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వాల్యూ మ్ 6 

గ్రీటింగ్స్  DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట,ి 

 

DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ితరపున, 2020-2021 విద్యూ  సింవత్ రానికి విద్యూ ర్థులు 

మరియు స్ట ి  స్టని అధికారికింగా ాా గతించాలని అనుకింటునా్న ను! నేను ఈ విద్యూ  

సింవత్ రిం గురిించి నిజింగా సింతోషిస్తునా్న ను మరియు మీర్థ కూడా ఉన్నా రని 

నేను ఆశిస్తునా్న ను. ముఖాముఖి లేద్య వర్థు వల్ అయిన్న, మీర్థ కెరీర్ సింరద్ధత, 

జీవితకాల అభ్యూ సిం మరియు విద్యూ విషయక విజయానికి సరైన మారగింలో ఉన్నా రని 

నిరాధ రిించుకోవడానికి నేను మీతో పాటు ఉనా్న ను. 

 

ఈ వారిం మా థీమ్ ఫైవ్-స్ట ి ర్ ఎక్ లెన్స్ . ఈ సవాలు సమయాలోో మన జిలో్ల 

అభివృద్ధధ చింద్యలింటే, మనిం అత్యూ నా త గ్రరమాణాలక రనిచేయాలి. నేను ఈ 

వారిం రీజియన్స ఫైవ్స్టలో రరూ టించినపుు డు న్నక గ్రేరణ లభిించిింద్ధ - Dr. Martin 

Luther King Jr. హై స్కూ ల్ స్టకసోరి్, Miller Grove హై స్కూ ల్ స్టకసోరి్ మరియు 

ఎలిమింటరీ మరియు మిడిల్ స్కూ ల్స్టలతో సహా Southwest DeKalb హై స్కూ ల్ 

స్టకసోరి్. మన ాూ లరకో ఎగుర్థతూ మరియు ాధిించడానికి అవసరమైన మద్దత్య 

ఉింద్ని సు షిింగా వివరిించే ఒక ఆత్మీ య ాా గతిం మరియు సమగ్రగ గ్రరణాళికను 

నేను అిందుకనా్న ను. ఈ "ఫైవ్-స్ట ి ర్ రీజియన్స" ఈకిా టీ మరియు యాకె్ సస్టతో 

విద్యూ ర్థుల విజయానిా  మొద్ట గ్రపాధానూ తనిచిు ింద్ధ. మీ వ్యూ హాలు మరియు ద్ృషికిి 

మద్దత్య ఇవా డానికి డేటాతో సమనా య గ్రరణాళికను అింద్ధించినిందుక రీజియన్స 

ఫైవ్స్టక ధనూ వాద్యలు. 

 

మేము ఈ విద్యూ  సింవత్ రానిా  గ్రపారింభిించినపుు డు, ఈకిా టీ మరియు యాకె్ సస్టతో 

విద్యూ రి ు విజయిం యొకూ  గ్రపాముఖ్ూ తను గుర్థుించుకింద్యిం. మా వ్యూ హాతీ క 

గ్రరణాళికలోని లక్ష్ూ ిం 3 అనిా  DCSD విద్యూ ర్థుల కోసిం, ముఖ్ూ ింగా తకూ వ జన్నభ్య 

కలిగిన విద్యూ ర్థుల జన్నభ్యక గ్రరభుతా  విద్ూ  మరియు విజయానిా  కాపాడటానికి 

కీలకిం. Dr. Weaver మరియు ఆమ బృింద్ిం డిజిటల్ విభజన లేద్య ఆహార అభగ్రద్త 

అయిన్న, అింతరాలను గురిుించడానిా  నేను అభినింద్ధించాను మరియు మమీ లాి  

గ్రటాక్ట చేయడానికి రరిష్కూ రాలను ముిందుగానే గురిుించాను. 

 

రీజియన్స 5-స్ట ి ర్ ఎక్ లెన్స్  

మా పిలలో అవసరాలు మరియు గ్రేయస్త్  గురిించి చరిు ించడానికి DeKalb కింటీ 

విశా్వ స-ఆధారిత న్నయకలు, Dunwoody మేయర్ Lynn Deutsch మరియు 

కమిషనర్ Larry Johnson లతో వాసువింగా సమావేశమైనిందుక న్నక ఆనింద్ిం 

కలిగిింద్ధ. ఉమీ డి లక్ష్యూ లు మరియు ఆిందోళనలను రించుకనే పిలలో 

న్నూ యవాదులతో కలవడిం భరోా కలిగిించిింద్ధ. మా ాూ లర ోకోసిం మేము విజేతగా 

మా గ్రగామాలను కలిర సహకారింతో మరియు సమిషిగిా రనిచేయడానికి మా 

కమ్యూ నిటీ రిలేషన్స్  బృింద్ిం ఎదుర్థచూస్తునా్న ను. మీ ఇనుు ట్ మరియు 

మారగద్రశ కానికి నేను చాల్ల కృతజ్ఞుడను మరియు కలిర మేము రాణించగలమని 

న్నక తెలుస్త. 
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మేము కలిర ఈ కొతు మరియు అపూరా మైన గ్రరయాణానిా  గ్రపారింభిించినపుు డు, 

మీరింద్రూ సింవత్ రమింతా మీ మనస్త్ లో ఒక ద్ృషినిి పెటిాలని, ముఖ్ూ ింగా 

విషయాలు కఠినింగా ఉనా పుు డు ద్ృషినిి పెటిాలని నేను కోర్థకింటునా్న ను. ఇద్ధ 

గ్రగాడుూ యేషన్సస్టలో మా విద్యూ ర్థుల ద్ృషి,ి వారి టోపీలు మరియు గౌన్సస్టలలో నవ్వా తూ 

మరియు గ్రరరించానిా  త్మస్తకోవటానికి ఆసకి ుగా ఉింద్ధ. ద్యనికి ద్ధగివచిు నపుు డు, మా 

గ్రరయతాా లన్నా  ఈ క్ష్ణిం మరియు అింతక మిించి DeKalb కింటీలోని గ్రరత 

విద్యూ రి ుకి స్కచిించబడాలి.  ఎరు టల్లగే, మీ కృషికి మరియు DeKalb కింటీ స్కూ ల్ 

డిస్ట్రకి్టసి్టక మీ నిబద్ధతక ధనూ వాద్యలు.  గొరు  విద్యూ  సింవత్ రిం ఉిండుగాక! 

 

మీ #1 చీర్ లీడర్, 

  

Cheryl Watson-Harris, స్కరరిింటిండింట్ 

 

మా కటుింబాల ామాజిక మరియు మానరక గ్రేయస్త్ ను రరిషూ రిించే వర్థు వల్ 

టౌన్స హాల్స్టను నిరా హించినిందుక తలిదో్ింగ్రడుల మరియు కటుింబ ఎింగేజస్టమింట్ 

విభ్యగానికి గ్రరత్యూ క ధనూ వాద్యలు. COVID-19 DeKalb కింటీలో మరియు 

గ్రరరించవాూ రుింగా ఉనా  మా కటుింబాలక చాల్ల బాధాకరమైనద్ధ. మీర్థ ఈ టౌన్స 

హాల్స్టను కోలోు త్య, ద్యచేర ఈ ఫోటోను స్టకికో్ట చేర, DCSD ఫ్యూ మిలీ ఎింగేజస్టమింట్ 

Facebook ేజీని సింద్రిశ ించిండి మరియు మా జిలో్ల అింద్ధించే రాూ పస్టఅరిండ్ 

సేవల గురిించి మరిింత తెలుస్తకోిండి. 


