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వాల్యూ మ్ 26
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
నేను మొదట డిస్ట్రక్ట
ి ి చిరునామాకు హాజరైన లేదా ప్రసారౌం చేరన ప్రతి ఒక్ూ రికి ధనూ వాదాలు
చెప్పా లనుకుౌంటనాా ను. DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) యొక్ూ స్కరరిౌంటౌండౌంట్గా
రనిచేరనౌందుకు నేను వినయౌంగా మరియు క్ృతజత
ఞ తో ఉనాా ను, కని దానిా నేను ఒౌంటరిగా
చేయలేను. ఈ గొరా స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ను
ి్ మౌందుకు మరియు గొరా గా చేయడౌంలో మాకు
సహాయరడటానికి మీ మదతు
ద
చాలా వరకు అవసరమవుతుౌంది.
మా పునః ప్ప్పరౌంభ ప్రణాళిక్లో రౌండవ దశ మరియు మూడవ దశకు డిస్ట్రక్ట
ి ి రరివర తనను చూర
నేను సౌంతోషిస్తతనాా ను. ఈ దశలలో, విదాూ రుులు స్కూ ల్్కు హాజరు కవడానికి వారి ఎౌంపిక్
త
ఆధారౌంగా హైప్ిడ్, వూ కిగతమైన
అభాూ సౌంలో ప్పల్గౌంటారు. ప్ీ-కిౌండర్గార ిన్, కిౌండర్గార ిన్,
ఒక్టవ తరగతి, రౌండవ తరగతి, ఆరవ తరగతి మరియు తొమ్మి దవ తరగతి విదాూ రుులు
త
మౌంగళవారౌం, మారిి 9, 2021 నుౌండి వూ కిగతౌంగా
నేరుి కోవడౌం ప్ప్పరౌంభిసాతరు. ప్ేడ్ ్సాులలు
మూడవ, నాలవ
గ , ఐదవ, ఏడవ, ఎనిమ్మదవ, 10 వ, 11 వ, మరియు 12 వ తరగతులు సోమవారౌం,
మారిి 15, 2021 మూడవ దశలో ప్ప్పరౌంభమవుతాల.
మా విదాూ రుులు, టీచరుుటీచరుు మరియు రబ్బ ౌంది భవనౌంలో స్తరక్షితౌంగా ఉనాా రని
నిర్ధురిౌంచుకోవడానికి సౌంటర్ ఫర డిసీజ్ క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్పివెనన్
ష (CDC) రఫారస్త చేరన
ర
క్ట
స్తత
ఉరశమన వ్యూ హాలను డిస్ట్ ి ి అమలు చే ౌంది. మేమ DCSD ని ఎలా స్తరక్షితౌంగా
ఉౌంచుతునాా మో ఇక్ూ డ ఉౌంది.
ఆ ఎౌంపిక్ను ఎౌంచుకునా కుటౌంబాల కోసౌం, తరగతి గదులకు తిరిగి వచేి మా విదాూ రుుల
కోసౌం నేను ఎదురు చూస్తతనాా ను! మఖామఖి అభాూ సానికి తిరిగి ర్ధవడౌం గురిౌంచి మరిౌంత
సమాచారౌం కోసౌం, దయచేర మా వెబ్సైట్ను సౌందరిశ ౌంచౌండి. మా రిమోట లరిా ౌంగ్
సమరా ణలను బ్లోపేతౌం చేయడానికి మేమ క్టిబ్డి ఉనాా మ.
డిస్ట్రక్ట
ి ి చిరునామా యొక్ూ ర
్ తి
ు ని చూడటానికి ఇక్ూ డ కి
్ క్టు చేయౌండి. డిస్ట్రక్ట
ి ి YouTube పేజీలో
్ేట
ి ఆఫ్ ది రీజియన్ చిరునామాలు కూడా అౌందుబాటలో ఉనాా ల.

కొతత కరూ ప్క్మాలు
మఖామఖి అభాూ సానికి తిరిగి ర్ధవడౌం మరియు వరుి వల్ సట్ౌం
ి గ్ సమయౌంలో సాధౌంచిన
విజయాలను మేమ జరుపుకునేటపుా డు, మన కొౌంతమౌంది సాూ లర్ ్కు మహమాి రి వలు క్లిే
ఎదురుదెబ్బ లను మనౌం గురి తౌంచాలి. మేమ వేగవౌంతౌం చేస్తతనా పుా డు అవసరమైన చోట
రరిష్ూ రిౌంచడానికి మాకు ఒక్ ప్రణాళిక్ ఉౌంది. అభాూ స నష్టినిా రరిష్ూ రిౌంచడానికి, DCSD
“బుధవార్ధలు నేరుి కోవడౌం”్విసతరిస్తతౌంది మరియు ఉత్తతజక్రమైన కొతత వేసవి విదాూ మరియు
స్తసౌంరనా కరూ ప్క్మాలను అౌందిస్తతౌంది.
DCSD రబ్బ ౌంది ప్రభావానికి ప్ప్పధానూ త ఇస్తతౌంది, మా విదాూ రుుల కోసౌం అతుూ నా త నాణూ మైన
రబ్బ ౌందిని నియమ్మౌంచడౌం మరియు నిలుపుకోవడౌం. విక్లాౌంగులు, అసాధారణమైన
సాూ లర్ ్కు మరియు ఆౌంగ ు అభాూ సకులకు మదతు
ద
ఇవవ డానికి టీచరుు మరియు నాయకులకు
వృతితరరమైన అభివృదికి
ు డిస్ట్రక్ట
ి ి అవకశాలను పౌంచుతుౌంది.

TELUGU
మేమ విజయానికి అడౌం
డ కులను తొలగిసాతమ, తదావ ర్ధ మా విదాూ రుులు ర్ధణౌంచడౌం
కొనసాగుతుౌంది!

COVID-19 వాూ కి్ న్
COVID-19 వాూ కి్ ్నను
ు అధాూ రకులకు విసతరిౌంచాలని గవరా ర Brian Kemp ఇటీవల
ప్రక్ట్ౌంచినౌందుకు DSCD ఉతా్ హౌంగా ఉౌంది. వాూ కి్ న ు యొక్ూ ఉదారమైన సరఫర్ధ
అౌందుబాటలోకి వచిి న తర్ధవ త ఉద్యూ గుల కోసౌం అమలు చేే వ్యూ హౌంపై డిస్ట్రక్ట
ి ి DeKalb బోర డ
ఆఫ్ హెల్త్తో క్లిర రనిచేసోత ౌంది. వాకి్ న్ లభూ తపై ఉద్యూ గులు తమ ప్ప్పధమ్మక్ ఆరోగూ సౌంరక్షణ
ప్రదాతతో తనిఖీ చేయమని ప్ోత్ హిసాతరు.

మారిి మైౌండ్్ఫుల్్నెస్
మారిి నెలలో ఉద్యూ గుల కోసౌం డిస్ట్రక్ట
ి ి "మారిి మైౌండ్్ఫుల్్నెస్" అౌందిస్తతౌందని
ప్రక్ట్ౌంచినౌందుకు నేను సౌంతోషిస్తతనాా ను. ఈ 30 నిమ్మష్టల సష్నుు ఒతితడిని తటికోవడానికి,
మనస్త్ ను శాౌంతరరచడానికి మరియు బ్రా ్అవుట్ను రరిష్ూ రిౌంచడానికి సాక్షూ -ఆధారిత
సాధనాలను ఉరయోగిౌంచడౌంపై దృషి ి పడతాల. సష్నుు సౌంగీతౌం మరియు క్దలిక్ల దావ ర్ధ
మానరక్ ఆరోగాూ నిా ప్ోత్ హిసాతల.
సష్న్్లు ఒకోూ సష్న్్కు 150-200 మౌంది ప్పల్గనే వరకు ఉౌంటాల మరియు ఉద్యూ గులు
కోరుకుౌంటే అనేక్ సష్నకు
ు సైన్ అప్ చేయవచుి . ఈ సష్నను
ు మొమౌంట ఆఫ్ మైౌండ్్ఫుల్్నెస్
సా
వూ వ ు రకుడు Mr. Curtis Smith అౌందిౌంచనునాా రు. Mr. Smith అౌందిౌంచే ZOOM లిౌంక్ట దావ ర్ధ
సష్నుు అౌందిౌంచబ్డతాల.
మా ఉద్యూ గుల కోసౌం ఈ చొరవ కోసౌం వారు చేరన క్ృషికి తాతాూ లిక్ డిప్యూ టీ స్కరరిౌంటౌండౌంట
Dr. Deborah Moore-Sanders మరియు ఆమ రబ్బ ౌందికి ధనూ వాదాలు.

అసాధారణమైన పిలల
ు వారోత్ వౌం
DCSD వచేి వారౌం అసాధారణమైన పిలల
ు వారోత్ వానిా జరుపుకుౌంటౌంది. మేమ మా లెగసీ
ట
ట
స్తత
క్ ిబా ను
ు సమీక్షి నా పుా డు, మన అసాధారణమైన విదాూ రుులకు ఎగురుటకు అవసరమైన
ర్ధూ ప్్రౌండ్ ేవలను అౌందిౌంచే మా నిబ్దత
ు డిస్ట్రక్ట
ి కు
ి్ ప్రధానౌం అని అౌందరికీ గురుత చేదాదౌం.
మేమ మా అసాధారణమైన సాూ లర్ ను
్ జరుపుకునేటపుా డు సోష్ల్ మీడియాలో మమి లిా
అనుసరిౌంచౌండి.
మా సాూ లర్ వారి విదాూ మరియు జీవిత లక్ష్యూ లను సాధౌంచడౌంలో సహాయరడేలా మేమ
ఉతతమౌంగా చేస్తతనాా మని నిర్ధురిౌంచుకోవడానికి "వన్ DeKalb" గా క్లిర రనిచేయడౌం నా ఆశ.
భవదీయులు,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

