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గ్రీటింగ్స్  DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట,ి 

 

ఈ వారిం, 2020-2021 ఆర్థకి సింవత్్ రానికి సింబింధించిన బడ్జటె్ గుర్థించి 

చర్థచ ించడానికి వర్చచ వల్ బోర్చు సమావేశింతో మేము బయలుదేరాము. గత్ింలో 

కింటే, మా పిల్లల్ను మర్థయు మా రబబ ిందిని రక్షించే కొనిి  కఠినమైన నిర ణయాలు 

తీసుకోవడానికి మేము ఒక జిల్లల గా కలిర పనిచేయడిం చాల్ల క్లకి ల్ మిైనది, వీర్థకి 

కుటింబాలు కూడా ఉన్ని యి. నేను మీకు పెద్దగా మర్థయు సప ్ిింగా విని్న ను. మీ 

కాల్్ , ఇమెయిల్్  మర్థయు ఒకర్థతో ఒకర్చ సింభా్ణలు గుర్థతించబడలేదు. ఈ 

జిల్లలను ఉని త్ ఎత్తతల్కు త్రలిించడానికి నేను వినయింగా, ఉత్్స హింగా ఉని్న ను. 

సోమవారిం బోర్చు సమావేశిం త్ర్చవాత్, FY21 బడ్జటె్క్లలో కాా లిండర్ త్గ్ గింపు రోజుల్ 

మొత్సతనిి  త్గ్ గించడానికి అద్నపు కోత్ల్ను గుర్థతించాల్ని మా విభాగిం అధపత్తల్ను 

ఆదేశించాను. సవ ల్ప ింగానైన్న సర్చదబాట చేయడిం వల్ల మా టీచర లకు మర్థయు 

ఉదా్య గుల్కు తేడాలు ఏరప డత్సయని మాకు తెలుసు, మర్థయు మా విదా్య రి్చల్ 

విజయింలో గ్రపతి ఒకూ రూ కీల్క పాగ్రత్ పోషిస్తత రని మేము గుర్థతించాము. మా 

విదా్య రి్చల్ అవసరాల్ను తీరచ డానికి అవిరామింగా పనిచేసే మా టీచర లపై త్కుూ వ 

గ్రపతికూల్ గ్రపభావానిి  చూపే గ్రపణాళికను రూపిందిించడమే మా ల్క్ష్ా ిం. 

క్లకి ల్ మిైన సమీక్ష్ త్రావ త్, మేము ఆ విలువలు మర్థయు గ్రపాధానా త్ల్తో మాట్లల డే 

సవర్థించిన బడ్జటె్ గ్రపణాళికను సమర్థప ించాను. బడ్జటె్ ఆమోదిించబడిింది మర్థయు 

ఇిందులో జిల్లల  ఉదా్య గుల్కు ఐదు కాా లిండర్ త్గ్ గింపు రోజులు ఉన్ని యి. అయితే, 

టీచర్చల, న్నయకులు మర్థయు సహాయక రబబ ింది కోసిం జిల్లల  న్నలుగు రోజుల్ 

చెలిలింపు గ్రపఫె్నల్ డ్జవల్పక్లమెింట్ ఇనిరటాి్య ట్క్లను కూడా అిందిసుతింది. 

ఫలిత్ింగా, ఈ ఉదా్య గులు వచేచ  సింవత్్ రింలో ఒక త్గ్ గన పని దిన్ననిి  

అనుభవిస్తతర్చ. మా బ ింద్ిం మర్థింత్ లోత్తగా గ్రత్వవ ట్లనికి మర్థయు మా టీచర లను 

మర్థయు స్కూ ల్క్లల్ను మేము ఎింత్గానో విలువైనదిగా గ్రపతిబింబించే తీరాా న్ననిి  

కనుగొనగలిగ్నిందుకు నేను చాల్ల క త్జుుడను. 

ఈ వారిం మేము గ్రపతినిధని కోలోప యామని మా కలిర పనిచేయడిం న్నకు గుర్చత 

చేసుతింది. John Lewis, సేవకుడు, కారా కర త మర్థయు కీల్కమైన న్నయకుడు, మేము 

కలిర మించివాళ్ళ మని ఎల్లపుప డూ పించుకుని్న ము. న్న బ ింద్ిం ఈ వారిం 

సవాలును చేపటిింది, మర్థయు రెప ల్లగా. Lewis ఇల్ల అని్న డు, "మీర్చ 

చేయాల్నుకుింటని ది మీర్చ చూసేత, మీర్చ వదులుకోలేర్చ మర్థయు మీర్చ 

ఇవవ లేర్చ." DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిదేశింలో మొట్మిొద్ట స్కూ ల్ రెప పేర్చ 

పెట్డిిం గొపప  గౌరవిం. John R. Lewis ఎలిమెింట్రీ స్కూ ల్క్లతో Lewis. 



TELUGU 
 

మా కాల్పు రెవరెిండ్ C.T. Vivian యొకూ  మరొక గొపప  న్నయకుడి గుర్థించి నేను 

గ్రపస్తతవిించకపోతే నేను బాధపడత్సను.  ఇది అనిశచ తి సమయాలోల  మనిం ఎింత్ 

చేయగల్మో గ్రపతిబింబించే మర్థయు నేర్చచ కునే గొపప  సమయిం.  మేము 

ముిందుకు నొక్కూ ట్పుప డు మా బ ింద్ిం సవాలు కోసిం రద్ధింగా ఉింద్ని న్నకు 

తెలుసు. 

చివరగా, జూలై 20 న వాసతవింగా పని చేయడానికి తిర్థగ్ వచిచ న మా అరక్లటిింట్ 

గ్రపిని్ పాల్్  మర్థయు హెడ్ కన్్స ల్ర లను తిర్థగ్ స్తవ గతిించాల్నుకుింటని్న ను. 

మేము మా స్తూ ల్ర లను విదా్య వింత్తలుగా మర్థయు గ్రశద్ధగా చూసుకునేట్పుప డు 

మీరింద్రూ చేసే గొపప  పనిని చూడాల్ని నేను ఎదుర్చ చూసుతని్న ను.  గొపప  

వారాింత్ిం ఉిండుగాక! 

 

మీ #1 చీర్ లీడర్, 

Cheryl Watson-Harris, స్కపర్థింటిండ్జింట్ 


