TELUGU
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి (DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు,

మేము ప్రస్తుతౌం ఎదుర్ూ ౌంటన్న ప్రస్తుత సామాజిక సవాళ్లు ఉన్న రప టికీ మీ రాబోయే వారౌం
ఉత్పప దకమని నేను ఆశిస్తున్నన ను. మా సాిఫ్ మరియు కుటౌంబాలపై గ్యా స్ కొరత ప్రభావానిన
DCSD గురి ుౌంచౌంది; అౌందువల,ు స్కూ ల్ అధికరులు సకలౌంలో నిర ణయాలు తీస్తకోవడానికి
రరిరతి
ి ని నిశితౌంగ్య రరిశీలిస్తున్నన రు.
ముౌందుజాప్రతు చరా గ్య, స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి వరుు వల్ వరిూ ౌంగ్ మరియు అభాా స వాత్పవరణానికి
మారిన్ప్పప డు సాిఫ్ ప్రతిరోజూ అవసరమైన్ వన్రులు, సామాప్ి మరియు రదారాిలని ఇౌంటికి
తీస్తకెళ్లులి. సౌంవతస రౌం ముిౌంప్ప వేరౌంగ్య చేరుకోవడౌంతో, అవసరమైతే మా విదాా రుిలు, సాిఫ్
మరియు కుటౌంబాలకు మదతు
ద
ఇవవ డానికి మేము రదౌం
ధ గ్య ఉౌండాలని కోరుకుౌంటన్నన ము. మీ
ప్రౌంతౌంలో గ్యా స్ను ఉౌంచడానికి ఇకూ డ కిక్టు చేంౌండి.

శుభవార్ త
మేము స్కూ ల్ సౌంవతస రానిన మూరవేసేటప్పప డు మా విదాా రుిలు మరియు ఉద్యా గులు మాకు
రరవ కరణౌంగ్య ఉౌంటారు.
నేను Rowland ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ను అభిన్ౌందిౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను, ఇది 2021
Georgia యునైటెడ్ ఫౌండేషన్ స్కూ ల్ ప్కషర్ ప్ోప్గ్యౌం యొకూ ఎనిమిది ప్గ్యౌంట్ ప్రహీతలలో
ఒకటి. స్కూ ల్ ప్కషర్స అనేది ఫౌండేషన్ యొకూ అతిపెదద కమూా నిటీ సరీవ స్ ప్ోప్గ్యౌం, ఇది
రాస్ట్షవా
ి ా రుౌంగ్య స్కూ ల్ సౌకరా ౌం కోసౌం స్కూ ల్లకు దరఖాస్తు చేస్తకునే అవకశానిన
అౌందిస్తుౌంది.
స్కూ ల్ ప్కషర్స మరియు మోహాక్ట కర్పప ట్ ప్గ్యౌంటు Rowland లోని మీడియా సౌంటర్ను అపడేట్
చేరన్ ఫ్లురిౌంగ్, పెయౌంట్ మరియు సౌకరా వౌంతమైన్, అనువైన్ సీటిౌంగ్తో మరుగురరచడౌంలో
సహాంరడత్పయ. విదాా రుిలు తమ రఠన్ౌం రటు ప్ేమను పెౌంచుకోవటానికి వెచు ని,
రౌంగురౌంగుల మరియు ఆహావ నిౌంచదిన్ ప్రదేశౌంగ్య మారు బడిన్ౌందున్ మీడియా సౌంటర్
అనేది స్కూ ల్ కౌంప్దౌంగ్య మారుతుౌంది. Rowland లోని విదాా రుిలు, టీచరుు మరియు సాిఫ్కి
మళ్ళీ అభిన్ౌందన్లు!
మా విదాా రుిలలో ఒకరు Amazon ఫ్యా చర్ ఇౌంజనీర్ సాూ లర్షిప ప్రహీత అని
ప్రకటిౌంచన్ౌందుకు నేను ఆశు రా ోయాను. Cedar Grove హై స్కూ ల్ సీనింర్ Etimfon Bassey
కలేజలో తన్ నూతన్ సౌంవతస రౌం తరావ త Amazon లో న్నలుగు సౌంవతస రాల, $40,000
సాూ లర్షిప మరియు హామీ ఇచు న్ ఇౌంటర్న షిపను పౌందారు. Amazon లో ఈ అదుు తమైన్
సాూ లర్షిప మరియు ఇౌంటర్న షిపను పౌందిన్ౌందుకు Etimfon కు అభిన్ౌందన్లు!
Atlanta బార్ అసోరయేషన్ సమమ ర్ లా ఇౌంటర్న షిప ప్ోప్గ్యౌం యొకూ 25 సాుట్లలో ఒకదానిలో
ఇటీవల అౌంగీకరిౌంచన్ౌందుకు Arabia Mountain హై స్కూ ల్ సీనింర్ Niana Battle ను నేను
అభిన్ౌందిౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను! ఈ కరా ప్కమౌం Atlanta ప్రౌంత హై స్కూ ల్ విదాా రుిలకు
న్నా ంవాద వృతిు గురిౌంచ మరిౌంత తెలుస్తకోవడానికి ఆసకి ు కలిిస్తుౌంది. Niana కు
అభిన్ౌందన్లు!

TELUGU
మా విదాా రుిలు మరియు ఉద్యా గుల కలలు ఫలిౌంచడానిన చూడటౌం ఎలప్ప
ు ప డూ ఆన్ౌందౌంగ్య
ఉౌంటౌంది. Hightower ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ హెడ్ కసోిడింన్ Mr. Tylan Bailey ఫిజికల్
ఎడుా కషన్ టీచర్గ్య ఎదరడానికి విదా లో డిప్గీతో కలేజ నుౌండి ప్గ్యడుా యేట్ చేయాలనే తన్
లక్ష్యా నిన సాధిౌంచన్ౌందుకు నేను ఎౌంతో ఆన్ౌందిౌంచాను. అతను తన్ సౌంరక్షక విధుల దావ రా
Hightower స్కూ ల్ కమూా నిటీకి ఇచు న్ ప్రతిదానిన మేము అభిన్ౌందిస్తున్నన ము మరియు
అతను PE టీచర్గ్య మా సాూ లర ును సానుకూలౌంగ్య ప్రభావితౌం చేండానిన చూడాలని మేము
ఎదురుచూస్తున్నన ము. Mr. Bailey కి అభిన్ౌందన్లు!
27 వ వారి ిక కమూా నికషన్ అవారులలలో ర్పౌండు అదన్ప్ప అవారులలను లులుచుకున్న ౌందుకు
కమూా నికషన్స విభాగ్యనికి మళ్ళీ అభిన్ౌందన్లు. స్కరరిౌంటెౌండౌంట్ యొకూ 100-రోజుల
నివేదికపై, చేరన్ కృషికి కర్ప రేట్ కమూా నికషన్స -వారి ిక నివేదిక కోసౌం ఎకస లెన్స అవారులను
లులుచుకోవడౌంతో రట, బృౌందౌం తన్ “వేవ్ దెమ్ బోస్” మూా జిక్ట వీడియో కోసౌం ర్పౌండు ప్రతేా క
అవారులలను కూడా లులుచుకుౌంది, ఇది స్కూ ల్ సమాజానిన ప్ేరేపౌంచడానికి సృషిౌం
ి చబడిౌంది
మహమామ రి సమంౌంలో సాిఫ్ ఉౌండడానికి; సమర ివౌంతమైన్ సమాచార మారిప డిని
నిరాధరిౌంచడానికి సాిఫ్ కోసౌం అౌంతర గత కమూా నికషన్ టూల్కిట్.
కమూా నికషన్ను
ు మరుగురరచడౌం అనేది జిలాుకు ప్రధాన్ా త. మా కృషిని గురి ుౌంచన్ౌందుకు
మరియు ఇతర గౌరవనీం సౌంసల
ి లో గౌరవిౌంచబడటానికి మేము కృతజత
ఞ లు!

సెనేట్ బిల్ 293
మే 13 న్, DeKalb కౌంటీ మరియు City of Decatur యొకూ విదాా రుిలు మరియు కుటౌంబాల
నిధులను కరడటానికి అనేక సౌంవతస రాల చరు ల తరువాత సనేట్ బిల్ 293
ఆమోదిౌంచన్ౌందుకు వేడుకలు జరుప్పకోవడానికి DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్స బోర్ ల చైర్ Vickie B.
Turner మరియు రటీ ఆఫ్ Decatur స్కూ ల్స మరియు DeKalb కౌంటీ అధికరులు చేరడౌం న్నకు
గౌరవౌంగ్య ఉౌంది. సనేట్ బిల్ 293 ఆమోదిౌంచన్ ఫలితౌంగ్య, ఎప్పప డైన్న రటీ ఆఫ్ Decatur
చేజికిూ ౌంచుకున్న ప్పప డు, DCSD ఒక విదాా రి ి సేవా సహకర కమిటీని ఏరాప ట చేండౌం దావ రా
రటీ స్కూ ల్స ఆఫ్ Decatur తో కలిర రనిచేస్తుౌంది, ఇౌందులో ముగుగరు ఉన్నన రు DeKalb కౌంటీ
బోర్ ల ఆఫ్ ఎడుా కషన్ చేత నింమిౌంచబడిన్ సభ్యా లు మరియు Decatur బోర్ ల ఆఫ్ ఎడుా కషన్
యొకూ రటీ స్కూ ల్స చేత నింమిౌంచబడిన్ ముగురు
గ సభ్యా లు.
మా విదాా రుిల కోసౌం మరిౌంత సమాన్మైన్ వన్రుల రౌంపణీ మా న్నా ంవాద మరియు
నిర ణయాధికరానికి కీలకమైన్ స్ట్డైవర్గ్య మిిలిోయౌంది, మరియు ఈ అనుసౌంధాన్ౌం మన్
సాూ లర ుకు ఎకుూ వ వన్రులను అౌందిౌంచే మన్ సామర ిా ౌంపై విరరీతమైన్ ప్రభావానిన
చూప్పతుౌంది. మా విదాా రుిల భవిషా తుు కోసౌం ఈ నిధులను భప్దరరచడౌంలో వారి న్నంకతవ ౌం
మరియు ప్రంత్పన ల కోసౌం DeKalb కౌంటీ, రటీ ఆఫ్ Decatur మరియు DeKalb కౌంటీ హౌస్
మరియు సనేట్ డలిగేషన్ మధ్ా సహకరానిన మేము అభిన్ౌందిస్తున్నన ము.

ఫ్యా మిలీ టౌన్ హాల్
గురువారౌం, మే 20, సాంౌంప్తౌం 6 నుౌండి 7 రౌంటల వరకు తలిద
ు ౌంప్డుల కోసౌం మా వరుు వల్
టౌన్ హాల్లోకి టూా న్ చేంమని మా కుటౌంబాలను ఆహావ నిౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను.
డిస్ట్రక్ట
ి ి లో మేము సాధిస్తున్న ప్పరోరతిని మీతో రౌంచుకోవడానికి మరియు మీ ఇన్ప్పట్ను
సీవ కరిౌంచడానికి నేను వేచ ఉౌండలేను. మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం, ఇకూ డ కిక్టు చేంౌండి.
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ఫీల్్ డే
రత వారౌం, Stoneview ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ లిటిల్ లైప్బరీస్ రిబబ న్ కటిౌంగ్లో న్నకు
ఉతేుజకరౌంగ్య అనిపౌంచౌంది! లిటిల్ లైప్బరీల కొనుగోలును సాధ్ా ౌం చేరన్ౌందుకు, సేట్
ి
ఫామ్లోని మా భారసావ ములకు మౌంజూరు చేరన్ౌందుకు నేను వారికి కృతజత
ఞ లు
చెరప లనుకుౌంటన్నన ను. ఈ ప్రజెక్ట ి మా సౌంఘానిన ఎలా నిరిమ స్తుౌంద్య మరియు మా సాూ లర ును
చదవడానికి ప్ేరేపస్తుౌంద్య చూడటానికి నేను వేచ ఉౌండలేను.

గ్రాడ్యా యేషన్ సెెంగ్రరల్
ప్గ్యడుా యేషన్ ఇకూ డ ఉౌంది! ఈ వారాౌంతౌంలో మరియు వచేు వారౌం మా ప్గ్యడుా యేటిౌంగ్
సీనింర ును జరుప్పకోవడౌం ప్రరౌంభిౌంచడానికి నేను వేచ ఉౌండలేను. ప్గ్యడుా యేషన్ వార ులు
మరియు అపడేట్ల గురిౌంచ మరిౌంత సమాచారౌం చూడటానికి మరియు వేడుకలను
చూడటానికి దంచేర మా ప్గ్యడుా యేషన్ సౌంప్టల్ సైట్ను సౌందరిశ ౌంచౌండి. అలాగే, “We Are
DCSD” రప్తిక యొకూ Val Sal సప షల్ ఎడిషన్ను చూడటానికి ఇకూ డ కిక్టు చేంౌండి.

నర్స్ గ్రరశెంస
మే 12 న్, మేము జిలాులో స్కూ ల్ న్రుస దినోతస వానిన జరుప్పకున్నన ము. మా సాూ లర ును
చూస్తకునే DCSD అౌంతటా మా స్కూ ల్ న్రుస లను మేము గౌరవిసాుము మరియు వేడుకలు
జరుప్పకుౌంటన్నన ము. మా విదాా రుిలు ఆరోరా ౌంగ్య ఉన్నన రని మరియు నేరుు కోవడానికి మౌంచగ్య
తయారైన్ౌందుకు ధ్న్ా వాదాలు!

సూరరెంటెండెంట్ కమ్యా నిటీ అడ్వై జరీ కౌని్ ల్
ఈ రత విదాా సౌంవతస రౌంలో, స్కరరిౌంటెౌండౌంట్ కమూా నిటీ అడైవ జరీ కనిస ల్ (SCAC) లో
రనిచేరన్ సౌంఘ న్నంకుల బృౌందౌంతో కలిర రనిచేండౌం న్నకు చాలా ఆన్ౌందౌంగ్య ఉౌంది. ఈ
బృౌందౌం డిస్ట్రక్ట
ి ి యొకూ విదాా , కరాా చరణ మరియు ఆరి ిక ప్ేంస్తస గురిౌంచ సమసా లపై
మదతు
ద , మార గదరశ కతవ ౌం మరియు న్నంకత్పవ నిన అౌందిౌంచడానికి వారి నిబదత
ధ రటు విప్శాౌంతు
లేకుౌండా కృషి చేరౌంది. స్కూ ల్ సౌంవతస రౌం మా చవరి సమావేశౌం మే 11 న్ జరిిౌంది. ఇది
నిజౌంగ్య సానుకూల అనుభవౌం. చన్న సమూహ సౌంభాషణల కోసౌం ఈ వేసవిలో ఈ ప్ూప్ప
సభ్యా లను ఒకచోట చేరాు లని మేము ఎదురుచూస్తున్నన ము. SCAC 2021-2022 విదాా
సౌంవతస రానికి తిరిి సమావేశమవుతుౌంది.

