TELUGU
“మా విద్యా ర్థులు మరియు అధ్యా పకుల భద్రత మరియు ఆరోగ్యా న్ని న్నర్ధారిించడిం
నా ద్పధమ ద్ాధ్యన్ా త."
ద్ీటింగ్స్ DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి,

మేము 2020-21 విద్యా సింవత్ ర్ధన్నకి సనాి హాలు కొన్సాగిస్తున్ి ిందున్ ఈ వారిం
మరొక ఉత్పా రక వారింగ్య ఉింది.
మీలో చాలా మిందికి పరిాలనా రబ్బ ింది తెలుస్త మరియు నేను జూలై 13 బోర్డ ్
ఆఫ్ ఎడ్యా కేషన్ సమావేశింలో స్కూ ల్ సింవత్ ర్ధన్నకి DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి
(DCSD) పున్ఃద్ారింభ ద్పణాళికను సమరిా ించాను. సమావేశింలో, విద్యా సింవత్ రిం
ద్ారింభాన్ని ఆగస్తి 17 వరకు ఆలసా ిం చేయడాన్నకి బోర్థ్ అింీకరిించింది మరియు
COVID-19 యొకూ ద్పస్తుత గణనీయమైన్ వాా ప్తుకి డిస్టన్
ి ్ /రిమోట్ లరిి ింగ్స
మోడల్్తో స్కూ ల్్లను తెరవిండి.
Georgia డిార్ట ిమ ింట్ ఆఫ్ ప్ిక్ట
క హెల్ు, DeKalb కింటీ బోర్డ ్ ఆఫ్ హెల్ు, స్టింటర్డ్ ఫర్డ
డిసీజ్ కింద్ోల్ అిండ్ ద్ప్తవెన్న్
ష (CDC) మరియు Georgia డిార్ట ిమ ింట్ ఆఫ్
ఎడ్యా కేషన్ (GaDOE) తో సహా మా వివిధ భాగసాా ముల నుిండి జిలాక ద్పణాళిక
ద్పస్తుత మార గరరశ కత్పా న్ని కలిగి ఉింది. తలిర
క ింద్డ్యలు, విద్యా ర్థులు మరియు
ఉద్యా గుల నుిండి 39,574 సా ింరన్లను సృష్ిం
ి చన్ ే
్ క్ట
ి ్హోలర్డ
్ ఇనుా ట్ సర్వా
ా
నుిండి కమ్యా న్నటీ అభిద్ాయిం కూడా ్ క నుి తెలియజేరింది.
ద్పస్తుతిం మా ద్ాింతింలో గణనీయమైన్ వాా ప్తు ఉన్ి ిందున్, రిమోట్ లరిి ింగ్స మా
ఉతుమ ఎింప్తక, కానీ అది నెలవారీ ద్ాతిపదికన్ తిరిగి అించనా వేయబ్డ్యతింది.
విద్యా ర్థుల సాధన్ కోసిం అధిక అించనాలను మరియు బోధన్ మరియు అభాా సాన్నకి
ఆన్ింద్యన్ని కొన్సాగిస్కునే మేము మా సాూ లర్థక మరియు రబ్బ ింది భద్రతకు
మొరట ్సాున్ిం ఇస్తునాి ము.
జూలై 15 న్ Atlanta జరి ల్-కాన్న్ ిట్యా షన్ కమ్యా న్నటీ సింభాషణ వర్థు వల్
స్కపరిింటిండింట్ రిండ్ టేబుల్ సింరరభ ింగ్య ద్పణాళిక మరియు మా బ్ృింరిం
చేరన్ అదుభ తమైన్ పన్న గురిించ చరిు ించే అవకాశిం లభిించన్ిందుకు నేను
సింతోషింగ్య ఉనాి ను. Facebook మరియు YouTube లో చూరన్ మరియు
అభిద్ాయాన్ని అిందిించన్ ద్పతి ఒకూ రినీ నేను అభిన్ిందిస్తునాి ను. DCSD కి
ద్ాతిన్నధా ిం వహించడిం నాకు చాలా గరా ింగ్య ఉింది!
ఈ వారిం కూడా, నేను ఫీల్్ డే కోసిం రీజియన్ III లోన్న మా అదుభ తమైన్ స్కూ ల్్లను
సింరరిశ ించాను. స్కూ ల్్లలో పరా టించన్ తర్థవాత మరియు టీచర కతో
సమావేశమైన్ తర్థవాత, కుటింబాలతో వారి బ్లమైన్ భాగసాా మా ింతో నేను చాలా
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ద్ేరణ పింద్యను! ఈ బ్లమైన్ భాగసాా మాా లు కలిర మన్ిం మించవన్న ర్థజువు
చేసాుయి.
కుటింబాలు, సాూ లర్థక, టీచర్థక మరియు ద్ప్తన్న్ ాల్్లతో ఆకర షణీయమైన్ స్టషన్ను
క
ఏర్ధా ట చేరన్ిందుకు ద్ాింతీయ స్కపరిింటిండింట్ Dr. Sean Tartt కు
ధన్ా వాద్యలు. అవనీి మా బాా క్ట-ట-స్కూ ల్ మరియు రీ-ఎింద్టీ ద్పణాళికలను
తెలియజేయడాన్నకి సహాయపడే గొపా సలహాలను అిందిించాయి.
చవరగ్య, జూలై 16 న్ William Bradley Bryant స్టింటర్డ మరియు ఆన్్లైన్ రిజిస్ట్ేష
ి న్
స్టింటర్డ్ను సింరరిశ ించే అవకాశిం కూడా నాకు లభిించింది. మా ఇన్ఫ ర్వమ షన్
టకాి లజీ విభాగిం గురిించ మరిింత తెలుస్తకోవడాన్నకి నేను త్పత్పూ లిక చీఫ్
ఇన్ఫ ర్వమ షన్ ఆఫీసర్డ Monika Davis తో కలిర కేింద్రింలో పరా టించాను. నాణా మైన్
సాింకేతిక పరిజ్ఞాన్ిం ద్యా ర్ధ మా విద్యా ర్థులు మరియు రబ్బ ింది విద్యా పరమైన్
అించనాలను కొన్సాగిించేలా ఐట చేస్తున్ి కృష్న్న నేను ఆకటికునాి ను.
మా కుటింబాలకు ఆన్్లైన్ రిజిస్ట్ేష
ి న్ మరియు కసమ
ి ర్డ ేవలను బ్లోేతిం
ే
ర్డ
చేయడాన్నకి ఆన్్లైన్ రిజిస్ట్ ష
ి న్/రికా ్్ మేనేజర్డ Petra Boerner, Monika Davis
మరియు Dr. Vasanne Tinsley, స్క
్ ి డింట్ సపోర్డ ి మరియు ఇింటర్టా న్న్
ష డిప్యా టీ
క
జు
ట
ు
స్కపరిింటిండింట్ సింయు కృష్కి నేను కృత డ
ా ను. జ ికృష్ కలన్న సాకారిం
స్తు
చే ింది!
2020-21 విద్యా సింవత్ ర్ధన్నకి మేము సన్ి రమ
ా వుతన్ి పుా డ్య మా గొపా రబ్బ ింది
మరియు సింఘ సభ్యా లను కలవడాన్నకి నేను ఎదుర్థచూస్తునాి ను. మీ వార్ధింత్పన్ని
ఆసాా దిించిండి మరియు స్తరక్షితింగ్య ఉిండిండి!

భవదీయులు,
Cheryl Watson-Harris, స్కపరిింటిండింట్

