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వాల్యూ మ్ 5 

గ్రీటింగ్స్  DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట,ి 

 

మేము బ్యూ క్ట-టు-స్కూ ల్ 2020 కోసిం చివరి కింట్డౌన్లో ఉనా్న ము. విజయవింతమైన 

వర్చు వల్ గ్రారింభిం మరియు అద్భు తమైన విద్యూ  సింవత్ రానికి మేము ్ న న 

చేస్తునా ింద్భన మా జిల్లన  అింతటా ఉత్్స హిం పెర్చగుతింది! 

 

DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిస్ట్రిటజిక్ట ్ న న మా రోడ్ మాూ ప్గా పనిచేస్తుింది, మా జిల్లన  అనిా  

DeKalb కుటుింబ్యలకు #1 ఎింపికగా మార్చతిందని మరియు రూ లర నిందరినీ వారి ఇష్పిడే 

భవిష్ూ తుకు ఒక మారగిం మీద ఉించుతింది. మా వ్యూ హాతమ క లక్ష్ూ  గ్రాింత్సలు: 

 

ఈకిి టీ మరియు యాక్స్ స్త విద్యూ ర్చుల విజయిం 

స్కూ టో్హలడర్ ఎింగేజ్మింట మరియు కమ్యూ నికేష్న 

రబ్బ ింది గ్రపభావిం 

సింసూ ృతి మరియు వాత్సవరణిం 

సింరు గత గ్రేష్ఠత 

సౌకరాూ లు 

మా లక్ష్ూ  గ్రాింత్సలలో గొపప  పురోగతిని మరియు న్న మొదట 100 రోజుల కారూ కల్లాలను 

పించుకోవడానికి న్న వీక్ల న న్యూ స్లెటర్్ను ఉపయోగించాలని నేను ఎద్భర్చ చూస్తునా్న ను.  మా 

వ్యూ హాతమ క గ్రపణాళికపై మరిింత సమాచారిం కోసిం, 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/ ని సిందరిశ ించిండి. 

 

రబ్బ ింది గ్రపభావిం (వ్యూ హాతమ క గ్రపణాళిక లక్ష్ూ ిం III) 

 

పరికర పింపిణీ నుిండి మా రబ్బ ిందికి వృతిుపరమైన అభివృది ిఅవకాశాల వరకు మేము 

సరైన మారగింలో ఉనా్న మని నిరిారిించుకోవడానికి ఈ వారిం మా జిల్లన  న్నయకులత కనెక్ట ి

అవి డిం న్నకు చాల్ల ఆనిందింగా ఉింది. మేము ఆగసి్త 5-7, 2020 న మా వర్చు వల్ 

గ్రొఫెష్నల్ డెవలప్మింట ఇనిరటి్యూ ట్ను గ్రారింభిించాము. ఇన్ి ిట్యూ ట మా స్కూ ల్ 

ఆధారిత ఉద్యూ గులకు సమరువింతమైన ఆన్లైన బోధన మరియు అభాూ స పదతిలను 

అిందిించిింది, తద్యి రా మా విద్యూ ర్చులు ఎింగేజ అవి డానికి మరియు నేర్చు కోవటానికి 

ఇింకా వారి అతూ నా త రమరాు ూ నాి  చేర్చకోవడానికి అధికారిం కలిగ ఉన్నా రని భావిరుర్చ. 

మీ కృషికి, టీచర్చన, గ్రపిని్ ాల్్లు మరియు రబ్బ ిందికి ధనూ వాద్యలు. 

 

కమ్యూ నికేష్న, సహకారిం మరియు ొిందిక న్న వీక్ల న స్కపరిింటిండెింట కాూ బినెట 

సమావేశింలో ఉదు విస్తునా  ముఖ్ూ  ఇతివృత్సులు. మా బ్యూ క్ట టు స్కూ ల్ ్ న నిింగ్స్త ాటు, 

సింక్షోభిం మరియు మార్చప ల ద్యి రా నడిపిించడిం అింటే ఏమిట్హ చరిు ించడానికి మేము 

సమయిం గడుపుతనా్న ము. గ్రకిింద ఉనా వి మేము అనేి షిించిన కొనిా  రీడిింగులు: 

 

Elle Allison చేత రెరలియింట లీడర్ – ఎడుూ కేష్నల్ లీడర్్షిప 

 

www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-Resilient-

Leader.aspx 

 



TELUGU 
 

Peter Zsebik చేత విదూ లో మొదట మరియు రెిండవ ఆరడర్ మార్చప  మరియు భవిష్ూ త్ 

దిశల కోసిం ద్యని చికుూ లు 

 

http://www.questconference.ca/wp-content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf 

 

సింక్షోభానికి ద్యరితీరింది - అలనకలోనలమైన సమయాలను న్నవిగేట చేయడానికి 8 చిటాూ లు 

John Taylor చేత 

 

https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigating-

turbulent-times 

 

ఈకిి టీ మరియు యాక్స్ స్త విద్యూ ర్చుల విజయిం (స్ట్రిటజిక్ట గోల్ I) & 

స్కూ ట్హోలడర్ ఎింగేజ్మింట మరియు కమ్యూ నికేష్న (స్ట్రిటజిక్ట ్ న న గోల్ II) 

 

నేను DeKalb కింటీ మరియు మగ్రట్హ అటాన ింటా యొకూ  అిందమైన మరియు అింకితమైన 

సింఘ సభ్యూ లచే గ్రేరణ ొింద్యను. మా రూ లర్చన, కుటుింబ్యలు మరియు సింఘాల సింకి నష్ ి

అవసరాలను మాగ్రతమే తీరు లేమని DCSD గురిుించిింది మరియు విద్యూ ర్చుల విజయానిా  

వేగవింతిం చేయడానికి మేము మా కుటుింబ్యలు మరియు సింఘ న్నయకులత 

ఆయుధాలను అనుసింధానిించాలి.  ఈ సవాలు సమయాలోన  ఇది గ్రపత్యూ కింగా వరిుస్తుింది, 

ఎింద్భకింటే మేము డిజిటల్ విభజనను నిర్మమ లిించడానికి గ్రపయతిా రుము. 

 

మన జిల్లన  178 భాష్లను మాటానడుతింది మరియు చాల్ల అిందింగా వైవిధూ ింగా ఉింది. 

మేము మా వైవిధాూ నిా  జర్చపుకోవడానికి మరియు మా గ్రపతి సింఘిం యొకూ  గ్రపత్యూ క 

అవసరాలను గురిుించడానికి అదనపు మారాగలను అనేి షిస్తునా్న ము. ఈ వారిం నేను 

అద్భు తమైన K-12 ఇింీ నష్ ల్లింగిే జ లరా ర్్  రిండ్ టేబుల్్త కలిశాను. తలినదింగ్రడులు, 

విద్యూ వేతులు, సింఘ న్నయకులు మరియు న్నూ యవాద్భల బ్ృిందిం మా ELL మరియు కొతుగా 

వలస వచిు న రూ లర్చన మరియు కుటుింబ్యలకు ఉతుమింగా మదదత ఇవి డానికి విలువైన 

అభిగ్రాయానిా  మరియు సలహాలను అిందిించిింది.  న్నత కలవడానికి మరియు 

కుటుింబ్యలత కమ్యూ నికేష్న ఎల్ల మర్చగుపరచాలి, ఆహార పింపిణీ మరియు మా 

విద్యూ ర్చులకు సరైన ఇింటరెా ట సద్భాయిం గురిించి ఆలోచనలను పించుకోవడానికి 

సమయిం తీస్తకునా  ఈ సమ్యహానికి మరోరరి ధనూ వాద్యలు. 

 

నేను కమిష్నర్ Lorraine Cochran-Johnson హోస ిచేరన DeKalb కింటీ బ్యూ క్ట-టు-స్కూ ల్ 

టౌన హాల్్కు కూడా హాజరయాూ ను. ఇది ఒక అద్భు తమైన సింఘటన ఇింకా మా జిల్లన  

మరియు మగ్రట్హ అటాన ింటా అింతటా పిలనలత ఛింపియనునగా ఉనా  ఇతర్చలత చేతలు 

కలపడానికి నేను నిజింగా కృతజుుడను. హాజరైన వారిందరిక్ల నేను మీ గ్రపశా లు మరియు 

ఆింద్యళనలను వినా్న నని తెలుస్తకోిండి మరియు అభిగ్రాయానిా  అిందిించడానికి 

ఎద్భర్చచూస్తునా్న ను. మేము నిజింగా కలిర బ్యగునా్న ము మరియు సమిషిగిా ఈ ్గోనబ్ల్ 

మహమామ రి ద్యి రా ఒక DeKalb వలె వరుము. 

 

మగ్రట్హ Atlanta గ్రాింతీయ విదూ  భాగరి మూ మైన Learn4Life (L4L) మరియు మా యువతకు 

విదూ ను అిందిించడానికి మరియు తర్చవాతి తరిం న్నయకులు మరియు పౌర్చలను రదిిం 

చేయడింలో మా నిబ్దతిను చరిు ించడానికి నేను కలుస్తకునా్న ను. ఈ సింసు స్కూ ల్ 

డిస్ట్రకి్ట ి్ , సింఘాలు, వాూ ారాలు మరియు ల్లభాేక్ష్లేని సింసులత ర్మొిందిించబ్డిింది 
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మరియు పిలనలిందర్మ వారి రమరాు ూ నాి  చేర్చకోవడానికి అరో్చలు అనే మా భాగరి మూ  

నమమ కింత నడుపబ్డుతింది. 

 

ఆర గనైజేష్నల్ ఎక్ లెన్  (గోల్ ఏరియా V) 

 

గుర్చవారిం రోజున, త్సత్సూ లిక మానవ వనర్చల చీఫ్ Mrs. Linda Woodard త కలిర మానవ 

వనర్చల విభాగింలో పరూ టించే అవకాశిం న్నకు లభిించిింది. మనిందరిక్ల తెలిరనటునగా, 

మానవ వనర్చలు అధిక అరతో కలిగన ఉద్యూ గులను నియమిించుకోవటానికి మరియు 

అగ్రగగ్రేణి గ్రపతిభావింతలను గ్రోత్ హించడానికి మరియు నిలుపుకోవటానికి జీవన్నడి. మా 

స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ివిజయిం మన మానవ వనర్చల విభాగింలో గ్రారింభమవుతిందని మేము 

గురిుించాము. మేము విజయిం కోసిం నిరామ ణాతమ కింగా ఉనా్న మని నిరిారిించడానికి నేను మా 

సింసు పటాలను దగ గరగా చూస్తునా్న ను. 

 

మా విద్యూ ర్చులు మరియు రబ్బ ింది యొకూ  భగ్రదత మరియు గ్రేయస్్త  మా బ్ృింద్యనికి 

గ్రపధమ గ్రాధానూ త కాబ్ట,ి COVID-19 జిల్లనలో మా విద్యూ రి ు-అథ్లనటనను మరియు గ్రక్లడలను 

ఎల్ల గ్రపభావితిం చేరిందనే ద్యనిపై పెర్చగుతనా  కొనిా  ఆింద్యళనలను పరిష్ూ రిించడానికి 

మేము వర్చు వల్ అథ్లనటక్ట టౌన హాల్్ను నిరి హించాము. మీర్చ ాల్గగనా ింద్భకు న్న 

బ్ృింద్యనికి మరియు సహోద్యూ గ Dr. Sandra Ford కు ధనూ వాద్యలు. మీర్చ 

తపిప ోయినటనయిత్య, మీర్చ దీనిా  DeKalb స్కూ ల్్ల టీవీ వీడియో-ఆన-డిమాిండ్్లో 

చూడవచుు : 

https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=781. 

 

ఇింకా ఒక వారిం సమయిం ఉిండటింత, గొపప  విద్యూ  సింవత్ రానికి మానరకింగా రదిిం 

కావాలని నేను మీకు వస్కలు చేస్తునా్న ను. మేము సవాలు సమయాలోన  ఉనా పుప డు, 

రనుకూలింగా ఆలోచిించిండి, గ్రోత్్స హక మాటలు మాటానడిండి మరియు నేను మీత ాటు 

కష్పిడుతనా్న నని తెలుస్తకోిండి. నేను ఇష్పిడే హైటయన రమత ఉింది,్“చాల్ల 

చేతలత, భారిం త్యలికగా ఉింది.”్గొపప  వారాింతిం ఉిండుగాక! 

 

మీ #1 చీర్ లీడర్, 

 

Cheryl Watson-Harris, స్కపరిింటిండెింట 


