TELUGU
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,
మేము రేరజౌం మరియు ఇౌంటాలరెన్స్ నలజా
ల తి సమాజానిి మరియు ఇతర వర ణ వర్గాలను ఎలా
ముౌంచెతితౌందో గత వార్గలు, నెలలు, సౌంవత్ ర్గలు మరియు దశాబాాలలో చూశాము. Derek Chauvin
కేసు మనౌం చాలా మౌంది ప్రరౌంచ మహమాా రిని నావిగేట్ చేసుతని ప్పు డు చాలా మౌంది
హృదయాలను నొప్ు ౌంచౌంది.
ఈ తీర్పు మన ప్రభుతవ వయ వసలు
థ
మరియు సమాజాలలో సానుకూల మార్పు ను తెసుతౌందని నా ఆశ.
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) దాని వైవిధ్యయ నిి జర్పప్పకుౌంటౌంది ఇౌంక కొదిమ
ా ౌంది చరయ ల
వలల ఈ ముఖ్య మైన లక్షణానిి మనౌం కోలోు కూడదు. నేను మా టీచర్పల, ఉదోయ గులు, తల్లద
ల ౌంప్డులు
మరియు సౌంరక్షకులను మా సాూ లర లతో మాటాలడటానికి సమయానిి వెచచ ౌంచమని మరియు ఈ
విషాదానిి అర థౌం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయరడాలని నేను ప్ోత్ హిసుతనాి ను.

MOSAIC సమ్మ ర్ లెర్న ింగ్ ప్రోప్రామ్
జిలాల యక్ూ MOSAIC సమా ర్ లెరిి ౌంగ్ ప్ోప్ామ్కూ సౌం రిజిస్ట్రష
ి న్స ఇప్పు డు తెరవబడిౌంది. ఈ
లా
ర్ప
ర్ప
కరయ ప్క్మౌం పాఠశాల జి ల యొక్ూ మా విదాయ
థలు, మా టీచ ల మరియు నివారణ, తవ రణౌం,
ఎప్నిచెా ౌంట్ మరియు సామాజిక్ భావోద్వవ గ అభాయ సౌం దావ ర్గ బోధౌంచన మరియు నేర్పచ కుని
విషయాలకు మదతు
ా
ఇసుతౌంది. ఇౌంగ్ల లష్ అభాయ సకులు, విక్లాౌంగ విదాయ ర్పథలు మరియు
ప్రతిభావౌంతులైన విదాయ ర్పథలతో సహా అభాయ సకులౌందరినీ నిమగి ౌం చేయడమే మా లక్షయ ౌం.
ముఖాముఖి, బ్లౌం
ల డ్ మరియు వర్పచ వల్ లెరిి ౌంగ్ దావ ర్గ, విదాయ ర్పథలు ఉపాధ్యయ య నేతృతవ ౌంలోని
బోధన మరియు ఉద్వశ
ా పూరవ క్ౌంా చేర విదాయ రి థ నిరే ాశౌంచన పాఠాల నుౌండి ప్రయోజనౌం
పౌందుతార్ప. విదాయ ర్పథలు ప్పామాణిక్మైన, ఆక్ర షణీయమైన మరియు అర ధవౌంతమైన అనుభవాలలో
పాల్ాౌంటార్ప.
దయచేర నమ్కదు చేయడానికి ఇక్ూ డ బ్కిక్టల చేయౌండి.
ప్రోప్రామ్

ప్రేక్షకులు

ప్రోప్రామ్ యొక్క తేదీలు

ఫార్మమ ట్

FLEX రీస్టిర్

8వ HS కోర్ప్ లు మాప్తమే తీసుకునే
ప్గేడర్పల మరియు 9-12 తరగతులు

జూన్స 1 - జూన్స 17

డిస్ట్రక్ట
ి ి వర్పచ వల్

FLEX అహె్

సీనియర్పల

జూన్స 1 - జూన్స 24

డిస్ట్రక్ట
ి ి వర్పచ వల్

హై స్కూ ల్ ప్ెడిట్
రిక్వరీ

8 HS కోర్ప్ లు మాప్తమే తీసుకునే
ప్గేడర్పల మరియు 9-12 తరగతులు

జూన్స 1 - జూన్స 30
(మార్పతూ)

బ్సాథనిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

AP ప్ి్ ్ కయ ౌంప్

9-12 ప్గే్బ్లు

జూలైలో 1 వారౌం

సా
బ్ థ నిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

జూలై
(మార్పతూ)

సా
బ్ థ నిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

సమా ర్ ప్ి్ ్ కయ ౌంప్

వ

6వ మరియు 9వ తరగతికి వసుతని
విదాయ ర్పథలు

ప్రత్యయ క్ విదయ ESY

ప్రత్యయ క్ విదయ విదాయ ర్పథలు
(ప్ీ-K-12)

జూన్స 7 - జూలై 16

జిలాల మిళితౌం

సాూ లర్్ అకడమీ

3-8 ప్గే్బ్లు

జూన్స 7 - జూన్స 30

బ్సాథనిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

సెరెౌండిప్టీ

1-6 ప్గే్బ్లు

జూన్స

డిస్ట్రక్ట
ి ి వర్పచ వల్

టైటిల్ I ఎప్నిచెా ౌంట్
ప్ోప్ాౌంలు

ప్గే్బ్లు K-12
లెరిి ౌంగ్ బాయ క్టబ్పాయ క్ట్

జూలై

బ్సాథనిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

TELUGU
ల్లటరసీ కయ ౌంప్

ప్గే్బ్లు K-2

జూన్స 7 - జూన్స 30

బ్సాథనిక్ స్కూ ల్బ్మిళితౌం

మై ప్బదర్్ కీరర్

MBK సాూ లర్పల

జూన్స 28- జూలై 2, 2021

జిలాల మిళితౌం

ఏవియేషన్స కయ ౌంప్

4-6 ప్గే్బ్లు

జూన్స 21- జూలై 2, 2021

జిలాల మిళితౌం

STEM అనేది LIT

6-8 ప్గే్బ్లు

జూలై 19 - జూలై 29, 2021

మిళితౌం

CTAE ఎప్నిచెా ౌంట్

మార్పతూ

జూన్స/జూలై

మిళితౌం

లెరిి ౌంగ్ బాయ క్టబ్పాయ క్ట్
2 నుౌండి ప్ీ-K తరగతులు
జూన్స – జూలై
హోమ్
(ల్లటరసీ ఎప్నిచెా ౌంట్)
నిర్గక్రణ: COVID-19 ఆరోగయ సలహాదార్పలకు సౌంబౌంధౌంచన ఇటీవల్ల ర్గస్ట్ష,ి బ్సాథనిక్ మరియు జిలాల మార ాదరశ కలపై ఎప్నిచెా ౌంట్,
రెమెడియేషన్స, ప్ెడిట్ రిక్వరీ మరియు యాె్ లరేషన్స కోసౌం వేసవి అభాయ స అవకశాలు నిరౌంతరౌం ఉౌంటాయి. త్యదీలు మార్పు కు
లోబడి ఉౌంటాయి.

గమనిక్లు:
•
1:15 ఉపాధ్యయ య విదాయ రి థ నిషు తితతో పా్్ బ్లో ముఖాముఖి కరయ ప్క్మాలు సులభతరౌం చేయబడతాయి.
ల
•
బ్ ౌం
ల డ్ ప్ోప్ామ్బ్లలో వర్పచ వల్ మరియు ముఖాముఖి సెషన్సబ్లు ఉౌంటాయి.

2021-2022 స్కక ల్ ఇయర్
DSCD ా 2021-2022 విదాయ సౌంవత్ ర్గనికి ప్రణాళిక్లు, మేముమా విదాయ ర్పథలు మరియు టీచర ల
అవసర్గలను రరిగణనలోకి తీసుకుౌంటాము. ఇది వచేచ సౌంవత్ రౌం విదాయ ర్పథలౌందరికీ - ఇన్స
రర్ న్సబ్ా నేర్పచ కోవడౌంలో, విదాయ ర్పథల ఫల్లతాలపై దృష్ట ి పెటడ
ి ౌం మరియు 5 రోజుల పూరి త
త
సమయౌం కోసౌం ప్రణాళిక్లు వేయడౌం చాలా ముఖ్య ౌం. జిలాల వయ కిగతమైన
అభాయ సౌంపై దృష్ట ి
ర్ప
కేౌంప్దీక్రిౌంచనరు టికీ, మిడిల్ మరియు హై స్కూ ల్ విదాయ
థలకు వర్పచ వల్ రిమ్కట్ లెరిి ౌంగ్బ్ను
ఎౌంప్క్ా అౌందిౌంచడానికి FLEX అకడమీని విసతరిౌంచడౌం రటల మేము సౌంతోష్టసుతనాి ము. వర్పచ వల్
ఎౌంప్క్ FLEX అకడమీ యొక్ూ పడిగౌంప్ప ఉౌంటౌంది, కనీ ప్రతి ఇౌంటి స్కూ ల్బ్కు
అనుసౌంధ్యనిౌంచబడుతుౌంది.
2021-2022 విదాయ సౌంవత్ ర్గనికి సౌంబౌంధౌంచ మా DCSD క్మ్యయ నిటీ నుౌండి ఆలోచనలు మరియు
ఐడియాలను రక్రిౌంచే ప్రయతి ౌంలో, మేము ఏప్ప్ల్ 27-29 వరకు ప్పాౌంతీయ/క్మ్యయ నిటీ టౌన్స
హాల్బ్లను నిరవ హిసాతము. దయచేర మీ కయ లెౌండర లను గురి తౌంచ దిగువ షెడ్యయ ల్ ఆధ్యరౌంా
వర్పచ వల్ సమావేశాలకు హాజర్ప కవాలని బ్పాలన్స చేయౌండి.
వర్పచ వల్ సమావేశాలకు హాజర్ప కవడానికి ప్పాౌంతాలపై బ్కిక్టల చేయౌండి.

ప్రరింతిం

ప్రరింతిం
స్కపర్ింటిండింట్

ప్పాౌంతౌం 1
ప్పాౌంతౌం 2
ప్పాౌంతౌం 3
ప్పాౌంతౌం 4
ప్పాౌంతౌం 5
ప్పాౌంతౌం 6
ప్పాౌంతౌం 7

తేదీ

సమ్యిం

Mrs. Melanie Pearch
Mr. Trenton Arnold
Dr. Sean Tartt

27-ఏప్ప్ల్

6:00

28-ఏప్ప్ల్
29-ఏప్ప్ల్

6:00
6:00

Dr. Antonette Campbell
Dr. Triscilla Weaver
Dr. Candace Alexander
Dr. Rodney Swanson

29-ఏప్ప్ల్

6:00

27-ఏప్ప్ల్

6:00

29-ఏప్ప్ల్

6:00

29-ఏప్ప్ల్

6:00

TELUGU
ఇింగ్ల ీష్ లెర్న ర్ ప్రోప్రామ్
DCSD మా అౌంతర్గ్తీయ సమాజౌంతో నిమగి మై ఉౌంది. మా ఇౌంగ్ల లష్ లెరి ర్ కుటౌంబాలకు
అవసరమైన వనర్పలను అౌందిౌంచేలా జిలాల క్టిబడి ఉౌంది, తదావ ర్గ కలర్పల సాధౌంచగలర్ప
మరియు ర్గణిౌంచగలర్ప.
బలమైన ELL ప్ోప్ామ్బ్ని నిరిా ౌంచడౌం కొనసాగౌంచడానికి, జిలాల మొటమొ
ి
దటి హిసాు నిక్ట టీవీ
మరియు రేడియో ప్ోప్ామ్బ్ని La Vision తో ప్రసారౌం చేసుతౌంది. ఈ నెలవారీ కరయ ప్క్మానిి లా విజన్స
రేడియో మరియు Facebook లో చూడవచ్చచ .
క్మ్యయ నికేషన్స వ్యయ హాలు, కుటౌంబ ప్రమేయౌం మరియు ర్గయ ప్అరౌం్ రవల గురిౌంచ చరిచ ౌంచే
పాయ నల్లసుిలతో జిలాల ELL సమావేశౌంలో పాల్ాౌంటౌంది. మా అౌంతర్గ్తీయ సమాజౌంతో నెలవారీ
ప్రభావ హడిల్్ బ్ను రటికోవడౌంతో పాట; ఈ వేసవిలో జిలాల వాయ రతౌంా అౌంతర్గ్తీయ ఉత్ వానిి
నిరవ హిసుతౌంది.
మా ఇౌంగ్ల లష్ లెరి ర్ కుటౌంబాలను జర్పప్పకోవడానికి మేము ఎదుర్పచూసుతనాి ము!

Georgia మైలుర్మళ్ళు
Georgia మైల్బ్స్ట
బ్ ి న్స్ ఎౌం్-ఆఫ్-ప్గే్ రరీక్షలో పాల్ాని ౌందున ఈ నెల మా విదాయ ర్పథలకు చాలా
ముఖ్య మైన నెల. నేను మా విదాయ ర్పథలౌందరినీ ఉతతమౌంా చేయమని ప్ోత్ హిౌంచాలని
అనుకుౌంటనాి ను! రరీక్ష గురిౌంచ ఒతితడి చేయవదుా. Dr. Benjamin Spock నుౌండి ఈ కోట్
గుర్పతౌంచ్చకోౌండి, "మిమా ల్లి మీర్ప నమా ౌండి, మీర్ప అనుకుని దానిక్నాి ఎకుూ వా మీకు తెలుసు."

ఎర్ ్ డే
ఏప్ప్ల్ 22 న, DCSD విదాయ ర్పథల కోసౌం గొరు కరయ క్లాపాలతో ఎర్ త డేను జర్పప్పకుౌంది, Fernbank
సైన్స్ సెౌంటర్ మరియు మా న్యయ ప్టిషన్స రవలకు క్ృతజత
ఞ లు. ఒక్ తోట లేదా చెటిను నాటడౌం,
రీసైకిౌంగ్
ల ిన్స ప్పారౌంభౌంచడౌం లేదా కొతత రౌండుల లేదా కూరాయలను ప్రయతిి ౌంచడానికి వారి
బ్సాథనిక్ రైతు బజార్పను సౌందరిశ ౌంచడౌం వౌంటి ప్గహౌం కోసౌం ప్రతి ఒక్ూ రూ కొౌంత సమయౌం
కేటాయిౌంచారని నేను ఆశసుతనాి ను. మనౌం ప్రతిరోజూ ఎర్ త డేా రరిగణిౌంచాల్ల!
అడ్మమ నిస్ట్రటి
ే వ్ ప్రొఫెషనల్్ డే
ఏప్ప్ల్ 21 న, మేము జిలాల అౌంతటా మా అదుు తమైన నిర్గవ హకులను జర్పప్పకునాి ము. మీర్ప చేర
రనికి రరిపాలనా నిప్పణులౌందరికీ నేను క్ృతజత
ఞ లు తెల్లయజేసుతనాి ను. మా జిలాల విజయౌం మీ
క్ృష్ట మరియు అౌంకితభావానికి ప్రతిిౌంబౌం. ధనయ వాదాలు! మీర్ప లేకుౌండా మేము ఇది చేయలేము!
గొరు వారౌం ఉౌండుాక్!

