TELUGU
వాల్యూ మ్ 30
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
ప్రతి ఒక్ూ రికీ ఉత్పా దక్ వారౌం ఉౌందని నేను ఆశిస్తున్నా ను. మేము మారిి నెలలో
మూరవేస్తున్ా ప్పా డు, విజయవౌంతౌంగా తిరిగి ప్ారౌంభౌంచటానికి DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి
(DCSD) సాధౌంచిన్ ప్పరోగతిని నేను జరుప్పకుౌంటన్నా ను. హైప్ిడ్ అభాూ సానికి రరివర ున్ను
సాధ్ూ మైన్ౌంత స్తనిా తౌంగా మారి డౌంలో మా సాూ లరుు, టీచరుు మరియు రబ్బ ౌంది చేరన్ క్ృషికి
నేను గరవ రడుతున్నా ను.
మారిి 29 న్, స్కూ ల్ సౌంవతస రౌంలో మిగిలిన్ స్కూ ల్ సౌంవతస రానికి అనిా ప్ేడ్ స్థసాయిలలను
(కోహోర్ట్ ిస A మరియు B) క్లిగి ఉౌంటాము. ఈ రాబోయే రరివర ున్ను స్తరక్షితౌంగా మరియు
విజయవౌంతౌం చేయడానికి ప్రతి ఒక్ూ రూ తమ వౌంతు క్ృషి చేసాురని న్నకు న్మమ క్ౌం ఉౌంది.

కొతు CDC మార గదరశ క్ౌం
మా స్కూ ల్స్థలను స్తరక్షితౌంగా ఉౌంచడౌం కొన్సాగిౌంచడానికి మరియు ప్రసార వాూ ప్తుని తగి గౌంచడానికి,
సౌంటర్ట్స ఫర్ట్ డిసీజ్ క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్ప్తవెన్న్
ష (CDC) నుౌండి వచిి న్ మార గదరశ కలను ాటౌంచాలని
గురుుౌంచుకోవాలి. తరగతి గదులోుని విద్యూ రుయిల మధ్ూ శారీరక్ దూరౌం గురిౌంచి త్పజా విజాాన్ శాస్ట్సాునిా
ప్రతిిౌంిౌంచేలా CDC తన్ K-2 స్కూ ల్స్థమార గదరశ కనిా అపస్థడేట్ చేరౌంది. యూనివరస ల్
మారూ ౌంగస్థతో విద్యూ రుయిలు తరగతి గది సటౌం
ి గులలో క్నీసౌం 3 అడుగుల దూరౌం నిరవ హౌంచాలని CDC
ఇప్పా డు రఫారుస చేరౌంది.
నేను ఎప్పా డూ చెప్తా న్టుగా, మా భవన్నలలో ప్రతి ఒక్ూ రూ స్తరక్షితౌంగా ఉన్నా రని
నిరాారిౌంచుకోవడానికి DCSD శాస్ట్సాునిా అనుసరిస్తుౌంది మరియు CDC రఫారుస చేరన్ ఉరశమన్
వ్యూ హాలను అమలు చేస్తుౌంది. మేము వసౌంత విరామానికి దగ గరవుతున్ా ప్పా డు, మేము భవన్నలకు
దూరౌంగా ఉన్ా ప్పా డు మా విద్యూ రు
స్థ యిలు, టీచరుు, రబ్బ ౌంది మరియు కుటౌంబాలను తగి గౌంచే
వ్యూ హాలకు క్టిబ్డి ఉౌండాలని ప్ోతస హౌంచాలనుకుౌంటన్నా ను. DeKalb కౌంటీ క్మూూ నిటీలో
COVID-19 సౌంఖ్ూ లను తగి గౌంచడౌంలో ప్రతి ఒక్ూ రూ తమ వౌంతు క్ృషి చేసాురని నేను ఆశిస్తున్నా ను.

COVID-19 వాూ కిస న్
CDC ఉరశమన్ మార గదరశ కనిా అనుసరిౌంచడౌం ద్యవ రా జిలాు మా స్కూ ల్స్థలను స్తరక్షితౌంగా
ఉౌంచడౌం మరియు ప్రసార వాూ ప్తుని తగి గౌంచడౌం కొన్సాగిస్తుౌండగా, మా రబ్బ ౌందికి COVID-19 రరీక్ష
మరియు వాూ కిసన్స్థలకు ప్ారూ త క్లిగి ఉౌండటానికి DCSD కూడా అవకశాలను అౌందిస్ు ౌంది. 1b
వరూ ర ు కోసౌం రాస్ట్్ౌం
ి తన్ రోల్ అవుట్ ప్రణాళిక్ను సరుుబాట చేరన్రా ట నుౌండి DeKalb కౌంటీ బోర్ట్ ్
ఆఫ్ హెల్ు (DCBOH) మరియు ఇతర ఆరోగూ భాగసావ ముల సహాయౌంతో DCSD 1,704 మౌంది
ఉద్యూ గులకు వాూ కిస నుు వేరన్టు ప్రక్టౌంచిన్ౌందుకు నేను సౌంతో్ౌంగా ఉన్నా ను.
DCSD యొక్ూ అడిమ నిస్ట్రట
ి వ్ అౌండ్ ఇప్న్స రక్షన్ల్ కౌంప్లక్ట
ు స , St. Phillips AME చర్ట్ి మరియు Briarcliff
లా
ఫారమ సీలలో జి ు ఉద్యూ గులు ఈ వాూ కిస న్స్థను సీవ క్రిౌంచగలిగారు. అడిమ నిస్ట్రట
ి వ్ అౌండ్ ఇన్స్థస్ట్సక్ష
ి న్ల్
కౌంప్లక్టు స స్థలో మా వాూ కిస న్ కరూ ప్క్మౌంలో శిక్షణ పౌందిన్ DCSD న్రుస లు మారిి 20 న్ ఉద్యూ గులకు
కొనిా వాూ కిస న్స్థలను ఇచాి రు.

DCSD వాూ కిస న్ను
ు అౌందిౌంచడానికి DCBOH, Walgreens మరియు Briarcliff ఫారమ సీలతో భాగసావ మిగా
కొన్సాగుతుౌంది. DCBOH, సా
స్థ యి నిక్ ఫారమ సీలు లేద్య వారి మెడిక్ల్ ప్పవైడర ు ద్యవ రా వాూ కిస న్ను
ు

TELUGU
సీవ క్రిౌంచడానికి ఇతర అవకశాలను అనేవ షిౌంచడానికి మేము 16 మరియు అౌంతక్ౌంటే ఎకుూ వ
వయస్తస గల ఉద్యూ గులను మరియు విద్యూ రుయిలను ప్ోతస హసాుము.

బోన్సస్థలు
నిన్ా , స్థరట్
ి బోర్ట్ ్ ఆఫ్ ఎడుూ కే్న్ ఈ రోజు స్థరట్
ి స్కూ ల్ స్కరరిౌంటౌండౌంట్ Richardస్థWoods’స్థయొక్ూ
రఫారస్తను ఆమోదిౌంచిౌంది, Georgia ప్రతి K-12 ప్రభుతవ స్కూ ల్స్థటీచర ుకు మరియు ఇతర విద్యూ
సహాయ రబ్బ ౌందికి ఒక్ సారి, $1,000 బోన్స చెలిౌం
ు ప్పను అౌందిౌంచడానికి ఫెడరల్ స్థరము
ి లస
ఫౌండస ను ఉరయోగిౌంచాలి.
COVID-19 మహమామ రి సమయౌంలో వారి రని మరియు త్పూ గాలకు క్ృతజత్ప
ా సౌంజగా
ా ఈ స్థకి్
ు మై
ి న్
రదవులను బ్లమైన్ నియామక్ౌం మరియు నిలుప్పకోవటానికి ఉాధ్యూ యులకు మరియు విద్యూ
సహాయ రబ్బ ౌందికి బోన్స అౌందిౌంచబ్డుతోౌంది.
DCSD ద్యని ఉద్యూ గులకు మరియు మా సాూ లర ుకు మదతు
ు
ఇవవ డౌంలో వారు చేరన్ క్ృషికి విలువ
ఇస్తుౌంది. వచేి నెలలో ఈ బోన్సస్థల రౌంప్తణీ ద్యవ రా మా ప్రశౌంసలను చూప్తౌంచడానికి మేము
ఎదురుచూస్తున్నా ము.

శరణారుయిల సౌంసల
యి సమావేశౌం
ఈ గత వారౌం న్నతో మరియు మా బ్ృౌందౌంతో క్లిరన్ ఎనిమిది మౌంది శరణార యి సౌంసల
యి కు DCSDని
తు
సా
షి
కొ ప్రమాణాల స్థ యి లకి తరలిౌంచాలనే మా దృ ి గురిౌంచి తెలుస్తకోవడానికి నేను క్ృతజత
ా లు
తెలియజేస్తున్నా ను. మా కొతు అమెరిక్న్ కుటౌంబాలకు రవ చేస్తున్ా ఈ అసాధ్యరణ సమాజౌం
యొక్ూ ఆలోచన్లు, స్కచన్లు, ఆశలు మరియు అవసరాలను విన్డానికి ఇది న్నకు ఒక్ అవకశౌం.
లర్ట్
మా స్కూ ల్స్థజిలాు సమర యివౌంతౌంగా రనిచేయడానికి మా స్థరక్ట
ి హో
స్థ
్ స అవసరౌం. క్మూూ నికే్న్
లర
యొక్ూ బ్హరౌంగ మారాగలు తరా నిసరి. స్థరక్ట
ి హో
స్థ
్ ు నిశిి త్పరాయినిా సావ గతిౌంచడౌం మరియు
సీవ క్రిౌంచడౌం తరా నిసరి. విశవ సనీయ సమాజానిా నిరిమ ౌంచడానికి, విద్యూ రుయిల విజయానికి మా
నిబ్దత
ా ను రౌంచుకునే బాహూ మదతు
ు ద్యరులతో గొరా భాగసావ ములుగా ఉౌండటానికి మా
ారదరశ క్త మరియు మౌలిక్ సదుాయాలను మేము ప్రతిజ ా చేసాుము.

MOSAIC సమమ ర్ట్ లెరిా ౌంగ ప్ోప్గామ్
నేను గత వారౌం వారాు లేఖ్లో చెప్తా న్టుగా, DCSD ఈ వేసవిలో విద్యూ రుయిల కోసౌం మొజాలక్ట సమమ ర్ట్
లెరిా ౌంగ ప్ోప్గామ్స్థను అౌందిస్తుౌంది. MOSAIC సమమ ర్ట్ లెరిా ౌంగ ప్ోప్గామ్స్థలు స్కూ ల్స్థజిలాు-మా
విద్యూ రుయిలు, మా టీచరుు మరియు బోధౌంచిన్ మరియు నేరుి కున్ా వి్యాలను నివారణ, తవ రణౌం,
స్తసౌంరన్ా ౌం మరియు సామాజిక్ భావోద్వవ గ అభాూ సౌం ద్యవ రా బోధౌంచే కోరిూ మదతు
ు
ఇసాుల.
ఇౌంగ్ల ుష్ అభాూ సకులు, విక్లాౌంగ విద్యూ రుయిలు మరియు ప్రతిభావౌంతులైన్ విద్యూ స్థరుయిలతో సహా అనిా
అభాూ సకులను నిమగా ౌం చేయడమే మా లక్షూ ౌం.
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ప్రోప్రామ్ యొక్క
తేదీలు

ప్రోప్రామ్

ప్రేక్షకులు

స్థఫెక్టు స రీస్ిర్ట్

8వ HS కోరుస లు మాప్తమే
తీస్తకునే ప్ేడరుు మరియు 912 తరగతులు

జూన్ 1 - జూన్ 17

డిస్ట్రక్ట
ి ి వరుి వల్

స్థఫెక్టు స అహెడ్

సీనియరుు

జూన్ 1 - జూన్ 24

డిస్ట్రక్ట
ి ి వరుి వల్

హై స్కూ ల్ ప్ెడిట్ రిక్వరీ

8 HS కోరుస లు మాప్తమే
తీస్తకునే ప్ేడరుు మరియు 912 తరగతులు

జూన్ 1 - జూన్ 30
(మారుతూ)

స్థసాయినిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

AP ప్ిడ్ ్ కూ ౌంప

9-12 ప్ేడ్స్థలు

జూలైలో 1 వారౌం

సా
స్థ యి నిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

జూలై
(మారుతూ)

స్థసాయినిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

వ

సమమ ర్ట్ ప్ిడ్ ్ కూ ౌంప

6వ మరియు 9వ ప్లరుగుతున్ా
విద్యూ రుయిలు

ఫార్మా ట్

ప్రత్యూ క్ విదూ ESY

ప్రత్యూ క్ విదూ విద్యూ రుయిలు
(ప్ీ-K-12)

జూన్ 7 - జూలై 16

జిలాు మిళితౌం

సాూ లర్ట్స అకడమీ

3-8 ప్ేడ్స్థలు

జూన్ 7 - జూలై 16

స్థసాయినిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

సరౌండిప్తటీ

1-6 ప్ేడ్స్థలు

జూన్

డిస్ట్రక్ట
ి ి వరుి వల్

టైటల్ I ఎప్నిచేమెౌంట్
ప్ోప్గాౌంలు

తరగతులు K-12 లెరిా ౌంగ
బాూ క్టస్థాూ క్టస్థలు

జూలై

సా
స్థ యి నిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

లిటరసీ కూ ౌంప

ప్ేడ్స్థలు K-12

జూన్ 7 - జూన్ 30

స్థసాయినిక్ స్కూ ల్స్థ
మిళితౌం

మై ప్బ్దర్ట్స కీరర్ట్

MBK సాూ లరుు

జూన్ 28 - జూలై 2, 2021

జిలాు మిళితౌం

ఏవియే్న్ కూ ౌంప

4-6 ప్ేడ్స్థలు

జూన్ 21 - జూలై 2, 2021

జిలాు మిళితౌం

STEM LIT

6-8 ప్ేడ్స్థలు

జూలై 19 - జూలై 29,
2021

మిళితౌం

CTAE ఎప్నిచెమ ౌంట్

మారుతూ

జూన్/జూలై

మిళితౌం

బాూ క్టస్థాూ క్టస్థలను
నేరుి కోవడౌం
(అక్షరాసూ త వృది)ా

2 నుౌండి ప్ీ-K తరగతులు

జూన్ – జూలై

హోమ్

నిరాక్రణ: COVID-19 ఆరోగూ సలహాద్యరులకు సౌంబ్ౌంధౌంచిన్ ఇటీవలి రాస్ట్్,ి స్థసాయినిక్ మరియు జిలాు మార గదరశ కలపై
స్తసౌంరన్ా ౌం, నివారణ, ప్ెడిట్ రిక్వరీ మరియు తవ రణౌం కోసౌం వేసవి అభాూ స అవకశాలు నిరౌంతరౌం ఉౌంటాల.
త్యదీలు మారుా కు లోబ్డి ఉౌంటాల.
గమనిక్లు:

•
•

1:15 ఉాధ్యూ య విద్యూ రి యి ని్ా తిుతో ాడ్స స్థలో ముఖాముఖి కరూ ప్క్మాలు స్తలభతరౌం చేయబ్డత్పల.
స్థలౌం
ు డడ్ ప్ోప్గామ్స్థలలో వరుి వల్ మరియు ముఖాముఖి స్న్స్థలు ఉౌంటాల.
అప్డేట్ చేయబడింది: మార్చి 26, 2021

ముఖాముఖి, స్థలౌం
ు డడ్ మరియు వరుి వల్ లెరిా ౌంగ ద్యవ రా, విద్యూ రుయిలు ఉాధ్యూ య నేతృతవ ౌంలోని
బోధ్న్ మరియు ఉద్వశ
ు పూరవ క్ౌంగా చేర విద్యూ రి యి నిర్ద ుశిౌంచిన్ ాఠాల నుౌండి ప్రయోజన్ౌం పౌందుత్పరు.
విద్యూ రుయిలు ప్ామాణిక్మైన్, ఆక్ర షణీయమైన్ మరియు అర ావౌంతమైన్ అనుభవాలలో ాల్గౌంటారు.
వేసవి కరూ ప్క్మాల న్మోదు సమాచారౌం ఏప్ప్తల్ 19, 2021 న్ విడుదల అవుతుౌంది.

2021-2022 స్కూ ల్ ఇయర్ట్

TELUGU
2021-2022 విద్యూ సౌంవతస రానికి జిలాు ప్రణాళిక్లు చేస్తున్ా ౌందున్, మేము మా విద్యూ రుయిల విద్యూ ,
సామాజిక్, భావోద్వవ గ మరియు ప్రవర ున్న అవసరాలను రరిశీలిస్తున్నా ము. మేము విద్యూ రు
స్థ యిల
ు
ఫలిత్పలపై దృషి ి ప్లటడ
ి ౌం మరియు వచేి ఏడాది వూ కి-అభాూ
స ఎౌంప్తక్ల కోసౌం ప్రణాళిక్లు
వేయడౌం చాలా ముఖ్ూ ౌం. మధ్ూ మరియు ఉన్ా త స్కూ ల్స్థవిద్యూ రుయిలకు వరుి వల్ రిమోట్
లెరిా ౌంగస్థను ఎౌంప్తక్గా అౌందిౌంచడానికి మేము స్థఫెక్ట
ు స అకడమీని విసురిస్తున్నా ము. ఒక్ కుటౌంబ్ౌం
వరుి వల్ అభాూ సానిా ఎౌంచుకుౌంటే, విద్యూ రుయిలు రౌంప్కోన్స (టీచర్ట్ నేతృతవ ౌంలోని ప్రతూ క్ష ప్రతూ క్ష
స్కచన్) మరియు అసమకలిక్ (రియల్ టైమ్ టీచర్ట్ నేతృతవ ౌంలోని బోధ్న్ లేకుౌండా ఆన్స్థలైన్)
అభాూ సౌంలో పూరి ుగా నిమగా మై ఉన్నా రని మేము నిరాారిౌంచాలనుకుౌంటన్నా ము.
వచేి ఏడాది మేము స్థాున్ చేస్తున్ా ప్పా డు మీ ఆలోచన్లను విన్డానికి జిలాు ఏప్ప్తల్స్థలో టౌన్ హాల్స స్థను
నిరవ హస్తుౌంది.

కిడ్స -డాక్ట-ఆన్-వీల్స /ఫీల్్ డే
ఈ రోజు Fairington ఎలిమెౌంటరీ స్కూ లోు Dr. Lynette Wilson-Phillips ఆఫ్ కిడ్స -డాక్ట-ఆన్-వీల్స
మరియు ఆమె బ్ృౌందౌంతో క్లవడౌం న్నకు చాలా ఆన్ౌందౌంగా ఉౌంది. కిడ్స -డాక్ట-ఆన్-వీల్స , ఇౌంక్ట
యొక్ూ లక్షూ ౌం ప్తలల
ు సమాజాలలో అధక్ న్నణూ త మరియు సమప్గ శిశువైదూ సౌంరక్షణకు మరియు
వారి ప్ాధ్మిక్ రోజువారీ స్థసాయిన్ౌం-స్కూ ల్స్థకు అధక్ ప్ారూ తను నిరాారిౌంచడౌం. కిడ్స -డాక్ట-ఆన్-వీల్స
భాగసావ మాూ నికి ధ్న్ూ వాద్యలు! వారి టలిమెడిరన్ మోడల్ మా రౌండితులను స్కూ ల్స్థలో ఆరోగూ ౌంగా
ఉౌంచడానికి మరియు అభవృదిా చెౌందడానికి సహాయరడుతుౌంది!
Fairington లో స్న్స్థలో కొనిా తరగతులను కూరుి ని రరిశీలిౌంచే అవకశౌం కూడా న్నకు లభౌంచిౌంది.
టీచరుు మరియు విద్యూ రుయిలు ఎౌంత నిశిి త్పర యిౌం చేస్తకున్నా రో చూర నేను సౌంతోషిౌంచాను. తన్
భవన్ననికి న్నుా సావ గతిౌంచిన్ౌందుకు ప్ప్తనిస ాల్ Dr. Walter Burke కి నేను క్ృతజత
ా లు
తెలియజేస్తున్నా ను. మా సాూ లర ు రటు ఆమెకున్ా నిబ్దత
ా కు ప్ాౌంతీయ స్కరరిౌంటౌండౌంట్ Dr.
Triscilla Weaver కి కూడా క్ృతజత
ా లు తెలియజేస్తున్నా ను.
దయచేర మిమమ లిా మీరు మరియు ఒక్రినొక్రు చూస్తకోవడౌం కొన్సాగిౌంచౌండి.

భవదీయులు,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

