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వాల్యూ మ్ 25 

 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

మీకు గొప్ప  వారౌం ఉౌందని ఇౌంక సురక్షితమైన మరియు విశ్రౌంతి వారౌంతానికి 

రదధమవుతున్నా రని నేను ఆశిసుునా్న ను. స్కూ ల్ జిలా్లగా, ఆసకి ు ఉనా  స్కూ లరా్ల మరియు 

కుటౌంబాల కోసౌం ముఖాముఖి బోధన్న ఎౌంపిక కోసౌం మా తయారీకి అనిా  స్కచికలు 

మదదతు ఇసుునా ౌందుకు మేము సౌంతోషిసుునా్న ము. ఫిశ్రవరి 11 బోర్డ ్సమావేశౌంలో 

మరియు తర్లవాతి రోజులలో ఆౌందోళన వయ క ుౌం చేరన కుటౌంబాలు మరియు రరబ ౌంది 

ఉన్నా రని మేము గురిుౌంచాము. గురిుౌంచిన సమసయ లను ప్రిష్ూ రిౌంచడానికి మేము ఈ గత 

కొనిా  రోజులను ఉప్యోగౌంచాము మరియు శ్కిౌంద అప్డేట్లను అౌందిౌంచాము. 

 

గత కొనిా  నెలలుగా విశ్రౌంతి లేకుౌండా ప్నిచేరన మా జటి గురిౌంచి నేను చాల్ల 

గరవ ప్డుతునా్న ను. మా జిలా్ల గురిౌంచి నేను గరవ ప్డుతునా్న ను మరియు DeKalb కౌంటీ 

స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిశ్గాడుయ యేట యొకూ  మా దృషికిి కటిరడి ఉనా  ఛౌంపియన ాయొకూ  

నిజమైన కథనౌం, ఒక మహమాా రి మధయ లో కూడా ఉౌంది. మేము కలిర ఎదుగుతూనే 

ఉౌంటాము. 

 

ఫిశ్రవరి 23 న మా ్ టి ఆఫ్ డిస్ట్రకి్ట ిఈవౌంట-నేప్థయ  “DCSD అనుభవానిా  కొతు శ్ప్మాణాల 

్స్కయికకి పౌంచడౌం”్కోసౌం ఎదుర్లచూసుునా్న ను మరియు మిగలిన స్కూ ల్ సౌంవతస రనికి 

మా శ్ప్ణాళికలను ప్ౌంచుకుౌంటాను. 

 

విద్యూ ర్థ ిసలహా కమిటీ 

 

ఈ గత వారౌం మా విద్యయ రి యి సలహా కమిటీతో నేను చాల్ల ఆనౌందౌంగా గడిపాను. వర్లు వల్ 

లరిా ౌంగ్ వాతావరణౌం గురిౌంచి విద్యయ ర్లయిలు తమ భావాలను చరిు ౌంచార్ల, మహమాా రి 

వారిని విద్యయ ప్రౌంగా మరియు స్కమాజికౌంగా ఎల్ల శ్ప్భావితౌం చేరౌంది మరియు 

విద్యయ ర్లయిలు తిరిగ రవాలని ్పాా్ వేేటప్పప డు నేను ఏమి గుర్లుౌంచుకోవాలి. నేను వారి 

ఇనుప ట మరియు ఆలోచన్నతా క శ్ప్తిసప ౌందనలను నిజౌంగా అభినౌందిౌంచాను. నేను మా 

స్కూ లర ాగురిౌంచి చాల్ల గరవ ప్డుతునా్న ను. అదుు తమైన రోల్ మోడల్స  మరియు విద్యయ రి యి 

న్నయకులు అకనౌందుకు ధనయ వాద్యలు. 

 

రీచ్ Georgia 
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అదుు తమైన సౌంతకౌం చేరన రోజు కోసౌం మా భాగస్కవ మి రీచ్ Georgia కు ధనయ వాద్యలు. 

నలుగుర్ల DCSD విద్యయ ర్లయిలు ఒకొూ కూ ర్ల $10,000 అౌందుకున్నా ర్ల మరియు ఈ 

భాగస్కవ మాయ లు మా స్కూ లరకాు ఎకుూ వ కలేజీ శ్పాప్య తను అౌందిస్కుక మరియు 21 వ 

శతారదప్ప కరయ లయానికి వారిని రదధౌం చేస్కుక. మా స్కూ లర ాప్ట ామీ నిరదధతకు 

ధనయ వాద్యలు! 

 

ఫీల్్డ డే 

 

శ్పాౌంతౌం VI లో మాకు విజయవౌంతమైన వర్లు వల్ ఫీల్ ్డే ఉౌందని ప్ౌంచుకోవడౌం న్నకు 

చాల్ల ఆనౌందౌంగా ఉౌంది. నేను Peachcrest ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్్లో చాల్ల సహకరికౌంగా 

న్నలగవ తరగతి మాయ త్ టీమ్ సమావేరనిా  మరియు DeKalb శ్ప్తాయ మాా య స్కూ ల్్లో 

నిరౌంతర అభివృదిధ సమావేరనిా  గమనిౌంచాను. ననుా  స్కవ గతిౌంచినౌందుకు మరియు 

వారి కృషి మరియు అౌంకితభావానికి ఆ స్కూ ల్్లోని శ్పినిస పాల్స  మరియు రరబ ౌందికి నేను 

కృతజఞతలు తెలియజేసుునా్న ను. 

 

సమగ్ర మాసటర్ ప్ల న ్ - టౌ్ హాల్డ సమావేశం #1 

 

రృౌందౌం సమశ్గ మాసరి్డ ్పాా్ (CMP) ను అభివృదిధ చేసుునా ౌందున దయచేర ఫిశ్రవరి 25 

న స్కయౌంశ్తౌం 6 నుౌండి - రశ్తి 7:30 గౌంటలవరకు మాతో చేరౌండి. ఈ సమావేశౌం 

శ్ప్ణాళిక శ్ప్శ్కియ, మీర్ల ఎల్ల పాల్గగనవచుు  మరియు రబోయే నెలలాో ఏమి ఆశిౌంచాలో 

ఒక అవలోకన్ననిా  అౌందిసుుౌంది. 

 

రృౌందౌం కోసౌం శ్ప్శా లను ఈ ఇమకల్ చిర్లన్నమాలో ముౌందుగానే సబ్మా ట చేయవచుు : 

CMP@dekalbschoolsga.org 

 

సమావేరనిా  ఇకూ డయాక్సస స్ చేయవచుు . 

 

డిస్ట్రటక్ట ట యొకక  పర్థరితి 

 

నేను ఫిశ్రవరి 23, 2021 న డిస్ట్రకి్ట ియొకూ  ప్రిరయితి చిర్లన్నమాను ఇస్కును. ఈ కరయ శ్కమౌం 

్ ి్ మౌంటై్్లోని 4550 Greer Circle వదద పారిూ ౌంగ్ ్సయిలౌంలో “స్ట్ైవ్-ఇ్ వేడుక”్

అవుతుౌంది. స్కయౌంశ్తౌం 4:15 గౌంటలకు పారిూ ౌంగ్ ్సయిలౌం తెర్లచుకుౌంటౌంది మరియు 

కరయ శ్కమౌం స్కయౌంశ్తౌం 5:30 గౌంటలకు శ్పారౌంభమవుతుౌంది. మేము DCSD అనుభవానిా  

శ్కొతు శ్ప్మాణాలకు ఎల్ల పౌంచుతున్నా మో ప్ౌంచుకోవడానికి నేను సౌంతోషిసుునా్న ను. మా 

ఆహావ న్ననిా ఇకూ డచూడౌండి. 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/
https://www.dekalbschoolsga.org/community/state-of-the-district/
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CDC గైడె్్  

 

నేను ఇౌంతకుముౌందు చెపిప నటాగా, సై్స  మరియు డిసీజ్ కౌంశ్ోల్ అౌండ్ శ్పివనష్  

(CDC) నుౌండి గైడె్స  వహౌంచే మా విధానౌంలో మేము ్రయిరౌంగా ఉనా్న ము. CDC నుౌండి 

ఇటీవలిగైడె్స ఆధారౌంగా, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) మా స్కూ లరనాు మా భవన 

సౌంరదధత శ్ప్మాణాలతో స్కూ ల్్ భవనౌంలోకి సురక్షితౌంగా తిరిగ స్కవ గతిౌంచడానికి 

మరియు ఉప్శమన వ్యయ హాలను అమలుప్రచడానికి సరైన మారగౌంలో ఉౌంది. 

 

మా రరబ ౌంది మరియు విద్యయ ర్లయిల భశ్దత మా శ్ప్ధానౌం. స్కూ ల్్్లాో శ్ప్స్కర శ్ప్మాద్యనిా  

తగ గౌంచడానికి ఈ శ్కిౌంది ఉప్శమన వ్యయ హాలను అమలు చేయాలని CDC రఫార్లస  

చేసుుౌంది. DCSD మా సౌంఘానిా  ఎల్ల సురక్షితౌంగా ఉౌంచుతుౌందో ఇకూ డ ఉౌంది: 

 

1. అనిా  వేళలాో మాస్ూ ్లు ధరిౌంచౌండి-్రయిరౌంగా మరియు సరిగాగ . మాస్ూ ్లు ముకుూ  

మరియు నోటిని పూరిుగా కవర్డ చెయాయ లి మరియు గాయ పస  లేకుౌండా ముఖౌం రౌండు 

వైప్పల్ల ఫిట అవావ లి. ఫేస్ షీల్్స  అనేవి మాస్ూ ్లను భరీ ు చేయవు. 

 

2. స్కమాజిక దూరౌం - వయ కుుల మధయ  కనీసౌం 6 అడుగుల భౌతిక దూరనిా  

అభయ రౌంచడౌం ద్యవ ర సురక్షితమైన ్సయిల్లలను సృషిౌించౌండి.స్కమాజిక దూరౌం - 

వయ కుుల మధయ  కనీసౌం 6 అడుగుల భౌతిక దూరనిా  అభయ రౌంచడౌం ద్యవ ర 

సురక్షితమైన ్సయిల్లలను సృషిౌించౌండి. DCSD కూడా సమనవ యౌం చేసుుౌంది, దీనిలో 

గుౌంప్ప విద్యయ ర్లయిలు, మరియు కొనిా స్కరా్ల ఉదోయ గులు, స్కూ ల్్ రోజు అౌంతా కలిర 

ఉౌండటానికి రహరగతౌం తగ గౌంచుకుౌంటార్ల. సమిషి ిద్యవ ర రక మరియు శ్డాప ఆఫ్ 

టైమ్స  మరియు ల్గకేష్్స  వౌంటి అరయిరమైన షెడ్యయ ల్్లు అల్లగే అనవసరమైన 

సౌందరశ కులను మరియు కరయ కల్లపాలను ప్రిమితౌం చేయడౌం కూడా అమలు 

చేయరడుతుౌంది. 

 

3. మీ చేతులను కడుకోూ ౌండి - సబ్బబ  మరియు నీటితో కనీసౌం 20 సెకన ాపాట హాయ ౌండ్ 

వాష్ చేయౌండి మరియు ముఖానిా  తాకకుౌండా ఉౌండౌండి. ముసుగు 

ధరిౌంచనప్పప డు దగుగ మరియు తుముా లను టిష్యయ తో కప్ప ౌండి మరియు మీ 

ముకుూ ను ఊదడౌం, దగుగ లేద్య తుమిా న వౌంటనే చేతులు కడుకోూ వాలి. 

 

4. శుశ్భౌంగా మరియు శ్కిమిసౌంహారక - ఆరోగయ కరమైన సౌకరయ లను శుశ్భప్రచడౌం 

మరియు నిరవ హౌంచడౌం కోసౌం CDC యొకూ  శ్ప్ధాన స్కశ్తౌం మామూలుగా 

మరియు ్రయిరౌంగా అధిక-సప రశ  ఉప్రితల్లలను శుశ్భప్రచడౌం (డోర్డ్న్నబ్సస  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
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మరియు లైట రవ చ్్లు వౌంటివి). DCSD భశ్దతను నిరధ రిౌంచడానికి తగన 

స్కమాశ్గని (ఉద్య., సబ్బబ , పేప్ర్డ టవల్స , కనీసౌం 60% ఆలూ హాల్్తో హాయ ౌండ్ 

రనిటైజర్డ, శ్కిమిసౌంహారక వైపస , మాస్ూ ్లు) అౌంది ుోౌంది. సురక్షితౌంగా ఉౌండటానికి 

ఇతర DCSD చరయ లు ఇకూ డ ఉన్నా క: 

 

• Cleaning frequently touched surfaces 

• తరగతి గది లేఅవుట్లను సవరిౌంచడౌం 

• భౌతిక అవరోధాలు మరియు COVID-19 సౌంకేతాలను వయ వస్కయి పిౌంచడౌం 

• భాగస్కవ మయ  వసుువులను నిర్లతాస హప్ర్లసుుౌంది 

 

5. కౌంటాక్ట ిశ్ేరౌంగ్ - DCSD నిరౌంతరౌం Georgia డిపారిా ౌంట ఆఫ్ ప్బ్మకా్ట హెల్ు 

మరియు DeKalb బోర్డ ్ఆఫ్ హెల్ు్తో కలిర ప్నిచేసుుౌంది, వార్ల మరిౌంత వాయ పిు 

చెౌందకుౌండా నిరోధిౌంచడానికి COVID-19 పాజిటివ్ వయ కి ు (ల) తో ఇటీవల సనిా హత 

సౌంరౌంధాలు కలిగ ఉనా  వయ కుులను వౌంటనే గురిుస్కు ర్ల. COVID-19 యొకూ  వాయ పిుని 

తగ గౌంచడానికి కౌంటాక్ట ిశ్ేరౌంగ్ సహాయప్డుతుౌంది: 

 

• వార్ల COVID-19 కి గురైనటా శ్ప్జలకు తెలియజేయడౌం మరియు COVID-19 

యొకూ  సౌంకేతాలు మరియు లక్షణాల కోసౌం వారి ఆరోగాయ నిా  

ప్రయ వేక్షిౌంచాలి. 

• COVID-19 కి గురైన వయ కుులను ప్రీక్షిౌంచడానికి సహాయౌం చేసుుౌంది. 

• COVID-19 లేద్య దగ గరి సౌంరౌంధౌం ఉౌంే సీవ య-నిరబ ౌంధానిా  కలిగ ఉౌంే 

శ్ప్జలను సెల్్ -కవ రౌంటై్్ని అడుగుతుౌంది. 

 

6. బ్మలిౌ్ంగ్ వౌంటిలేష్్ - సరైన వౌంటిలేష్్ కోసౌం స్కూ ల్్ గృహాలను మరియు 

సౌకరయ లను DCSD తరచుగా ప్రయ వేక్షిసుుౌంది. మా శ్ప్తి యూనిట్లో 

స్కధయ మైనౌంతవరకు CDC మరియు ప్రిశ్శమల గైడె్స ్కి అనుగుణౌంగా మా HVAC 

యూనిటలాో వౌంటిలేష్్ మరియు ఫిలరిేష్్్ను పౌంచాము. 

 

DCSD ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి గ్కింది DCSD స్కక ల్డప్ల సంరద్ధత వ్యూ హాలు కూడా 

ఉన్నా యి: 

 

7. వాయ కిస నేష్నాు - ్కాస్ 1 B కి వాయ కిస ్ అౌందుబాటలోకి వచిు న తరవ త 31 మౌంది 

DCSD నర్లస లకు వాయ కిస ్ వేయడానికి శిక్షణ ఇవవ రడిౌంది, ఇౌందులో మా టీచరా్ల 

ఉన్నా ర్ల. Georgiaలో COVID-19 వాయ కిస ్ నిరవ హణ కోసౌం శ్ప్ణాళికను 

అనుసరిౌంచడానికి DCSD రదధౌంగా ఉౌంది. 



TELUGU 

 

8. ప్రీక్షిౌంచడౌం - విద్యయ ర్లయిలు, రరబ ౌంది మరియు కుటౌంబాలకు COVID -19 ప్రీక్షను 

అౌందిౌంచడౌంలో విశ్కేతలతో కలిర ప్నిచేయడానికి DCSD ఉతాస హౌంగా ఉౌంది. 

విద్యయ ర్లయిలు, రరబ ౌంది మరియు కుటౌంబాలు SARS-CoV-2 బారిన ప్డ్ారో లేదో 

అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రీక్ష సహాయప్డుతుౌంది - వారికి లక్షణాలు ఉన్నా యా 

లేద్య ఇతర్లలకు సౌంశ్కమణ వాయ పిు చెౌందే శ్ప్మాదౌం ఉౌంద్య అనే ద్యనితో 

సౌంరౌంధౌం లేకుౌండా ఉౌంది. 

 

9. ఉదోయ గులౌందరికీ ఫేస్ షీల్్స  ఆరర్్డ చేయరడ్ాక. 

 

10. శ్పినిస పాల్స  అౌందరూ శ్ప్త్యయ కౌంగా రరబ ౌంది కోరిన అదనప్ప PPE ని కొనడానికి 

నిరడౌంరరమైన కేర్డస  యాక్ట ికేటాకౌంప్పను అౌందుకుౌంటార్ల. 

 

11. మా టెకా లజీ రిశ్ెష్ ఆరర్్డ సమరిప ౌంచరడిౌంది మరియు వచేు  నెలలోప్ప మా కొతు 

ప్రికరలను ఆశిసుునా్న ము. అనిా  స్కూ ల్్లకు వబ్స క్సమరలు ప్ౌంపిణీ 

చేయరడ్ాక. ోమవారౌం, ఫిశ్రవరి 22 నుౌండి, ఏవైన్న అతుయ తుమ సమసయ లను 

ప్రిష్ూ రిౌంచడానికి మేము తరగతి-నిరి దష్ ిస్కౌంకేతిక సౌంరదధత అౌంచన్నలను 

నిరవ హస్కుము. 

 

దయచేర మిమా లాి  మీర్ల జాశ్గతుగా చూసుకోవడౌం కొనస్కగౌంచౌండి, ఒకరి గురిౌంచి ఒకర్ల 

చూసుకోౌండి మరియు కలిర మేము రలమైన DCSD ని నిరిా స్కుమని శ్ోతస హౌంచౌండి. 

 

భవదీయులు, 

 

్ మమతి. Cheryl Watson-Harris 

 


