మేము మా మారౌాంలో నావిగేట్ చేస్కు నే ఉన్న ౌందున్ మీ 

సహనానికి ధన్ూ వాదాలు. డిస్ట్రకి్ట ినుౌండి త్సజా సమాచారౌం గురిౌంచి తెలుస్తకోవడానికి, దయచేర 

మా వెబస్టసైట్స్టను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

 

స్టశీ మమతి. Cheryl Watson-Harris 

 

తలి్లదండ్రులు, డిస్ట్రకి్ట ినండి సమాచారం మరియు నోటీసులన స్వీ కరించడానికి, 

దయచేర మీ సండ్రరదంపు సమాచారం స్కూ ల్ మెసంజర్లో సరైనదని నిరా్ధరించుకండి. 

ఇమెయిల్ మరియు మీ ఫోన్ నంబర వంటి మీ సమాచారం తాజాగా ఉందని 

నిరా్ధరించుకవడానికి దయచేర మీ స్కూ ల్్న సండ్రరదంచండి. 


