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వాల్యూ మ్ 28
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,

పునఃస్వా గతౌం! గ్లోల
బ ల్ మహమ్మా రి కరణౌంగా జిల్లబ స్కూ ల్గ్లలను మూరవేరన ఒక సౌంవతస రౌం
తరువాత, మ్మ స్వూ లరుబ మరియు టీచరుబ ఆక్కమౌంచిన మ్మ గ్లకబ గ్లరూమబను చూడటౌం నాకు చాల్ల
ఆనౌందౌంగా ఉౌంది.
మ్మ స్వూ లరుబ, రలబ ౌంది మరియు టీచరుబ సురక్షితమైన విద్యూ వాతావరణానిి నెలకొలప డానికి
ఉపశమన వ్యూ హాలను అనుసరిౌంచడౌంతో మ్మ మొదటి రోజు తిరిగి విజయవౌంతమైౌంది. మొదటి
రోజున అనేక స్కూ ల్గ్లలను సౌందరిశ ౌంచే అవకశౌం నాకు లభౌంచిౌంది మరియు నాతో పౌంచుకుని
ఇతర స్కూ ల్గ్లల నుౌండి చాల్ల చిక్తాలు మరియు వీడియోలను చూశాను.
నేను ఇౌంక్ె అయ్యూ ను! హైక్ిడ్ అభాూ స్వనికి విజయవౌంతమైన పరివర తనను సృష్ౌం
ి చడౌంలో
వారు చేరన కృష్కి మ్మ కౌంక్ద కర్యూ లయ రలబ ౌంది, క్రౌంతీయ స్కపరిౌంటౌండౌంటబ,
క్ినిస రల్గ్లలు, టీచరుబ, ల స్ట్ైవరుబ, పోషకహార రలబ ౌంది మరియు అనిి స్కూ ల్ రలబ ౌందికి
నేను కృతజత
ఞ లు తెలియజేసుతనాి ను. ఈ మహమ్మా రి యొకూ ముగిౌంపు రేఖకు మేము మ్మ పనిని
సుత
కొనస్వగి ని పుప డు DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) దిశలో నేను ఆశచ రూ పోతునాి ను. మ్మ
రలబ ౌంది అదనపు సహాయ్యనిి అౌందిౌంచడానికి స్కూ ల్గ్లలను సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనస్వగిస్వతరు.
ముఖాముఖి అభాూ స్వనికి తిరిగి ర్యవడౌం మ్మ సమ్మజౌంలో క్ువణ అౌంశౌం అని నేను గురి తౌంచాను.
ఈ అౌంశౌంపై వారి భావాల పట బ ఇరువర్యాలు మకుూ వ చూరయి, మరియు నేను అనిి కోణాలతో
అర థౌం చేసుకునాి ను మరియు స్వనుభూతి చౌందుతునాి ను. ముఖాముఖి బోధనకు తిరిగి
ర్యవడౌం మ్మ సమ్మజౌంలో వైదూ ౌం క్పక్కియ యొకూ క్రరౌంభౌం అని నా ఆశ. ఈ సమసూ పై
ఒపప ౌందౌం లేనపప టికీ, మ్మ స్వూ లరుబ మరియు రలబ ౌంది అదుు తౌంగా ఉనాి రని మనమౌందరౌం
అౌంగీకరిసుతనాి ను. వారిలో కొౌందరు తరగతి గదులకు తిరిగి వచేచ టపుప డు మ్మ విద్యూ రుథల పట బ
ఉని క్ేమ మరియు కరుణను చూడటౌం నాకు ఆ ఆశను ఇసుతౌంది.
మ్మ స్వూ లర బౌందరినీ తిరిగి తరగతి గదులకు స్వా గతిౌంచడానికి మేము సురక్షితౌంగా పని చేస్కతనే
లర
ఉని ౌందున మ్మ కుటౌంబాలు, ఉద్యూ గులు మరియు ే
గ్ల క్ట
ి హో
గ్ల
డ గ్లలతో కమూూ నికట్ చేస్కతనే
ఉౌంటాము. షెడ్యూ ల్, భోజన ేవలు మరియు లసుస మ్మర్యాల సమ్మచారౌంతో సహా స్కూ ల్గ్లకు
తిరిగి వచేచ తాజా సమ్మచారౌం గురిౌంచి తాజాగా తెలుసుకోవడానికి దయచేర మ్మ వెబగ్లసైట్గ్లను
సౌందరిశ ౌంచౌండి.

COVID -19 కి టీకలు
ఉద్యూ గులకు పరీక్ష మరియు టీకలు ఇవా డౌం మరియు కుటౌంబాల కోసౌం పరీక్షలు రౌండిౌంటినీ
అౌందిౌంచే క్పణాళికను DCSD ఖర్యరు చేరనటబ క్పకటిౌంచినౌందుకు నేను సౌంతోషౌంగా ఉనాి ను.
టీకలు ఉద్యూ గులకు మ్మక్తమే అడిా నిస్ట్ేటి
ి వ్ మరియు ఇక్నస రక్షనల్ కౌంెక్ట
బ స లో
గ్ల లభస్వతయి.
వాూ కిస న బ నిరా హణకు DeKalb కౌంటీ బోర డ ఆఫ్ హెల్త, వాల్గ్లక్గీన్సస మరియు క్ియ్యరగ్లగ్లకిఫ్
బ
ఫారా సీలతో జిల్లబ భాగస్వా మూ ౌం కలిగి ఉౌంది. భవిషూ త్ తేదీ కోసౌం ఇతర క్పదేశాలు
పరిగణౌంచలడుతునాి యి.

TELUGU
త స్కచిౌంచిన DCSD ఉద్యూ గులకు వాూ కిస న బ నిరా హణకు
వాూ కిస న్సగ్లను సీా కరిౌంచడానికి తమ ఆసకిని
మదతు
ద గా DeKalb కౌంటీ బోర డ ఆఫ్ హెల్త 12,000 టీక కిటను
బ పౌందిౌంది. అరయిౌంట్గ్లమౌంట్
కోసౌం నమోదు చేసుకోవడానికి ఉద్యూ గులకు రిజిస్ట్ేష
ి న్స లిౌంక్ట అౌందిౌంచలడిౌంది.
COVID-19 పరీక్ష రలబ ౌంది మరియు కుటౌంబాల కోసౌం నాలుగు స్కూ ల్గ్లలలో- Cross Keys హై
స్కూ ల్, Bethune మడిల్ స్కూ ల్, Doraville United ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ మరియు Dunwoody
ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ - ఉదయౌం 9 మరియు మధ్యూ హి ౌం 1, మధ్యూ హి ౌం 3 మరియు స్వయౌంక్తౌం
5.
పరీక్ష మరియు టీకల గురిౌంచి మరిౌంత సమ్మచారౌం కోసౌం, ఇకూ డ గ్లకిక్టబ చేయౌండి.

ఫాూ మలీ

మ్మూ టర గేమ్ నైట్

DCSD ేరౌంట్ మరియు ఫాూ మలీ ఎౌంగేజగ్లమౌంట్ విభాగౌం మ్మరిచ 30, 2021 న స్వయౌంక్తౌం 5:30
నుౌండి ర్యక్తి 7:30 వరకు వరుచ వల్ ఫాూ మలీ మ్మూ టర గేమ్ నైట్గ్లను నిరా హిసుతౌంది. మ్మూ త్,
పఠనౌం మరియు గ్లకిష
బ మై
ి న ఆలోచనా వ్యూ హాలను నేరుచ కునే క్పతేూ కమైన మరియు
హా
ర్య
ఆ బదకరమైన మ్మ ా లను అనేా ష్ౌంచడానికి మ్మ కుటౌంబాలౌందరినీ ఆహాా నిసుతనాి ము. ఈ
సరద్య ఈవెౌంట్ కోసౌం నమోదు చేయడానికి, ఇకూ డ గ్లకిక్టబ చేయౌండి.

ఫీల్డ డే
DCSD ఫీల్డ డే కోసౌం రీజియన్స III నాయకులతో నేను ఒక అదుు తమైన సమయౌం సమ్మవేశౌం
చేస్వను. రీజియన్స III అదుు తమైన పని లక్ష్యూ లను నిరే దశిస్త ౌంది మరియు మ్మ స్వూ లర బౌందరికీ
నాణూ మైన విదూ ను నిర్యారిసుతౌంది. మ్మ స్వూ లర బ పట బ ఆయనకుని నిలదత
ా కు క్రౌంతీయ
స్కపరిౌంటౌండౌంట్ Dr. Sean Tartt కు నేను ధనూ వాద్యలు తెలియజేయ్యలనుకుౌంటనాి ను.

ల

స్ట్ైవర కమటీ సమ్మవేశౌం

ఈ రోజు DCSD ల స్ట్ైవర కమటీతో రల్గానడానికి నాకు అవకశౌం లభౌంచినౌందుకు నేను చాల్ల
కృతజుడ
ఞ ను. మ్మ ిలల
బ ను పలకరిౌంచడానికి మరియు జిల్లబ రోలిౌంగ్ పౌందటానికి గడియ్యరౌంలో
మొదటి ఉద్యూ గులు మ్మ పౌంపకౌం మరియు ల స్ట్ైవరుబ. మీరు చేే అనిి టికీ మరియు మీ
ేవకు ధనూ వాద్యలు.

స్కూ ల్ స్షల్ వరూ వీక్ట
ఈ గత వారౌం, DCSD స్కూ ల్ స్షల్ వరూ వీక్టగ్లను జరుపుకుౌంది. స్వౌంఘిక పని యొకూ విసతృత
రౌంగౌంలో స్కూ ల్ స్వౌంఘిక పని అనేది ఒక క్పతేూ కమైన క్రకీ ి . స్కూ ల్గ్లకి వెళ్ళే ిలల
బ
కుటౌంబాలలో అనేక ఆరి థక, విద్యూ మరియు స్వమ్మజిక సవా ళ్లబ సౌంవతస ర్యలుగా ెరిగాయి,
తద్యా ర్య స్కూ ల్ స్వమ్మజిక కరూ కర త అౌందిౌంచే ేవా పరిధిని విసతరిసుతౌంది.
మ్మ స్వమ్మజిక కరూ కర తలు కుటౌంబాలకు ేవ చేస్వతరు, వైదూ ౌం సులభతరౌం చేస్వతరు,
అనాూ య్యలను సరిదిదుదతారు మరియు మరన్ని . అవసరమైన ేవలతో మ్మ విద్యూ రుథలు,
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రలబ ౌంది మరియు సమ్మజానికి మదతు
ద
ఇవా డౌంలో మీరు పోష్ౌంచిన కీలక రక్తకు DCSD
స్వమ్మజిక కరూ కర తలకు ధనూ వాద్యలు.

బోరుడ క్పశౌంసల వారౌం
DCSD మ్మరిచ 15-19 తేదీలలో Georgia స్కూ ల్ బోరుడ క్పశౌంసల వారోతస వానిి జరుపుకోనుౌంది.
డిస్ట్రక్ట
ి లోని
ిగ్ల
విద్యూ రుథలు, ఉద్యూ గులు, తలిద
బ ౌంక్డులు మరియు ఇతర గ్లేక్ట
ి గ్లహోస్ట్ల్సడ గ్లకు ేవ
చేయడౌంలో మ్మ స్కూ ల్ బోర డ సభ్యూ ల నిలదత
ా కు మేము గౌరవిస్వతము.
కఠినమైన సౌంభాషణలోబ రల్గానడానికి మరియు మ్మ విద్యూ రుథల క్ేయసుస కోసౌం కషమై
ి న
నిర ణయ్యలు తీసుకునే ధైరూ ౌం ఉని ౌందుకు విద్యూ మౌండలి సభ్యూ లకు కృతజత
ఞ లు. వారి రలన
మరియు విద్యూ రుథలౌందరికీ నాణూ మైన విదూ కోసౌం విజేతగా నిలిచేౌందుకు మరియు వారు
పోష్ౌంచిన రక్తకు కూడా మేము వారికి కృతజత
ఞ లు.
మ్మరిచ 15, 2021 న ఈ నెల విద్యూ మౌండలి సమ్మవేశానిి చూడటానికి మీరు ట్యూ న్స చేయ్యలని
మేము ఆశిసుతనాి ము. మీరు సమ్మవేశానిి DSTV లో చూడవచుచ .

భవదీయులు,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

