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వాల్యూ మ్ 7
వాల్యూ మ్ 7
Dekalb కౌంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
కొత్త విద్యూ సౌంవత్స రౌం ప్రారౌంభౌం అనేది ఎల్ప్ప
ల ు డూ ఉత్తతజకరమైన సమయౌం,
అయినప్ు టికీ ఈ సౌంవత్స రౌం భినన ౌంగా కనిపిస్తౌంది. వర్చు వల్ క
క్ల లస్
త్త
జర్చగుతున్నన యని నేను ఆశ్ు రూ పోతున్నన ను మరియు కొ విద్యూ సౌంవత్స రానిన
కుడి ాదౌంతో ప్రారౌంభిౌంచడానికి నేను ఎదుర్చ చూస్తన్నన ను. మా ప్రశ్దగ
ధ ల్ ప్రప్ణాళిక
ష్
ద
ర
త్త
మరియు ప్రే త్
ఠ కు నిబ త్
ధ మా స్కూ ల్ లకు స్కధ్ూ మైనౌంత్ ఉ మమైన రిమోట్
ల్రిన ౌంగ్ అనుభవానిన అౌందిస్కతయని మేము విశ్వ రస్తన్నన ము.
మేము ఈ వారౌం కొనిన కిౌంక్టస క్లను ఎదుర్కూ నన ప్పు డు, మా రబబ ౌంది కనెకివిటీ
ి
నుౌండి
ర
రిజిస్ట్ ష్
ి న్ వరకు ఈ సమసూ ల్ను ప్రిష్ూ రిౌంచగలిగార్చ. ప్రప్తి సవాలు మౌంచి
చేయడానికి ఒక అవకశ్ౌం. ఉప్యోగౌంచని ప్రికరాల్ను తిరిగ ఇచిు న
కుటౌంబాల్కు ప్రప్త్తూ క కృత్జత్
ఞ లు ఎౌందుకౌంటే ఇది సమాచార స్కౌంకేతిక విభాగానికి
ర
అవసరమైన మా స్కూ ల్ లకు మదతు
ద
ఇవవ డానికి అనుమతిౌంచిౌంది. DCSD
ర
వెళ్ళ డానికి మా గౌం!
ఈ వారౌం నేను మా విద్యూ ర్చ
క్ల లలు మరియు రబబ ౌంది యొకూ గొప్ు బహుమతులు
మరియు ప్రప్తిభను జర్చప్పకోవాల్ని అనుకుౌంటన్నన ను. ప్రారౌంభ అభాూ స కేౌంప్రద్యనికి
చౌందిన Mr. Mark Knowles బిట్మో జీ క
క్ల ల ్క్లతో స్కూ ల్ర లను ప్రేరేపిౌంచార్చ. మూడేళ్ ల
కోరినేన త్లిద
ల ౌంప్రడులు ఇలా ప్ౌంచుకున్నన ర్చ, " Mr. Knowles అదుు త్ౌం!!! Corinne
నిజౌంగా ప్రడాయిౌంగ్ వాూ యామాల్ను మరియు ముఖ్ూ ౌంగా Mr.క్లKnowles’యొకూ
స్వవ య-చిత్తర్చవును ఆనౌందిస్కతడు. ప్రడాయిౌంగ్క్లలో ఆమె త్నను తాను ఎలా
ప్రగహిస్తౌందో అర లౌం చేస్కోగల్ ఆమె ప్రిచయౌం అమూల్ూ మైనది. ాఠానిన అమలు
చేయడానికి సౌంగీత్ౌం మరియు కథల్ను చేరు డానిన కూడా ఆమె ఇష్ప్
ి డుతుౌంది. "
Miss Corinne మీ అౌందమైన ప్నికి ధ్నూ వాద్యలు. నేను ఆకరి ితుడినయాూ ను!
మానసిక ఆరోగ్య ం
మేము COVID-19 కేస్ల్ను ప్రూ వేక్షిస్తన్నన ము మరియు తిరిగ తెరవడానికి మా
ప్రప్ణాళిక. మేము ఈ విద్యూ సౌంవత్స రానిన ప్రారౌంభిౌంచేటప్పు డు, COVID-19
మహమాో రి ఒక సమిష్ట ి గాయౌం, ఇది స్కూ ల్ వయస్స పిల్లు
ల
మరియు వారి
కుటౌంబాల్ను ఊహిౌంచని విధ్ౌంగా ప్రప్భావిత్ౌం చేస్తౌంది. DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్
డిస్ట్రక్ట
ి ి మన స్కూ ల్ర ల భావోద్వవ గ, మానరక మరియు స్కమాజిక ప్రేయస్స ను
ప్రిష్ూ రిౌంచే ప్రప్ణాళికను కలిగ ఉౌంది. U. S. కౌంప్రె్ మహిళ్ Lucy McBath త్న
కౌంప్రె్ జిలాలలో విద్యూ ర్చలలు మరియు కుటౌంబాలు అౌందుకునే మానరక మరియు
మానరక సహాయానికి సౌంబౌంధౌంచి మానరక రవల్ విభాగౌం నుౌండి సమాచారానిన
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పౌందటానికి స్కూ ల్ జిలాలను సౌంప్రప్దిౌంచార్చ. ఆగష్టి 18, 2020 న, స్కూ ల్
మనసతత్వ వేత్త Alanna వర్క్ూ స , "COVID-19 మరియు మానరక ఆరోగూ ౌం" అనే
అౌంశ్ౌంపై ఆమె నిప్పణుల్ ాూ నలి్క్లగా
ి ప్నిచేశార్చ. Ms. Work యొకూ ప్రప్దరశ న
మరియు చరు స్కూ ల్ వయస్స మానరక ఆరోగూ గణాౌంకలు, పిల్ల్
ల లో నిరబ ౌంధ్ౌం
యొకూ మానరక ప్రప్భావాలు మరియు సహాయానిన అౌందిౌంచడానికి స్కధారణ
రఫార్చస ల్పై సమాచారానిన అౌందిౌంచిౌంది. విద్యూ ర్చలలు, రబబ ౌంది మరియు
కుటౌంబాల్కు సరైన సహాయాలు ఉన్నన యని నిరాధరిౌంచడానికి ఆమె ా
క్ల ఞ న్ననిన
జ
ప్ౌంచుకునన ౌందుకు Ms. Alanna Works కు కృత్ త్
ఞ లు
తెలియజేయాల్నుకుౌంటన్నన ము.
మేము ప్రకొత్త విద్యూ సౌంవత్స రౌంలో ప్రప్వేశౌంచినప్పు డు, మా విలువలు ప్రప్భుత్వ
ఉదోూ గులుగా మనౌం చేర ప్నిలో అౌంత్రాు గౌంగా ఉౌంటాయి. గత్ బోర్చు
సమావేశ్ౌంలో, సమావేశానికి ముౌందు సమప్రగ మాసర్క్
ి ా
క్ల ల న్క్లకు సౌంబౌంధౌంచిన
సమాచారౌం త్క్షణమే అౌందుబాటలో ఉౌంచబడలేదు. ప్రప్భుత్వ విదూ లో మా ప్నిలో
ారదరశ కత్ అనేది కీల్కమైన అౌంశ్ౌం. దయచేర ఈ ప్ప్రతాల్ను సమప్రగ మాసర్క్
ి ా
క్ల ల లల
చూడౌండి.
మూరవేరటప్పు డు, మా జిలాల అతుూ నన త్ ప్రప్మాణాల్తో ప్నిచేస్తౌందని
నిరాధరిౌంచడానికి అప్రప్యత్న ౌంగా ప్నిచేస్తనన మా రబబ ౌందికి నేను చాలా
కృత్జత్
ఞ లు. మేము ప్రకొత్త మార గౌంలో మరియు వాతావరణౌంలో వాసతవౌంగా
నేర్చు కుౌంటనన ప్పు డు మాతో అదనప్ప ఓపికతో ఉనన మా విద్యూ ర్చలలు మరియు
కుటౌంబాల్కు ధ్నూ వాద్యలు. గొప్ు వారాౌంత్ౌం ఉౌండుగాక!
మీ #1 చీర్క్ లీడర్క్,
Mrs. Cheryl Watson-Harris, స్కప్రిౌంటౌండౌంట్

