
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

మేము విద్యా  సౌంవత్స రౌం చివరి వరకు చేసాము! మా సాూ లర్లు, టీచర్లు, స్టసిా్ మరియు త్ల్లుదౌండ్రులకు 

ఇది అౌంత్ సులభౌం కదని నాకు తెలుసు; ఏదేమైనా, డ్రరరౌంచ మహమాా రి ఉన్న రప టికీ, ఈ సెమిసరిస్టను 

విజయవౌంత్ౌం చేయడానికి మీరౌందరూ కృషి చేశార్ల. మా స్కూ ల్ భవనాలు మరియు కౌండ్రద్యలను తిరిగి 

తెరవడౌం, డ్రకీడలు మరియు ఇత్ర స్టక ు్  కరా కలాపాల్లు  పాలొ్గన్డౌం వౌంటి రరిరతిులల్ల, మా సాూ లర ుకు 

కౌంత్వరకు సాధారణ స్టరతిికి రావడానికి మేమౌంతా కల్లర రనిచేశాము. 

 

దురదృష్విశాతుు, డ్రపాౌం మరియు స్కూ ల్ న్ృతాా లు, ఇౌంటికి వచేే  కరా కలాపాలు మరియు స్కూ ల్ 

రరా టన్లు వౌంటి మహమాా రి కరణౌంగా మన్ సాూ లర్లు ఇరప టికీ ఆన్ౌందిౌంచలేని కరా కలాపాలు 

ఉనాన యి. COVID-19 మహమాా రి స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్టసి్టగా మరియు సమాజౌంగా మా నుౌండి చాలా తీసుకుౌంది. 

కనీ మేము మొగ్గచొూపాము మరియు ఒకరినొకర్ల చూసుకుని రటిదలతో ఉనాన ము. 

 

మేము పూరిుగా సాధారణ స్టరతిికి చేర్లకున్న  రోజు కోసౌం నేను ఎదుర్లచూసుునాన ను మరియు మా సాూ లర్లు 

వారి విదా  మరియు సామాజిక లక్ష్యా లల్ల ఉన్న త్ స్టసిాయికి ఎదగగలర్ల. మొజాయిక్ట సమా ర 

కరా డ్రకమాలల్ల మా సాూ లర ును చూడటానికి నేను కూడా ఎదుర్ల చూసుునాన ను! 

 

 

గ్రాడ్యు యేషన్ 

 

మా డ్రగాుా యేష్న్ హైస్కూ ల్ సీనియరుౌందరికీ అభిన్ౌందన్లు! మీ హైస్కూ ల్ డిప్లుమాలను మీర్ల 

సీీ కరిౌంచిన్ప్పప ు మేము ఈ విజయానిన  వా కి ుగత్ౌంగా జర్లప్పకోగలుగ్గతునాన ను. ఈ క్షణౌం ప్లౌందడానికి 

మీరౌందరూ చాలా కష్రిడాార్ల, మరియు మేము మీ గ్గరిౌంచి చాలా గరీ రుతునాన ము. డ్రగాుా యేష్న్స్టకు 

హాజర్ల కలేకపోయిన్ కుటౌంబ సభ్యా ల కోసౌం, మీర్ల వేుకలను మా డ్రగాుా యేష్న్ సెౌండ్రటల్ సైట్ 

లేద్య DCSD’sస్టFacebook పేజీల్ల చూడవచే్చ . 

 

 

ఫ్ల ష ్ మాబ్ డాన్్  

 

“బిఫోర ఐ లెట్ గో”స్టవీడియో ఛాలెౌంజస్టల్ల పాలొ్గన్న  మా DCSD స్కూ ల్స  వారౌందరికీ ధన్ా వాద్యలు. మీర్ల 

మీ రని చేసార్ల అని నేను చెపాప ల్ల! అడాి నిస్ట్రటిివ్ అౌండ్ ఇడ్రన్స రక్షన్ల్ కౌంప్లుక్టస  (AIC) వదద వేసవిల్లకి 

వెళ్ళ డౌం కూడా మాకు గొరప  సమయౌం. దయచేర మీ వె్స్టసైట్ మరియు సోష్ల్ మీడియాల్ల మీ 

వీడియోను భాగసీా మా ౌం చేయౌండి, @dekalbschools ని టాా గ్ చేయౌండి మరియు #ilovedcsd 

#dcsdflashmob #endofschooldance అనే హాా షస్టటాా గ్స్టలను ఉరయోగిౌంచౌండి. అలాగే, DCSD స్ట ు ష మా్ 

సహకర వీడియో కోసౌం వెత్కడౌంల్ల ఉౌండౌండి! 

 

 

GED గ్రోగ్రామ్ 

 

DCSD వయోజన్ అభాా సకుల కోసౌం వయోజన్ విదా్య  డ్రరద్యత్గా ఎౌంపిక చేయబడిౌందని 

డ్రరకటిౌంచిన్ౌందుకు నేను సౌంతోషిసుునాన ను. జిలాు  ఇప్పప ు 500 మౌంది వయోజన్ అభాా సకులకు వారి 

GED ను సాధౌంచడౌం, ఆౌంగ ు భాషా సముపారజన్ రవలు, కుటౌంబ అక్షరాసా త్ మరియు పోస్ట-ిసెకౌండరీ 

అభాా సానికి మదదతు ఇసుుౌంది. 

 

జిలాు  వయోజన్ విద్యా  కరా డ్రకమౌం ఉన్న త్ విదా కు, మౌంచి జీత్ౌంతో కూడిన్ ఉద్యా గాలు మరియు 

వృతిురరమైన్ మారొాలకు బహుమతిగా ఉౌండే వివిధ అవకశాలను అౌందిసుుౌంది. 

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA


TELUGU 

త్ల్లుదౌండ్రులు/సౌంరక్షకులు వారి GED కల్లగి ఉౌండటౌం వలు చాలా విలువైన్ డ్రరయోజనాలు ఉనాన యి, 

ఇౌంట్లు  పిలులకు ఇౌంటి వదద రనులతో సహాయౌం చేయడానికి నేరే్ల కున్న  విద్యా  నైప్పణ్యా లను 

ఉరయోగిౌంచ్చకోవడౌంల్ల గొరప  వాటిల్ల ఒకటి. 

 

డ్రపోడ్రగామ్ యొకూ  నియామకౌం మరియు న్మోదు డ్రరడ్రకియ జూన్లు  DCSD యొకూ  సోష్ల్ మీడియా 

స్టపాు ట్సా్ట రమ్స్టలు, టెక్టస ర మెరజస్టలు మరియు స్టలై ుయరస్టల ల్లౌంక్ట ద్యీ రా జర్లగ్గతుౌంది. జూలై 1 న్ DCSD 

వయోజన్ విద్యా  కరా డ్రకమానిన  డ్రపారౌంభిౌంచడానికి మరియు వయోజన్ అభాా సకులకు మదదతు 

ఇవీ డానికి మేము ఎదుర్లచూసుునాన ము! 

 

 

రిజిస్ట్రషేన్ 

 

2021-2022 విద్యా  సౌంవత్స రానికి రిజిస్ట్రషి్న్ మొదలయిా ౌంది. మీర్ల మీ దరఖాసుును పూరిు చేర, 

సమీక్షౌంచి, ఆమోదిౌంచిన్ త్రీా త్, మీర్ల అన్ౌంత్మైన్ కా ౌంరస్ట నుౌండి అపస్టడేట్స్ట చేయబడిన్ స్టరతిి 

ఇమెయిల్స్టను అౌందుకుౌంటార్ల. స్కూ ల్ ఎడ్రెలెా ౌంట్ అనేది రిజిస్ట్రషి్న్ నుౌండి వేర్లగా ఉౌందని 

దయచేర గమనిౌంచౌండి. మీర్ల రిజిస్ట్రషి్న్ ఆమోదౌం ఇమెయిల్స్టను సీీ కరిౌంచిన్ త్రీా త్, ఎడ్రన్లలెా ౌంట్ 

డ్రరడ్రకియను పూరిు చేయడానికి దయచేర మీ పిలుల స్కూ లున  సౌండ్రరదిౌంచౌండి. 

 

దయచేర అన్ౌంత్మైన్ కా ౌంరస్టస్టల్ల మీ సమాచారౌం సరైన్దని నిరాారిౌంచ్చకోౌండి. డ్రకత్ు విదా్య రి్లల 

రిజిస్ట్రషి్న్ డ్రరడ్రకియను డ్రపారౌంభిౌంచడానికి, దయచేర ఇకూ డ స్టకి ుక్ట చేయౌండి. 

 

 

టౌన్ హాల్/బోర్డ ్మీటింగ్ 

 

మా ఇటీవల్ల వరే్ల వల్ టౌన్ హాల్స్టల్ల చూరన్ మరియు పాలొ్గన్న  డ్రరతి ఒకూ రికి ధన్ా వాద్యలు. జిలాుల్ల 

ఏమి జర్లగ్గతుౌంద్య మరియు రాబోయే వాటి గ్గరిౌంచి మేము వివరాలను అౌందిౌంచిన్ౌందున్ మీ 

అభిడ్రపాయానిన  మరియు డ్రరదనాు మేము అభిన్ౌందిసుునాన ము. మీర్ల టౌన్ హాల్స్టను మిస్ట అయితే, 

దయచేర ఇకూ డ స్టకి ుక్ట చేయౌండి. 

 

మా మే 17 బోర ాఆ్ ఎుా కష్న్ సమావేశానిన  గమనిౌంచిన్ డ్రరతి ఒకూ రికీ నేను కృత్జఞత్లు 

తెలుప్పతునాన ను. మీర్ల సమావేశానికి దూరమైతే, దయచేర ఇకూ డ స్టకి ుక్ట చేయౌండి. 

 

 

గొరప  వారౌం, ఇౌంక సౌంతోష్కరమైన్ మరియు ఆరోగా కరమైన్ వేసవి ఉౌంుగాక! 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://www.facebook.com/watch/DCSDfamilyengagement/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/#tab-cdebf6c75222bf791ba

