TELUGU
వాల్యూ మ్ 29
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్టి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,

మేము మా భవనాల పునఃప్రారౌంభానిి జరుపుకోవడౌం మరియు హైప్రిడ్ అభాూ సానిి సరుుబాట
చేయడౌం కొనసాగిస్తుని పుు డు, మన రాస్ట్్ౌం
ి లో మరియు దేశవాూ ప్ుౌంగా ఏమి జరిగిౌందో అనేది
విసమ రిౌంచడౌం క్ౌం
ి . చాలా మౌందిలాగే, మారిి 16 న Atlanta మరియు Cherokee కౌంటీలో
జరిగిన ఘోరమైన సౌంఘటనల గురిౌంచి నేను చాలా బాధప్డ్డాను. ప్రప్జలపై హౌంస మరియు
దేే ్ౌం పెరగడౌం ఆమోదయోగూ ౌం కదు మరియు దీనిని సహౌంచలేము. DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్
డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) అనిి రకల దేే ్ౌం, జాత్ూ హౌంకరౌం మరియు హౌంసకు వూ తిరేకౌంగా
నిలబడుతౌంది మరియు మన ఆలోచనలు Asian మరియు Pacific ఐలాౌండర్ కమ్యూ నిటీకి
వెళతాయి.

మేము విభిని స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ,ి మరియు మేము ఆ వైవిధ్యూ నిి అనిి విధ్యలుగా
జరుపుకుౌంటాము. కొౌంత్మౌంది చరూ ల వల ల ఈ ముఖ్ూ మైన లక్షణానిి మనౌం కోలోు వలరన
అవసరౌం లేదు. Dr. Martin Luther King Jr ఒకసారి చెప్పు నటలగా, "అనాూ యౌం ఎకూ డ జరిగినా
అది నాూ యానికి ముపుు ." DCSD విద్యూ రుులౌందరూ మరియు ఉదోూ గుల భప్రదత్ మరియు
భావోదేే గ ప్రేయస్తు ఎలపు
ల ు డూ ప్రప్ధ్యనౌం.

COVID-19 వాూ కిు న్ మరియు ప్రీక్ష
Elizabeth Andrews హైస్కూ ల్లో మారిి 20 న DeKalb బోర్ ా ఆఫ్ హెల్ు (Board of Health, BOH)
ఉదోూ గుల కోసౌం వాూ కిు నే్న్ కినిక్ట
ల నిరే హస్తుౌందని ప్రప్కటౌంచినౌందుకు మేము
స్తు
సౌంతోషి నాి ము. ఈ కరూ ప్రకమౌంలో BOH స్తమారు 1,250 మౌంది అధ్యూ ప్కులు మరియు
రబబ ౌందికి ఇముూ నైజ్ చేయగలదు. వీలైతే రబబ ౌంది వారి “dekalbschoolsga.org” ఇమెయిల్
చిరునామాను ఉప్యోగిౌంచి ఈవెౌంట్ కోసౌం రిజిసర్
ి చేస్తకోవాలని అభూ రి ుౌంచబడిౌంది. ఇది
DCSD కి అౌంకిత్మైన ఒక స్ట్పైవేట్ ఈవెౌంట్ కబట,ి అర హత్గల ఇత్ర వూ కుు లు ఈ ఈవెౌంట్ కోసౌం
రిజిసర్
ి చేయకుౌండ్డ చూస్తకోవాలి. ఎలా రిజిసర్
ి చేయాలనే ద్యనిపై మరినిి స్కచనల కోసౌం
దయచేర మీ డిస్ట్రక్టి ి ఇమెయిల్ను చెక్ట చేయౌండి.
ఉదోూ గులు మరియు కుటౌంబాలకు COVID-19 ప్రీక్షలను అౌందిౌంచడ్డనికి DeKalb కౌంటీ
స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి ఉచిత్ COVID ప్రీక్షా కౌంప్రద్యలతో భాగసాే మూ ౌం కుదురుి కుౌంది. Cross Keys
హైస్కూ ల్లో సోమవారాలు, మౌంగళవారాలు, బుధవారాలోల ఉదయౌం 11 నుౌండి సాయౌంప్రత్ౌం 5
గౌంటల వరకు టీచరుల మరియు రబబ ౌందికి ప్రీక్ష అౌందుబాటలో ఉౌంటౌంది; మరియు
మౌంగళవారాలు, బుధవారాలు, గురువారాలోల Bethune మిడిల్ స్కూ ల్లో ఉదయౌం 7 నుౌండి
మధ్యూ హి ౌం 1 గౌంట వరకు ఉౌంటౌంది.
స్కూ ల్ సెమిసర్
ి చివరిలో షెడూూ ల్ పొడిగిౌంచబడుతౌంది. అాయిౌంట్మెౌంట్ షెడూూ ల్
చేయడ్డనికి, దయచేర www.freecovidtesting.us ని సౌందరిశ ౌంచౌండి. మీ నియామకనిి
షెడూూ ల్ చేయడ్డనికి ‘కిే క్ట రిజిస్ట్ర్
ి న్’ ని ఎౌంచుకోౌండి మరియు స్కూ ల్ సాునానిి ఎౌంచుకోౌండి.

TELUGU
ఫీల్ా డే
DCSD ఫీల్ా డే కోసౌం రీజియన్ IV లీడర లతో నేను ఒక అదుు త్మైన సమయ సమావేశౌం చేసాను.
Stone Mountain ఎలిమెౌంటరీ స్కూ ల్ నాయకత్ే బ ౌందౌంతో వాసువౌంగా కలవడ్డనికి, Indian
Creek ఎలిమెౌంటరీ స్కూ ల్లో ఒక చిని సమ్యహ స్కచనలను గమనిౌంచడ్డనికి మరియు
Champion Theme మిడిల్ స్కూ ల్లో షార్ ి-టర్మ యాక్షన్ ాలన్ (Short-Term Action Plan, STAP)
సమావేశానిి సౌందరిశ ౌంచడ్డనికి నాకు అవకశౌం లభిౌంచిౌంది.
రీజియన్ IV అదుు త్మైన ప్ని లక్షాూ లను నిరే ుశిసోు ౌంది మరియు మా సాూ లర లౌందరికీ నాణ్ూ మైన
విదూ ను నిరాారిస్తుౌంది. మా సాూ లర ల ప్ట ల ఆమెకి ఉని నిబదత్
ా కు తాతాూ లిక ప్రాౌంతీయ
స్కప్రిౌంటౌండౌంట్ Dr. Antonette Campbell కు ధనూ వాద్యలు తెలియజేస్తునాి ను.

7-రోజుల ప్రోజెన్ మీల్ బాక్టు
DCSD విద్యూ రుులౌందరూ, 18 సౌంవత్ు రాలు మరియు అౌంత్కౌంటే త్కుూ వ వయస్తు గలవారు,
ఇపుు డు ప్ౌండుల మరియు కూరగాయలతో 7 రోజుల ప్రోజెన్ మీల్ బాక్టు లను ఉచిత్ౌంగా
పొౌందవచుి . భోజన ప్ౌంప్పణీ బుధవారౌం ఉదయౌం 11 నుౌండి మధ్యూ హి ౌం 2 గౌంటల వరకు
జరుగుతౌంది. మరిౌంత్ సమాచారౌం కోసౌం, ఇకూ డ కిక్టల చేయౌండి.

మొజాయిక్ట సమమ ర్ లెరిి ౌంగ్ ప్రోప్రగామ్
ఈ వేసవిలో డిస్ట్రక్ట
ి ి విద్యూ రుుల కోసౌం కొత్ు అభాూ స కరూ ప్రకమానిి అౌందిస్తుౌందని
ప్రప్కటౌంచినౌందుకు సౌంతో్ౌంగా ఉౌంది. మొజాయిక్ట సమమ ర్ లెరిి ౌంగ్ ప్రోప్రగామ్ అకడమిక్ట
రిప్రె్న్ మరియు లెరిి ౌంగ్ నషాినిి ప్రి్ూ రిౌంచడ్డనికి అదనపు అభాూ స అవకశాలను
అౌందిస్తుౌంది. మొజాయిక్ట కరూ ప్రకమాలలో లిటరసీ మరియు మాూ థమాటక్టు ఫౌండే్న్
నైపుణాూ లు, లాౌంగేే జ్ అకిే జి్న్, ప్రెడిట్ రికవరీ లేద్య యాకు లరే్న్, STEM/STEAM, సమమ ర్
ప్రిడ్ ్ మరియు ఎప్రనిచెమ ౌంట్ కూ ౌంపలు ఉనాి యి. కరికులమ్లు జూన్ మరియు జూలై 2021 లో
అర ావౌంత్మైన అభాూ స అనుభవాల కోసౌం రూపొౌందిౌంచబడ్డాయి మరియు అభాూ స అౌంత్రాలను
ప్రి్ూ రిౌంచడ్డనికి ఉదేశ
ు పూరే క, లక్షూ మదత
ు తో విద్యూ రుులను అౌందిౌంచడ్డనికి ఉనాి యి.
కరూ ప్రకమాలకు ఖ్రుి ఉౌండదు, అయినప్ు టకీ, ఒక ఉని త్ స్కూ ల్ విద్యూ రి ు Georgia వరుి వల్
స్కూ ల్ లేద్య ఇత్ర గురి ుౌంపు పొౌందిన సౌంస ు ద్యే రా కోరుు తీస్తకుౌంటే, ప్రప్తి కోరుు కు ఫీజులు
ఉౌంటాయి. విద్యూ రుులౌందరూ త్మ ఎప్రనిచెమ ౌంట్ కోసౌం రూపొౌందిౌంచిన కరూ ప్రకమానిి
సదిే నియోగౌం చేస్తకోవాలని డిస్ట్రక్టి ి ప్రోత్ు హస్తుౌంది.
మునుమ ౌందు మరిౌంత్ సమాచారౌం రాబోతౌంది.

టౌన్ హాల్
మా ఇటీవలి వరుి వల్ టౌన్ హాల్లో చూరన మరియు ాల్గొని మా త్లిద
ల ౌంప్రడులకు మరియు
టీచర లకు నేను క త్జత్
ఞ లు తెలియజేస్తునాి ను. డిస్ట్రక్టి ి యొకూ పునఃప్రారౌంభ ప్రప్ణాళిక గురిౌంచి
మేము వివరాలను అౌందిౌంచినౌందున మీ అభిప్రాయానిి మరియు ప్రశదను
ా మేము
అభినౌందిస్తునాి ము. మీరు టౌన్ హాల్ను కోలోు తే, దయచేర చూడటానికి ఇకూ డ కిక్టల చేయౌండి.

TELUGU

స్కప్రిౌంటౌండౌంట్ కమ్యూ నిటీ అడ్వే జరీ కనిు ల్
ఈ వారౌం మా బ ౌందౌంతో సమావేశమైనౌందుకు మా సౌంఘ భాగసాే ములకు మరియు
స్కప్రిౌంటౌండౌంట్ కమ్యూ నిటీ అడ్వే జరీ కనిు ల్ (SCAC) కు నేను క త్జత్
ఞ లు
తెలియజేస్తునాి ను. SCAC యొకూ లక్షూ ౌం డిస్ట్రక్ట
ి ి యొకూ విద్యూ , కరాూ చరణ్ మరియు ఆరి ుక
ప్రేయస్తు గురిౌంచి సమసూ లపై స్కప్రిౌంటౌండౌంట్కు మదత
ు , మార ొదరశ కత్ే ౌం మరియు
నాయకతాే నిి అౌందిౌంచడౌం.
ఈ సహకరౌం డిస్ట్రక్ట
ి ి కు ముఖ్ూ ౌం. విజయవౌంత్మైన స్కూ ల్ డిస్ట్రక్టి ి కు సమాజ నిశిి తార ుౌం
లర
మరియు రహో
ి
ా లమదరి భాగసాే మూ ౌం కీలకౌం.

COVID-19 సపెల ల కిట్ు డొనే్న్
Peachcrest ఎలిమెౌంటరీ స్కూ ల్కు ఉద్యరౌంగా విరాళౌం ఇచిి నౌందుకు DeKalb అసోరయే్న్
ఆఫ్ రియలర్
ి ు కు నేను క త్జత్
ఞ లు తెలియజేస్తునాి ను. సే చమై మైన మరియు స్తరతత్మైన
కల్ రూములను నిరే హౌంచడ్డనికి సహాయప్డే ప్రప్యత్ి ౌంలో సౌంస ు 50 COVID - 19 సరఫరా
వస్తు సామప్రగిని టీచర లకు విరాళౌంగా ఇచిి ౌంది. కిటలో
ల వైపు , హాూ ౌండ్ శానిటైజర్, ఫే్ మా్ూ లు,
ఫే్ షీల్ుా మరియు లైసోల్ ఉనాి యి. DeKalb అసోరయే్న్ ఆఫ్ రియాలర్
ి ు చాలా
సౌంవత్ు రాలు DCSD తో భాగసాే మూ ౌం కలిగి ఉౌంది మరియు ఆ భాగసాే మాూ నికి మేము
క త్జత్
ఞ లు.
ఈ గ్లబ
ల ల్ మహమామ రి ముగిౌంపుకు మరియు ద్యని ప్రూ వసాన ప్రప్భావానికి మేము మా మార ొౌంలో
నావిగేట్ చేస్తుని పుు డు ఒక సమాజౌంగా మనౌం ఒకరికొకరు దయ చూప్పస్కు, ఒకరికొకరు అకూ డ
ఉౌంటామని నేను ఆశిస్తునాి ను.

భవదీయులు,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

