TELUGU
వాల్యూ మ్ 4
గ్రీటింగ్స్ DeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి,

సమయిం అయిపోతింది. స్కూ ల్్ల పునఃగ్రారింభిం త్వ రలోనే ఉింది. రబ్బ ింది, పేరింట్ లీడర్లు మరియు
కుటింబాలత ఒకరిత ఒకర్ల ఉిండడిం ద్వవ రా నేను జిల్లు గురిించి తెలుసుకుింటన్నా ను మరియు నేను ఇపుు డు
ఇింటకి పిలిచే ఈ అిందమైన కింటీత అలవాట పడ్డాను.
నేను ఈ వారింలో DeKalb కింటీ చుట్టి బిజీగా స్ట్ైవింగ్స చేసుున్నా ను మరియు నేను వైవధ్ూ ింత గ్రపేరణ పింద్వను.
రీజినల్ స్కపరిింటిండింట్ Trenton Arnold గొపు హోస్్గా
ి మరియు రీజియన్ II అింత్టా న్నత గ్రపయాణించినిందుకు
ధ్నూ వాద్వలు. ఈ వారిం, నేను Druid Hills హై స్కూ ల్, Fernbank ఎలిమింటరీ స్కూ ల్, Smoke Rise ఎలిమింటరీ స్కూ ల్,
Idlewood ఎలిమింటరీ స్కూ ల్ మరియు Midvale ఎలిమింటరీ స్కూ ల్్ను సిందరిశ ించాను. మా కుటింబాలకు మరియు
వద్వూ ర్లులకు సేవలు అిందిించే ఇింటర్నా షనల్ వెలూ ిం సింటర్ మరియు ఫ్యూ మిలీ ఇింాక్ట ి హబ్లను సిందరిశ ించడిం
న్నకు చాల్ల ఆనిందింగా ఉింది.
న్న బుధ్వారిం ఫీల్ా డే సిందరశ నల సమయింలో, న్నకు ఇపు టకే తెలిరనవ ధ్ృవీకరిించబ్డ్డాయి; DeKalb కింటీ
స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి నిజింగా గ్రపత్యూ కమైనది. గ్రపతి స్కూ ల్ ద్వని సవ ింత్ గ్రపత్యూ క లక్షణాలు, సింసూ ృతి, శైలి మరియు ఉనికిని
కలిగి ఉింటింది. నేను మా వద్వూ ర్లులు, కుటింబ్ిం మరియు రబ్బ ిందిని కలుసుకునే రోజు కోసిం ఎదుర్ల చూసుున్నా ను.
మేము ఉత్ుమ రోజు, ఆగ్సుి 17 కి దగ గరవుతునా పుు డు, జీవత్ిం భినా ింగా ఉనా పు టకీ, వదూ ఇపు టకీ పెదద
గ్రపపించానికి గ్రపవేశ ద్వవ రిం అని గుర్లుించుకోిండి. నేర్లు కోవడ్డనికి, సాధించడ్డనికి, కలలు నెరవేర్లు కోవడ్డనికి,
ఎదగడ్డనికి మరియు గ్రపణాళికలు రూపిందిించడ్డనికి మాకు ఇింకా అవకాశిం ఉింది. మీర్ల స్కూ ల్ 2020 ను వాసువింగా
జర్లపుకుింటార్ల మరియు ఉత్యుజకరమైన సింవత్్ రానికి రదధిం కావాలని న్న ఆశ, ఎిందుకింటే అది గ్రపమాణిం
కాకపోయిన్న మనిం కలిర నమమ గలము మరియు సాధించగలము. నేను వర్లు వల్ లెరిా ింగ్స పటు ఉత్స్ హింగా
ఉన్నా ను. మా టీచర్లు త్మ వద్వూ ర్లుల కోసిం ఆకర షణీయమైన అవకాశాలను అభివృదిధ చేసుున్నా రని న్నకు తెలుసు.
త్సత్సూ లిక చీఫ్ హ్యూ మన్ రిసోర్్ ఆఫీసర్్గా రిండుసార్లు పనిచేరన మరియు ఈ జిల్లును ధైరూ ింగా మరియు
చిర్లనవువ త నడిపిించిన ఉద్యూ గికి నేను గ్రపత్యూ క కృత్జత్
ఞ లు చెాు లని అనుకుింటన్నా ను. న్నకు ఆమ ఎవరో
చాల్లకాలింగా తెలియదు, కాని ఆమ త్పిు పోతుిందని న్నకు తెలుసు. Mrs. Linda Woodard, మీ సేవకు ధ్నూ వాద్వలు.
మీ త్దుపరి గ్రపయత్సా లలో మీకు చాల్ల శుభాకాింక్షలు.
చివరగా, DeKalb కుటింబ్ిం, మేము కొత్ు వద్వూ సింవత్్ రానికి రదధమవుతునా పుు డు, మీర్ల సోషల్ మీడియా
(Facebook, Twitter మరియు Instagram) ఆగసుి 10-13లో మాత చేరాలని నేను ఆశిసుున్నా ను. కొనిా సరద్వ ఫోటోలను
తీయడ్డనికి రదధింగా ఉిండిండి ఇింకా కొనిా గొపు ్ాఞపకాలు మరియు చిటాూ లను పించుకోిండి.
గత్ మూడు వారాలలో మీ అనిా అభిగ్రాయాలకు మీకు మళ్ళీ ధ్నూ వాద్వలు. ఫ్యూ మిలీ ఇింాక్ట ి హబ నుిండి గ్రపత్యూ క
సాు ట్్లైట్్ను చూడిండి.
మీ #1 చీర్ లీడర్,
Cheryl Watson-Harris, స్కపరిింటిండింట్

