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వాల్యూ మ్ 31 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

ప్రతి ఒక్ూ రికీ ఉతా్ప దక్ వారౌం ఉౌందని నేను ఆశిస్తునా్న ను. మేము ఏప్ిల్ నెలలో ప్రవేశిౌంచి, 

ప్రా ౌంగ్ ప్ేక్ట్కి రదధమవుతునా్ ప్పా డు, COVID-19 ప్రసార వాూ ిుని తగ్ గౌంచడానికి ప్రతి ఒక్ూ రూ 

తమ వౌంతు క్ృషిని కొన్సాగ్ౌంచాలని నేను కోరుకుౌంటనా్న ను. మన్మౌందరౌం సాధారణ 

్రతితికి తిరిగ్ రావడానికి ఆప్తుతగా ఉనా్న మని న్నకు తెలుస్త, కని మన్ౌం ్రతిరౌంగా ఉౌండి, 

సామాజిక్ దూరౌం పాటౌంచడౌం, మాస్ూ ్లు ధరిౌంచడౌం, చేతులు క్డుకోూ వడౌం మరియు 

సౌంటర్్స  ఫర్స డిసీజ్ క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్ివెన్షన్ యొక్ూ  ఉరశమన్ వ్యూ హాలను 

అనుసరిౌంచడానిా  కొన్సాగ్ౌంచాలి. 

 

దయచేర ప్ేక్ట సమయౌంలో స్తరక్షితౌంగా ఉౌండౌండి. ఏప్ిల్ 12 న్ మీరు తిరిగ్ రావాలని 

మేము ఎదురుచూస్తునా్న ము. 

 

ప్రా ౌంగ్ ప్ేక్ట భోజన్ రౌంిణీ 

 

DCSD శనివారౌం, ఏప్ిల్ 3, 2021, ఉదయౌం 11 నుౌండి మధాూ హ్ా ౌం 2 గౌంటల వరకు 

అౌంతరాాతీయ కౌంప్దౌం వైప్ప ఉనా్  అడిి నిస్ట్రటివ్ అౌండ్ ఇన్్స్ట్సకి్షన్ల్ కౌంప్లక్ె్ట ్లో ప్రా ౌంగ్ 

ప్ేక్ట మీల్ డిస్ట్రబి్యూ షన్ ఈవెౌంట్ను నిరవ హిస్ుౌంది. జిలె్ల Atlanta క్మ్యూ నిటీ ఫుడ్ బాూ ౌంక్ట 

నుౌండి 2,100 ఏడు-రోజుల ప్ోజెన్ మీల్ బాక్ట్లను త్పజాగా కుటౌంబాలకు రౌంిణీ చేస్తుౌంది. 

 

తలిదెౌంప్డులకు పారిూ ౌంగ్ ్సతిలౌం ద్వవ రా సౌంకత్పలు అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. స్ట్ైవ్-ప్ూ 

సమయౌంలో కుటౌంబాలు తమ వాహ్న్నలెోనే ఉౌండాలి, మరియు స్కూ ల్ న్యూ ప్టషన్ 

సర్వవ సస్ ్సిా్ వాహ్న్నల ప్టౌంక్ట్లో వస్తువులను ఉౌంచుత్పరు. 

 

మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం, దయచేర మా వెబ్సైట్ను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

COVID-19 రర్వక్ష 

 

ఉద్యూ గులు, విద్వూ రుతిలు మరియు కుటౌంబాల కోసౌం మా COVID-19 రర్వక్ష షెడ్యూ ల్్ను 

ఖరారు చేసాము. స్మవారాలు, మౌంగళవారాలెో ఉదయౌం 10 నుౌంచి సాయౌంప్తౌం 5 గౌంటల 

వరకు Bethun మిడిల్ స్కూ ల్ మరియు Cross Keys హై స్కూ ల్్లో, మరియు గురువారాలు 

ఉదయౌం 10 నుౌండి సాయౌంప్తౌం 5 గౌంటల వరకు Doraville యునైటెడ్ ఎలిమౌంటర్వ 

స్కూ ల్్లో రర్వక్ష అౌందుబాటలో ఉౌంటౌంది. భవిషూ త్ తేదీ కోసౌం ఇతర ప్రదేశాలు 

రరిగణౌంచబడుతున్నా యి. 

 

రర్వక్షను అౌందిౌంచడానికి టాప్ డాగ్ సొల్యూ షన్్ , ఇౌంక్ట్తో నిరౌంతర భాగసావ మూ ౌం కోసౌం 

మేము ఎదురుచూస్తునా్న ము. రర్వక్షా ఎౌంిక్లు మా స్కూ ల్ సౌంఘానికి ఒక్ రవను 

అౌందిసాుయి మరియు మా ్సిా్ మరియు సాూ లరనెు స్తరక్షితౌంగా ఉౌంచేటప్పా డు చురుకుగా 

ఉౌండటానికి మాకు సహాయరడత్పయి. ఆ ఎౌంిక్ను కోరుకునేవారికి సమాచారౌం మరియు 

వాూ కి్ న్కెు ప్పారూ తను అౌందిౌంచడౌం కొన్సాగ్ౌంచడానికి మేము క్టిబడి ఉనా్న ము. 

 

రిజిసరి్స చేయడానికి ఇక్ూ డ ్కికె్ట చేయౌండి. 
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టౌన్ హాల్ సమావేశాలు 

 

మేము విద్వూ రుతిల ఫలిత్పలపై దృషి ిప్లటడిౌం మరియు వచేే  ఏడాది వూ కి ుగతౌంగా 

నేరుే కోవడౌం కోసౌం ప్రణాళిక్పై దృషి ిప్లటడిౌం ఎౌంత ముఖూ మో మన్మౌందరౌం 

అౌంగీక్రిౌంచవచుే . 2021-2022 విద్వూ  సౌంవత్ రానికి సౌంబౌంధౌంచి, మా DCSD సౌంఘౌం 

నుౌండి ఆలోచన్లు మరియు ఐడియాలను రక్రిౌంచే ప్రయతా ౌంలో, మేము 

ప్పాౌంతీయ/క్మ్యూ నిటీ టౌన్ హాల్్ ్ను ఏప్ిల్ 27-29 వరకు నిరవ హిసాుము. DCSD మా 

విద్వూ రుతిల విద్వూ , సామాజిక్, భావోదేవ గ మరియు ప్రవర ున్న అవసరాలను రరిశీలిస్ుౌంది. 

 

ఒక్ కుటౌంబౌం వరేు వల్ లెరాి ౌంగ్్ను ఎౌంచుకుౌంటే, విద్వూ రుతిలు రౌంప్కోన్స్ (లైవ్, టీచర్స 

నేతృతవ ౌంలోని ప్రతూ క్ష బోధన్) మరియు అసమకలిక్ (రియల్ టైమ్ టీచర్స నేతృతవ ౌంలోని 

బోధన్ లేకుౌండా ఆన్్లైన్) అభాూ సౌంలో పూరిుగా నిమగా మై ఉన్నా రని మేము 

నిరాధ రిౌంచాలనుకుౌంటనా్న ము. ఈ టౌన్ హాల్ సమావేశాలు మన్ సాూ లరకెు మరియు వారి 

కుటౌంబాలకు ఉతుమౌంగా సహాయరడే మారాగలను అౌందిసాుయి. 

 

మేము రాబోయే వారాలెో టౌన్ హాల్ సమావేశాల గురిౌంచి మరిౌంత సమాచారౌం అౌందిసాుము. 

 

బోన్స్్లు 

 

గత వారౌం, నేను ప్రతి K-12 ప్రభుతవ  స్కూ ల్ టీచరకెు మరియు ఇతర విద్వూ  సహాయ ్సిాకూ  

వన్-టైమ్ బోన్స్ చెలిౌెంప్పను ప్రసాువిౌంచాను, దీనిని రాస్ట్ష ివిద్వూ  మౌండలి ఆమోదిౌంచిౌంది. 

అరహతగల ఉద్యూ గులకు చెలిౌెంప్పను విసురిౌంచాలని DCSD ఎౌంచుకునా్ టె ప్రక్టౌంచడౌం 

సౌంతోషౌంగా ఉౌంది. DCSD వారి సాూ లరకెు వారి సహ్కరానిా  విలువైన్ది కబట,ి మేము 

బోన్స్్ను ప్లౌంచాము, తద్వవ రా అరహతగల ఉద్యూ గులకు నిక్ర చెలిౌెంప్పలు $1,000 మరియు 

$500 గా ఉౌంటాయి. చెలిౌెంప్ప గారాి షెి ౌంట్కు లోబడి ఉౌంటౌంది. అయితే, తదురరి పేరోల్్పై 

మిన్హాయిౌంప్ప ఇవవ బడుతుౌంది. 

 

ఈ బోన్స్్ల రౌంిణీ ద్వవ రా వచేే  వారౌం ప్పారౌంభమయేూ  షెడ్యూ ల్్లో మా ప్రశౌంసలను 

చూిౌంచడానికి మేము ఎదురుచూస్తునా్న ము. 

 

ప్ొమ్/సీనియర్స చరూ లు 

 

జిలె్ల ద్వని భవన్నలను తిరిగ్ తెరిచిన్రా టకీ, చాల్ల స్కూ లెు సాౌంప్రద్వయ ప్ొమ్ వౌంట 

వూ కి ుగతమైన్ కరూ క్ల్లపాల కోసౌం ప్రణాళిక్ చేయలేదు లేద్వ తరగతి బకయిలు మరియు 

ఫీజులను వస్కలు చేయలేదు. ప్రస్తుత ఆరోగూ  మరియు భప్దత్ప మారగదరశ కల ఆధారౌంగా 

మరియు ప్రణాళిక్ కోసౌం సమయౌం లేక్పోవడౌం, దురదృషవిశాతుు, సాౌంప్రద్వయ ప్పాౌంలకు 

ఈ సౌంవత్ రౌం అధకరౌం ఇవవ బడదు. 

 

సీనియర్స వీక్ట కరూ క్ల్లపాల కోసౌం విన్యతా  స్కచన్లు మరియు మారగదరశ కలను రదధౌం 

చేయడానికి హైస్కూ ల్ ప్ిని్ పాల్్  యొక్ూ  ోక్స్ ప్ూప్ COVID-19 థౌంక్ట టాూ ౌంక్ట, విద్వూ రి తి 

న్నయకులు, కుటౌంబాలు మరియు ్సిా్్తో క్లిర రని చేస్తుౌంది. సీనియర్స వీక్ట కోసౌం దృషి ి

మా సీనియరకెు చిరసి రణీయ అనుభవాలను సృషిౌించడౌం. 
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మాగాా  అవారుు 

 

నేషన్ల్ స్కూ ల్ బోర్సు అస్రయేషన్ (NSBA) 2021 మాగాా  అవారుు ప్గహీతగా ఎౌంికైన్ౌందుకు 

జిలె్లను, ముఖూ ౌంగా తలిదెౌంప్డుల మరియు కుటౌంబ ఎౌంగేజ్్మౌంట విభాగానిా  

అభిన్ౌందిౌంచాలనుకుౌంటనా్న ను. 27 వ వారిషక్ మాగాా  అవార్సు్  కరూ ప్క్మౌంలో మొదట 

్సాతి న్ౌంలో విజేతగా ఈకివ టీపై ఉనా్  నిబదధతకు DCSD గురిుౌంప్ప ొౌందిౌంది. 15 విజేతలలో 

DCSD ఒక్ట—ముగుగరు ప్గాౌండ్ స్ట్పైజ్ విజేతలు మరియు 12 ఫస్ ి్పేసె్ విజేతలు—ఈ గౌరవౌం 

ొౌందిన్ దేశవాూ రుౌంగా. 

 

తలిదెౌంప్డుల వూ కి ుగత మరియు వృతిురరమైన్ వృదిధ మరియు అభివృదిధ కోసౌం DCSD 

యొక్ూ  తలిదెౌంప్డుల మరియు కుటౌంబ నిశేి త్పరతిౌం IMPACT మోడల్ టైటల్ I విద్వూ రి తి 

విద్వూ  మదదతు మరియు సమి తికి మిౌంచి రవను విసురిౌంచిౌంది. రని యొక్ూ  దృషి ి

తలిదెౌంప్డులను కలప్క్మేణా చురుకైన్ సహాయకులుగా పాల్గగన్డౌం మరియు ప్పేరేిౌంచడౌం 

(IMPACT). విద్వూ రుతిల అభివృదిదలో కుటౌంబాలు ఎల్ల, ఎప్పా డు, ఎక్ూ డ పాల్గగౌంటాయో 

ప్రభావితౌం చేర అతూ ౌంత అవసరమైన్ ప్పాౌంత్పలను ఈ బృౌందౌం రరిషూ రిస్తుౌంది. 

 

వారి విద్వూ రుతిల విద్వూ  వృతిులో వారి ప్రమేయానిా  ప్లౌంచడౌంపై దృషి ిసారిౌంచిన్ 

కుటౌంబాలను ఆదుకునే జిలె్ల లక్షూ ౌం, సాధౌంచిన్ అౌంతరానాి  మరుగురరచడౌం, 

నేరుే కోవడౌం మరియు రరిషూ రిౌంచడౌం కోసౌం మా విసుృతమైన్ వ్యూ హ్ౌంగా మారిౌంది. ఈ 

అవారుు చాల్ల అరహతగలవారిది. మళ్ళీ  అభిన్ౌందన్లు! 

 

ప్టాన్్ ్జెౌండర్స డే ఆ్ విజిబిలిటీ 

 

మారేి  31 న్, ప్టాన్్ ్జెౌండర్స మరియు న్నన్-బైన్ర్వ ప్రజలు ప్టాన్్ ్జెౌండర్స డే ఆ్ 

విజిబిలిటీని గురిుౌంచారు. ప్టాన్్ ్జెౌండర్స డే ఆ్ విజిబిలిటీ (TDOV) ను 2009 లో మిషిగన్్కు 

చెౌందిన్ ప్టాన్్ ్జెౌండర్స కరూ క్ర ు మరియు ప్టాన్్ ్జెౌండర్స మిషిగన్ ఎగ్కా్యూ టవ్ ైరెక్రి్స Rachel 

Crandall ్సాతి ిౌంచారు. ప్టాన్్ ్జెౌండర్స మరియు లిౌంగ-ధృవీక్రిౌంచని వూ కుుల విజయాలు 

మరియు దృశూ మాన్తను జరుప్పకోవడానికి ఇది అవగాహ్న్ దిన్ౌంగా ప్పారౌంభిౌంచబడిౌంది 

మరియు ఇది LGBTQ సౌంఘానికి ముఖూ మైన్ రోజు. 

 

LGBTQ క్మ్యూ నిటీలో సభుూ లుగా ఉనా్  మా సాూ లరెు, టీతరెు, ్సిా్ మరియు మా 

సమాజౌంలోని వారౌందరినీ DCSD జరుప్పకుౌంటౌంది. 

 

 

దయచేర స్తరక్షితౌంగా ఉౌండాలని గురుుౌంచుకోౌండి మరియు మీ ప్రా ౌంగ్ ప్ేక్ట్ని 

ఆసావ దిౌంచౌండి! 

 

 

 

భవదీయులు, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


