
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

మీ రాబోయే వారౌం మీ గత వారౌంలో ఉన్న ౌంత ఎకుూ వ కకపోయినా, ఉతా్ప దకత మరియు ఆన్ౌందౌంతో నిౌండి 

ఉౌంటౌందని నేను ఆశిస్తునాన ను. 

 

గత వారౌం జరిగిన్ ప్రౌంతీయ/కమ్యూ నిటీ వర్చు వల్ టౌన్ హాల్ సమావేశాలలో రలొ్గన్న వారికి చాలా 

కృతజఞతలు తెలియజేస్తునాన ను. మా రబ్బ ౌంది 2021-2022 విద్యూ  సౌంవతస రానికి రదధౌం చేయడానికి ప్రదధగా 

పనిచేస్తునాన ర్చ మరియు మా ప్పణాళిక ప్పప్కియకు మా విద్యూ ర్చులు, కుటౌంబాలు మరియు టీచరల నుౌండి 

ఇనాు ట్ అనేది చాలా ముఖ్ూ మైన్ది. రలొ్గన్డానికి మరియు విలువైన్ ఇనాు ట్్ని అౌందిౌంచడానికి వారి బిజీ 

షెడ్యూ ల్ నుౌండి సమయౌం తీస్తకున్న  ప్పతి ఒకూ రికి ధన్ూ వాద్యలు. 

 

మీకు తెలిరన్టలగా, మేము మా విద్యూ ర్చులు మరియు మా టీచరల అవసరాలను పరిశీలిస్తునాన ము.  మేము 

తర్చవాతి విద్యూ  సౌంవతస రౌం వైపు చూస్తున్న పాు డు, మేము విద్యూ ర్చుల ఫలిత్పలపై దృష్ట ిపెట్డిౌం మరియు 5 

రోజుల పూరిు సమయౌం, విద్యూ ర్చులౌందరికీ- వూ కి ుగతౌంగా నేర్చు కోవడౌం కోసౌం ప్పణాళికలు వేయడౌం చాలా 

్కి లటమిైన్ది. అదన్ౌంగా, మిడిల్ మరియు హై స్కూ ల్ విద్యూ ర్చులకు వర్చు వల్ రిమోట్ లెరిన ౌంగ్ను ఎౌంపికగా 

అౌందిౌంచడానికి FLEX అకడమీని విసురిౌంచడౌంపై కూడా మేము దృష్ట ిపెడత్పము. 

 

ఇది అౌందుబాటలోకి వచ్చు న్పుా డు మరిౌంత సమాచారౌం అౌందిౌంచడానికి మేము ఎదుర్చచూస్తునాన ము. 

 

 

శుభవార్త 

 

మా స్కూ ల్్లలో మరియు సమాజౌంలో గొపా  పనులు చేస్తున్న  మా విద్యూ ర్చులు మరియు ఉద్యూ గులను 

జర్చపుకునే అవకరౌం కోసౌం నేను ఎలలపాు డ్య సౌంతోష్టస్తునాన ను. ఈ వారౌం దీనికి మిన్హాయిౌంపు కదు. 

 

Georgia యునైటెడ్ ఫౌండేటనున ౌండి స్కూ లర్ష్టప్ పౌందిన్ మా ముగుొర్చ స్కూ లర లకు అభిన్ౌందన్లు! మేము 

మీ గురిౌంచ్చ చాలా గరవ పడుతునాన ము! 

 

Gates స్కూ లర్గా ఎౌంపికైన్ Chamblee Charter హైస్కూ ల్ సీనియర Sam Woodsen కు అభిన్ౌందన్లు! 

దేరవాూ పుౌంగా 34,900 మౌందికి పైగా దరఖాస్తుద్యర్చల పూల్ నుౌండి ఎౌంపికైన్ 300 మౌంది స్కూ లర లలో Sam ఒకర్చ! 

ఈ అదుు తమైన్ గౌరవానికి అభిన్ౌందన్లు! 

 

్ టి్ బోర ్ఆఫ్ ఎడుూ కేటన్ 2021 Georgia స్కూ లర్చలగా గురిుౌంచ్చన్ మా 17 మౌంది స్కూ లర లకు అభిన్ౌందన్లు! 

ఇది ఒక అదుు తమైన్ విజయౌం మరియు గురిుౌంపు! ప్పపౌంచ మహమాా రి మధూ లో ఉౌండగా, ఈ విద్యూ ర్చులు 

తమ రఠ్యూ తర కరూ కలారలోల  విద్యూ పరౌంగా మరియు స్కమాజికౌంగా రాణౌంచార్చ. ఈ గౌరవౌం పౌందిన్ౌందుకు 

మేము వారి గురిౌంచ్చ చాలా గరవ పడుతునాన ము! 

 

   Rotary్Club్of్Tucker’s్2020-2021 టీచర ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎౌంపికైన్ Tucker హైస్కూ ల్ కలన రీ ఆరిస  టీచర 

Allysa McCarthy కి కూడా అభిన్ౌందన్లు ఉనాన యి! భవిటూ త్ అప్గ చెఫ్్లను అభివృదిధ చేయడౌంలో మీ 

కృష్టకి ధన్ూ వాద్యలు! 

 

 

సంవత్స ర్పు ఉదో్య గులు 

 

మా 2020-2021 సౌంవతస రపు ఉద్యూ గులకు అభిన్ౌందన్లు! ప్పతి రోజు, ఈ జిలాలలోని ఉద్యూ గులు తమ 

ప్పతిభను, అౌంకితభావానిన  మరియు అభిర్చచ్చని పౌంచుకుౌంటార్చ, ప్పతి స్కూ లర్కి తరగతి గదిలో మరియు 

వెలుపల రాణౌంచే అవకరౌం ఉౌందని నిరాధ రిౌంచుకోౌండి. మా స్కూ లర్చల మరియు జిలాల  కోసౌం మీర్చ చేరన్ 

అనిన టికీ ధన్ూ వాద్యలు. 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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టీచర్ ప్రశంసల వార్ం 

 

ఈ వారౌం, DCSD టీచర ప్పరౌంసల వారోతస వానిన  జర్చపుకుౌంటౌంది. మా టీచర్చల, మా స్కూ లర్చల మరియు జిలాల  

కోసౌం మీర్చ చేేప్పతిద్యనికీ మీ అౌందరికీ కృతజఞతలు తెలియజేస్తునాన ను. మీ కృష్ట, అౌంకితభావౌం మరియు 

సృజనాతా కత గురిుౌంచబ్డవు.  మన్ టీచర్చల లేకుౌండా ఈ జిలాల  విజయవౌంతౌం కదు! మిమా లిన  ఎౌంతగానో 

మెచుు కునాన ర్చ! 

 

దయచేర మా సోటల్ మీడియా ఛానెల్్లను అనుసరిౌంచౌండి మరియు మా టీచరల పట్ల మీ ప్పరౌంసలను పోస్ట ి

చేయౌండి. 

 

 

MOSAIC సమ్మ ర్ లెర్న ంగ్ ప్ోప్ామ్ 

 

మేము వచేు  విద్యూ  సౌంవతస రానికి సన్న దధమవుతున్న పాు డు, DCSD యొకూ  MOSAIC సమా ర లెరిన ౌంగ 

ప్పోప్గామున  ఉపయోగిౌంచుకోవాలని మా స్కూ లర లను ప్పోతస హౌంచాలని అనుకుౌంటనాన ను. ఈ కరూ ప్కమౌం 

స్కూ ల్ జిలాల -మన్ విద్యూ ర్చులు మరియు టీచర్చల మరియు నివారణ, తవ రణౌం, స్తసౌంపన్న ౌం మరియు 

స్కమాజిక భావోదేవ గ అభాూ సౌం ద్యవ రా బోధౌంచ్చన్ మరియు నేర్చు కున్న  విటయాలను బోధౌంచే కోర్కి మదదతు 

ఇస్తుౌంది. 

 

మా లక్షూ ౌం ఇౌంగ్ల లష్ అభాూ సకులు, వికలాౌంగ విద్యూ ర్చులు మరియు ప్పతిభావౌంతులైన్ విద్యూ ర్చులతో సహా అనిన  

అభాూ సకులను నిమగన ౌం చేయడౌం. ముఖాముఖి, మిళితమైన్ మరియు వర్చు వల్ అభాూ సౌం ద్యవ రా, 

విద్యూ ర్చులు ప్రమాణకమైన్, ఆకర షణీయమైన్ మరియు అరధవౌంతమైన్ అనుభవాలలో రలొ్గౌంటార్చ, అదే 

సమయౌంలో టీచరల నేతృతవ ౌంలోని బోధన్ మరియు ఉదేదరపూరవ కౌంగా విద్యూ రి ు నిర్ద దశిౌంచ్చన్ రఠాల నుౌండి 

ప్పయోజన్ౌం పౌందుత్పర్చ. 

 

 ప్పోప్గామ్ గురిౌంచ్చ మరిౌంత తెలుస్తకోవడానికి మరియు న్మోదు చేయడానికి, ఇకూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

 

 

ప్ాడ్యో యేషన్ 

 

ప్గాడుూ యేటన్ ద్యద్యపు ఇకూ డ ఉౌందని మీర్చ న్మా గలరా?  మా హైస్కూ ల్ సీనియర్చల అౌందరూ ప్గాడుూ యేట్ 

చేయడానికి మరియు వారి ఫ్యూ చర ల కోసౌం ప్పణాళికలు రదధౌం చేస్తున్న ౌందున్ నేను వారిని అభిన్ౌందిౌంచాలని 

అనుకుౌంటనాన ను. మేము మీ గురిౌంచ్చ గరవ పడుతునాన ము మరియు మే 22-28 వరకు మిమా లిన  

జర్చపుకునేౌందుకు ఎదుర్చచూస్తునాన ము! దయచేర మా ప్గాడుూ యేటన్ సౌంప్ట్ల్ సైట్్ను ప్గాడుూ యేటన్ 

వారులు మరియు అప్్డేట్్ల గురిౌంచ్చ మరిౌంత సమాచారౌం చూడటానికి మరియు వేడుకలను చూడటానికి 

సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

ఇటీవలే నావియన్స ్ను సౌంతౌం చేస్తకున్న  PowerSchool గురిౌంచ్చ మా స్కూ లర లకు కూడా తెలియజేయాలని 

అనుకుౌంటనాన ను. ఈ సమురరజన్ ఎకుూ వ మౌంది విద్యూ ర్చులకు స్కూ ల్ తరావ త జీవిత్పనికి వూ కి ుగతీకరిౌంచ్చన్ 

మరియు సమాన్మైన్ అవకశాలకు ఎకుూ వ ప్రపిుని అౌందిస్తుౌంది. ఇౌంటిప్ేటెడ్ ్సి్కెంౌంట్ ఇన్ఫ ర్దా టన్ 

మరియు లెరిన ౌంగ మేనేజ్మెౌంట్ రసమి్స ్ను ప్పముఖ్ కలేజ, కెరీర మరియు లైఫ్ రెడీనెస్ట ్రల ట్్ఫామ్్తో 

కలపడౌం వలల ప్పతి బిడక్ు వారి ప్పయాణౌంలో సహాయపడటానికి అవసరమైన్ అౌంతర దృషి్టలు మరియు 

స్కధనాలను అౌందిౌంచవచుు . 

 

మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం ఇకూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect
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సమ్ప్ర మాసటర్ ప్ల న న్ 

 

దయచేర మే 4 న్ స్కయౌంప్తౌం 6 నుౌండి రాప్తి 7 వరకు సమప్గ మాసరి ్రలన్ టౌన్ హాల్ సమావేరౌం కోసౌం 

మాతో చేరౌండి. DCSD యొకూ  మాసరి ్రలనిౌంగ  ప్రసస్ట లో అనిన  స్కూ ల్ మరియు పరిరలనా సౌకరాూ ల 

మ్యలాూ ౌంకన్ౌం, అలాే జిలాల  విద్యూ  కరూ ప్కమానికి తోడా డే మౌలిక సదురయాలు ఉనాన యి. ఈ ప్పప్కియలో 

తదుపరి విద్యూ  ప్పత్యూ క ప్పయోజన్ౌం ్స్కు నిక ఎౌంపిక అమా కపు పనున  (E-SPLOST) ప్రజెక్ట ిజాబిత్ప కోసౌం 

ప్రధాన్ూ తలను అభివృదిధ చేయడానికి ఉపయోగిౌంచే స్కూ ల్ సౌకరాూ ల గురిౌంచ్చ డేటాను ేకరిౌంచడౌం 

ఉౌంటౌంది. 

 

సమావేశానిన  ఇకూ డ యాకెస స్ట చేయవచుు . 

 

 

ర్వాణా శాఖ సందర్శ న 

 

గత వారౌం, మా రవాణా విభాగౌం DCSD యొకూ  పౌంపక కరాూ లయౌం మరియు Gregory K. Davis ్ లట్ సరీవ స్ట 

సౌంట్ర పరూ ట్న్ కోసౌం నాకు ఆతిథ్ూ ౌం ఇచ్చు ౌంది. బ్స్ట  ఆపర్దట్ర్చల, మెకనికుల  మరియు రవాణా రబ్బ ౌందితో 

సహా మా రవాణా శాఖ్కు ధన్ూ వాద్యలు. ఈ బ్ృౌందౌం 1,100 బ్స్తస లకు పైగా ేవలు అౌందిస్తుౌంది మరియు 

విద్యూ ర్చులను స్తరక్షితౌంగా రవాణా చేయడానిన  నిరాధ రిస్తుౌంది. వార్చ కరాూ లయౌంలో మొదటి వార్చ! 

 

మా స్కూ లర లను స్తరక్షితౌంగా స్కూ ల్్కు చేరిు న్ౌందుకు మా రవాణా రబ్బ ౌందికి ధన్ూ వాద్యలు.  మీర్చ చేే 

అనిన టికీ జిలాల  కృతజఞతతో ఉౌంది! 

 

 

ELL సమావేశం 

 

మా A.C.E లో రలొ్గన్న  ప్పతి ఒకూ రికీ నేను కృతజఞతలు తెలియజేస్తునాన ను. ఏప్పిల్ 24 న్ ఇౌంగ్ల లష్ లెరన ర 

లీడర్ష్టప్ (ELL) వర్చు వల్ కన్ఫ రెన్స . ఈ సమావేరౌంలో స్కూ ల్్లలో ప్రపూ త, ఈకివ టీ మరియు సమా తి 

గురిౌంచ్చ చరిు స్తున్న  రూ న్లిసి్తలు ఉనాన ర్చ. గొపా  అనుభవౌం కోసౌం మా డైన్మిక్ట సీా కర లకు ధన్ూ వాద్యలు! 

 

ఈ గొపా  సమావేశానిన  ్స్కు పిౌంచ్చన్ౌందుకు మా ఇౌంగ్ల లష్ లెరన ర ్సడిీస్ట విభాగానికి ధన్ూ వాద్యలు. 

 

 

స్కూ ల్ లైప్రరీ నెల 

 

"స్కూ ల్ లైప్బ్రీ నెల" కోసౌం మా స్కూ ల్ లైప్ేరియన్లను జర్చపుకునే ఏప్పిల్ నెలను DCSD మ్యరవేరౌంది. 

అభాూ స్కనిన  మారు డౌంలో బ్లమైన్ స్కూ ల్ లైప్బ్రీలు పోష్టౌంచే ముఖ్ూ మైన్ రప్తను జర్చపుకోవడానికి స్కూ ల్ 

లైప్బ్రీ నెల మా స్కూ ల్్లు మరియు సౌంఘాలను అనుమతిస్తుౌంది. 

 

మా స్కూ లర లలో చదవడౌం మరియు నేర్చు కోవడౌం పట్ల ప్ేమను పెౌంపౌందిౌంచడౌంలో స్కూ ల్ లైప్ేరియనుల 

కీలకౌం, మరియు DCSD మీర్చ చేేవాట్నిన టికీ కృతజఞతలు. 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

