TELUGU
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
ప్రతి ఒక్ూ రూ ఆహ్లాదక్రౌంగా మరియు సురక్షితౌంగా ప్రర ౌంగ్ ప్ేక్ట్ను తీసుకున్నా రని నేను ఆశిసుున్నా ను. ప్రతి
ఒక్ూ రూ ్కా ్రూమ్లకు తిరిగి వచ్చా రు—వరుా వల్్గా లేదా ఇన్-రరస న్్గా—రిప్ెష్ అయి ఈ సెమిస్ర
ి ్ను
బలౌంగా పూరి ు చేయడానికి రదౌం
ధ గా ఉన్నా రు. మేము 2020-21 విదాా స్ౌంవతస రౌం ముగిసే స్మయానికి, మా
విదాా రుులు, టీచరుా మరియు రబబ ౌంది అౌందరినీ విదాా విషయక్ విజయాల కోస్ౌం మీ ఉతుమ అడుగును
ముౌందుకు వేయమని ప్ోతస హౌంచ్చలని అనుకుౌంటన్నా ను.
COVID-19 వైర వ్యా ప్తుని తగి గౌంచడానికి మీ వౌంతు క్ృషిని కొనసాగిౌంచ్చలని ప్రతి ఒక్ూ రికీ గురుు చేయాలని
అనుకుౌంటన్నా ను. దయచేర సామాజిక్ దూర సాధనను కొనసాగిౌంచౌండి, మీ మా ూ ్లను ధరిౌంచౌండి,
చేతులు క్డుకోూ ౌండి మరియు సెౌంటరస ఫర డిసీజ్ క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్ప్తవెనన్
ష యొక్ూ తగి గౌంచే వ్యా హ్లలను
అనుస్రిౌంచౌండి.

2021-2022 స్కూ ల్ ఇయర్
2021-2022 విదాా స్ౌంవతస రానికి జిల్లా ప్రణాళిక్లు చేసుునా ౌందున, మేము మా విదాా రుులు మరియు టీచర ా
ు
అవస్రాలను రరిశీలిసుున్నా ము. వచేా స్ౌంవతస రౌం విదాా రుులౌందరికీ వా కిగతౌంగా
నేరుా కోవడౌంలో,
విదాా రుుల ఫలితాలపై దృషి ి పెటడ
ి ౌం మరియు 5 రోజుల పూరి ు స్మయౌం కోస్ౌం ప్రణాళిక్లు వేయడౌం అనేది
చ్చల్ల ముఖ్ా ౌం. మడిల్ మరియు హో స్కూ ల్ విదాా రుులకు వరుా వల్ రిమోట్ లెరిా ౌంగ్్ను ఎౌంప్తక్గా
అౌందిౌంచడానికి మేము FLEX అకడమీని విస్ురిసుున్నా ము. వరుా వల్ ఎౌంప్తక్ FLEX అకడమీ యొక్ూ పొడిగిౌంపు
అవుతుౌంది కని ప్రతి హోమ స్కూ ల్్కు అనుస్ౌంధానిౌంచబడుతుౌంది.
2021-2022 విదాా స్ౌంవతస రానికి స్ౌంబౌంధౌంచి మా DCSD స్ౌంఘౌం నుౌండి ఆలోచనలు మరియు
ఐడియాలను సేక్రిౌంచే ప్రయతా ౌంలో, మేము ప్రౌంతీయ/క్మ్యా నిటీ టౌన్ హ్లల్్లను ఏప్ప్తల్ 27-29 వరకు
నిరవ హసాుము. స్మావేశాల షెడ్యా ల్ ప్కిౌంద ఉౌంది.
వరుా వల్ స్మావేశాలకు హ్లజరు కవడానికి, ప్రౌంతాలపై ్కిక్టా చేయౌండి.

ప్రాంతాం

ప్రాంతాం స్కపరాంటాండాంట్

తేదీ

సమయాం

ప్రౌంతౌం 1

Mrs. Melanie Pearch

27-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 2

Mr. Trenton Arnold

28-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 3

Dr. Sean Tartt

29-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 4

Dr. Antonette Campbell

29-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 5

Dr. Triscilla Weaver

27-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 6

Dr. Candace Alexander

29-ఏప్ప్తల్

6:00

ప్రౌంతౌం 7

Dr. Rodney Swanson

29-ఏప్ప్తల్

6:00

అల్లగే, తలిద
ా ౌంప్డుల కోస్ౌం ఏప్ప్తల్ టౌన్ హ్లల్ స్మావేశౌం మే 20 కి వ్యయిదా వేయబడిౌందని దయచేర
గమనిౌంచౌండి. అదనపు స్మాచ్చరౌం రాబోతుౌంది.

వ్యా క్సి న్లు

TELUGU
DeKalb కౌంటీ బోర ్ ఆఫ్ హెల్ు (DCBOH) Johnson & Johnson వ్యా కిస న్్ల వ్యడకనిా రజ్ చేసుుౌందని DeKalb
కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) కు స్మాచ్చరౌం ఇవవ బడిౌంది, అయినరర టికీ, వ్యరు Pfizer మరియు Moderna ను
అౌందిస్కునే ఉౌంటారు. ఈ స్సెర నన్
ష ఫుడ్ అౌండ్ ప్డగ్ అడిి నిస్ట్సేష
ి న్ (FDA) మరియు సెౌంటరస ఫర డిసీజ్
క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్ప్తవెనన్
ష (CDC) యొక్ూ డేటాను స్మీక్షిౌంచిన ఫలితౌం, 18-48 స్ౌంవతస రాల వయసుస గల
మహళలోా అరుదైన, తీప్వమైన రక్మైన రక్ ుౌం గడక్
్ టడ
ి ౌం యొక్ూ ఆరు కేసులు ఉన్నా యి. వ్యా కిస న్్లు వేరన
ఆరు నుౌంచి 13 రోజుల తరావ త లక్షణాలు క్నిప్తౌంచ్చయి.
Georgia డిరర్ట ిి ౌంట్ ఆఫ్ రబ్లక్ట
ా హెల్ు (DPH) ప్రకరౌం, Georgiaలో వ్యా కిస న్్లు వేరన ఆరు కేసులలో ఏమీ
లేదు. అదనౌంగా, DPH ప్రకరౌం, ఈ ప్రతికూల స్ౌంఘటనలు చ్చల్ల అరుదుగా క్నిప్తసాుయి, కనీ చ్చల్ల
జాప్గతుగా, Johnson & Johnson వ్యా కిస న్ యొక్ూ రరిరలన రజ్ చేయబడుతుౌంది, అయితే శాస్ట్స్ువేతులు ఈ
కేసుల చుట్టి ఉనా డేటాను స్మీక్షిసాురు.
DCSD అనేది మా ఉద్యా గుల భప్దత, ఆరోగా ౌం మరియు ప్ేయసుస కోస్ౌం క్టిబడి ఉౌంది. ప్రసుుత సౌంటిఫిక్ట
డేటా గురిౌంచి మీకు తెలియజేయాలని మేము కోరుకుౌంటన్నా ము. DCBOHమరియు ఇతర భాగసావ ములైన
వ్యల్్ప్ీన్స మరియు ప్బ్లయాక్ట్లిఫ్ ఫారి సీలతో క్లిర మా ఉద్యా గులకు Pfizer మరియు/లేదా Moderna
వ్యా కిస న్్లు అౌందుబాటలోకి వచిా నౌందున వ్యటిని అౌందిౌంచడానికి మేము రని చేసాుము.

2021 వ్యలెడిక్టోరయన్లు మరయు సెల్యా టటోరయన్లు
నేను మా 2020-2021 వ్యలెడికోరి
ి యనుా మరియు సెల్యా టోరియనను
ా అభినౌందిౌంచ్చలని
అనుకుౌంటన్నా ను! గత 13 స్ౌంవతస రాలుగా మీరు చేరన క్ృషి వలా హైస్కూ ల్ సీనియర సాధౌంచగల
అతుా నా త గౌరవ్యలు లభిౌంచ్చయి. మేము మిమి లిా చూర చ్చల్ల గరవ రడుతున్నా ము మరియు
భవిషా తుులో మీరు చేయబోయే గొరర రనులను చూడటానికి ఎదురుచూసుున్నా ము!
వ్యలెడిక్టోరయన

సాల్యటోటోరయన

Arabia Mountain హై స్కూ ల్ (మ్యా గ్నె ట్)

Makayla Johnson

Aderolawe Adeseye

Arabia Mountain హై స్కూ ల్ (రెసిడాంట్)

Ashanti Lawson

Ajah Hentz-Gilmore

Cedar Grove హై స్కూ ల్

Etimfon Bassey

Karentyn Jenkins

Chamblee Charter హై స్కూ ల్ (మ్యా గ్నె ట్)

Matthew Lombardo

Victor Lim

Chamblee Charter హై స్కూ ల్ (రెసిడాంట్)

Richard Von Biberstein

స్కూ ల్

Clarkston హై స్కూ ల్

Anika Karim
Molly Silverman

Kaylor Le

Selihom Araia

Columbia హై స్కూ ల్ (మ్యా గ్నె ట్)

Makiya Walker

Camille Williams

Columbia హై స్కూ ల్ (రెసిడాంట్)

Chanelle Taylor

Zaniab Saccoh

Cross Keys హై స్కూ ల్

Uriel Cataneda

Jonathan Marquez

DeKalb ఎర్ల ా కలేజ్ అకడమీ
DeKalb స్కూ ల్ ఆఫ్ ఆర ిస

Nirmala Niraula
Moontashir Siam
Willa Grace Pevey

Thang Huynh
Jamine Yvette Ward
Nia Capers

Druid Hills హై స్కూ ల్ఉనా త రఠశాల

Rohit George

William Wainwright

Dunwoody హై స్కూ ల్ఉనా త రఠశాల

Megan Vander Wiele

Seung Joo Lee

Lakeside హై స్కూ ల్ఉనా త రఠశాల

Katherine Kim

Zakir Ahmedin

Lithonia హై స్కూ ల్

Mercedes Fyffe

Jordan Scott
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Martin Luther King Jr. హై స్కూ ల్

Mariana Vega-Alvarez

Ariel McDowall

Miller Grove హై స్కూ ల్

Aniya Williamson

Gababa Hassan

Redan హై స్కూ ల్

Mahamud Sheikh

Jadah Willis-Davis

Ronald E. McNair హై స్కూ ల్

Colby Sidwell

Luis Marcial Guzman

Southwest DeKalb హై స్కూ ల్ (మ్యా గ్నె ట్)

Danielle Jones

Aniyah Lee

Southwest DeKalb హై స్కూ ల్ (రెసిడాంట్)

Amisha Martin

Alani Duncan

Marc Lewis

Mason Howard

Sandy Huynh

Soe Thiha

Tapestry Charter స్కూ ల్

Kenda Holloway

Vincent Crosby

Towers హై స్కూ ల్

Yesenia Martinez

Morgan Mouzon

Benen Cheney

Sofia Khemani

Stephenson హై స్కూ ల్
Stone Mountain హై స్కూ ల్

Tucker హై స్కూ ల్ హై స్కూ ల్

మ్యా జిక్ ఎడ్యా కేషన

(మ్యా జిక్ ఎడ్యా కేషన క్టసాం 2021 ఉతతమ సాంఘాలు(

స్ౌంీతౌంలో రాణౌంచడానికి మా అౌంకితభావ్యనికి మా స్ౌంీత అధాా రకులు మరియు విదాా రుులను
అభినౌందిౌంచ్చలని అనుకుౌంటన్నా ను! నేషనల్ అసోరయేషన్ ఆఫ్ మ్యా జిక్ట మరా ౌంట్స ఫౌండేషన్
(NAMM) చేత DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి "మ్యా జిక్ట ఎడుా కేషన్ కోస్ౌం అమెరికలో 2021 ఉతుమ
స్ౌంఘాలలో" ఒక్టిగా ఎౌంప్తకౌంది. మా టీచరుా, నిరావ హకులు, తలిద
ా ౌంప్డులు, విదాా రుులు మరియు DeKalb
స్ౌంఘౌం న్నయకుల అతుా తుమ మదతు
ద
మరియు క్ృషి దావ రా ఈ గౌరవౌం సాధా మైౌంది.
మ్యా జిక్ట ఎడుా కేషన్్ను చక్ూ టి విదా లో భాగౌంగా చేరన టీచరుా, నిరావ హకులు, తలిద
ా ౌంప్డులు, విదాా రుులు
మరియు స్ౌంఘ న్నయకులు చేరన క్ృషిని ఈ అవ్యరు్ కరా ప్క్మౌం గురి ుౌంచిౌంది. అనూహా ౌంగా అధక్ నిబదత
ధ
ల్ల
మరియు స్ౌంీత విదా కు ప్రరా తను ప్రదరిశ ౌంచే జి ా లు మరియు స్కూ ల్్లకు హోదా ఇవవ బడుతుౌంది.
ప్రతి స్కూ ల్ ఎౌంప్తక్లో NAMM ఒక్ జాతీయ స్ర్వవ నిరవ హౌంచిౌంది.
మా మ్యా జిక్ట టీచరుా, విదాా రుులు, నిరావ హకులు, తలిద
ా ౌంప్డులు మరియు స్ౌంఘ న్నయకులకు వ్యరి క్ృషికి
ధనా వ్యదాలు!
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బోనస్ చెల్ుాంపులు
మా ఫైన్నన్స , హ్యా మన్ రిసోర్టస
మరియు ఇనఫ ర్వి షన్ టెకా లజీ విభాగాలలో ఉనా వ్యరికి DCSD ఉద్యా గుల
రటా ఉనా నిబదత
ధ కు మరియు అర హత ఉనా ఉద్యా గులు తమ రాస్ట్ష-ి ఆమోదౌం పొౌందిన బోన చెలిౌం
ా పులను
పొౌందగలిగేల్ల విరామౌం కోస్ౌం రనిచేరనౌందుకు నేను క్ృతజత
ఞ లు తెలియజేసుున్నా ను. గతౌంలో చెప్తర నటాగా,
ఉద్యా గులు తమ చెలిౌం
ా పులను ఏప్ప్తల్ నెలలో సీవ క్రిౌంచ్చలని ఆశిౌంచ్చలి. DCSD వ్యరి ఉద్యా గులకు
మరియుమా సాూ లర ాకు వ్యరి స్హకరానికి విలువ ఇ్సుుౌంది. మీ అౌందరినీ మేము అభినౌందిసుున్నా ము!

ఆటిజాం అవగాహన నెల
ఏప్ప్తల్ 2021 నెలను జాతీయ ఆటిజౌం అవగాహన నెలగా గురి ుౌంచడౌంలో దేశవ్యా రుౌంగా ఉనా కుటౌంబాలు
మరియు స్ౌంస్ల
ు తో DCSD క్లుసుుౌంది. ఇది ఆటిజౌంతో ఉనా ప్తలలు
ా
మరియు యువతను ఇౌంక వ్యరికి సేవ
చేసే నిపుణులను గౌరవిౌంచే అవకశౌం. మేము మా అసాధారణమైన సాూ లర ాతో ఆనౌందౌంగా జరుపుకుౌంటాము!

ఒక్ గొరర వ్యరౌం కవ్యలని ఆశిసుున్నా ము, మరియు రౌంజాన్ జరుపుకునే వ్యరికి శుభాకౌంక్షలు!

