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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

వేసవి శుభాకౌంక్షలు! విదా్య  సౌంవత్స రానిి  విజయవౌంత్ౌంగా మూరవేరన ప్రతి ఒక్ూ రినీ నేను 

అభినౌందౌంచాలని అనుకుౌంటని్న ను. మా హైస్కూ ల్ సీనియర్లు వారి డిప్లుమాలను 

అౌందుకోవడానిి  నేను ఆనౌందౌంచాను, ఇౌంక మా మిగిలిన స్కూ లర్లు మరియు ఉదా్య గులు వేసవిని 

ఆనౌందచౌండానిి  చూర సౌంతోషిస్తుని్న ను! మా “స్ ల ుడ్ ఇన్ ద సమమ ర్”సప్రచారౌంలో పాలొ్గని  వారికి 

ధనా వాద్యలు. మా స్కూ ల్సలు వారి వీడియోలతో సృజన్నత్మ క్ౌంగా ఉౌండటానిి  చూడటౌం చాలా 

ఆనౌందౌంగా ఉౌంద. మీర్ల జిలాు  సా ు ్ మాబ్ వీడియోను మిస్ అయినటుయితే, ఇక్ూ డసకి ుక్ట చేయౌండి. 

మీర్ల జిలాు YouTube పేజీని సౌందరిశ ౌంచడౌం ద్యా రా అనిి  వీడియో సమరప ణలను కూడా 

చూడగలర్ల. 

MOSAIC సమ్మ ర్ ప్రోప్రామ్ 

జిలాు  గత్ వారౌం త్న MOSAIC సమమ ర్ ప్ోప్గాౌంను ప్పారౌంభిౌంచౌంద. మా స్కూ లర్లు మరియు రబ్బ ౌంద 

వారి కరా ప్క్మౌంలో లోతుగా నిమగి మై ఉౌండటౌం చాలా ఆనౌందౌంగా ఉౌంద. MOSAIC సమమ ర్ 

ప్ోప్గాౌంలో వారి అనుభవౌం గురిౌంచ మా స్కూ లర్లు, కుటౌంబాలు మరియు టీచరు నుౌండి 

అభిప్పాయానిి  అౌండుకోవడానికి మేము ఎదుర్లచూస్తుని్న ము. 

CARES యాక్ట ్ఫండంగ్ టౌన్ హాల్ 

జిలాు  CARES యాక్ట ిఫౌండిౌంగ్ టౌన్ హాల్ కోసౌం దయచేర జూన్ 24, స్కయౌంప్త్ౌం 6:00 నుౌండి రాప్తి 

7:30 వరకు మాతో చేరౌండి. ఈ టౌన్ హాల్ అనేద మేము త్ా రలో సీా క్రిౌంచబోయే CARES చటౌిం 

నిధుల కోసౌం DCSD మిలియన్ డాలరును ఎలా ఖర్లు  చేయాలి అనే ద్యనిపై మీ ఇనుప ట్ మరియు 

ఆలోచనలను ప్లౌందే అవకశౌం. దయచేర టౌన్ హాల్ చూడటానికి ఇక్ూ డసకి ుక్ట చేయౌండి. 

బోర్ ్ఆఫ్ ఎడ్యు కేషన్ టౌన్ హాల్్  

 Dr. Joyce Morley త్న ధైరా  సౌంభాషణలకు మరియు Mrs. Deirdre Pierce ఆమె మా DCSD 

క్మాూ నిటీతో D3 డైలాగ్ కోసౌం ధనా వాద్యలు. ఈ సౌంభాషణలు సమాచారమైనవి మరియు మా 

సౌంఘానిి  ఎౌంగేజ్డ సగా మరియు బ్లౌంగా ఉౌంచడౌం అవసరౌం. 

రిజిస్ట్రష్న్ 

2021-2022 విదా్య  సౌంవత్స రానికి రిజిస్ట్రషిన్ మొదలయిా ౌంద. మీర్ల మీ అప్లుకేషన్సను పూరిు చేర, 

ద్యనిి  సమీక్షౌంచ, ఆమోదౌంచన త్రాా త్, మీర్ల అనౌంత్మైన కా ౌంరస్ నుౌండి అఫసడేట్ చేయబ్డిన 

సరతతి ఇమెయిల్సను అౌందుకుౌంటార్ల. స్కూ ల్ ఎప్ోల్మ ౌంట్ అనేద రిజిస్ట్రషిన్ నుౌండి వేర్లగా ఉౌందని 

దయచేర గమనిౌంచౌండి. మీర్ల రిజిస్ట్రషిన్ ఆమోదౌం ఇమెయిల్సను సీా క్రిౌంచన త్రాా త్, 

ఎప్ోల్మ ౌంట్ ప్రప్కియను పూరిు చేయడానికి దయచేర మీ ప్లలుల స్కూ లుి  సౌంప్రదౌంచౌండి. 

దయచేర అనౌంత్మైన కా ౌంరస్సలో మీ సమాచారౌం సరైనదని నిరాారిౌంచుకోౌండి. ప్ొత్ు విద్యా ర్లతల 

రిజిస్ట్రషిన్ ప్రప్కియను ప్పారౌంభిౌంచడానికి, దయచేర ఇక్ూ డ సకి ుక్ట చేయౌండి. 

స్తరక్షత్మైన మరియు విప్రౌంతిక్రమైన వేసవిని ఆనౌందౌంచడౌం ొనస్కగిౌంచౌండి. ఏదైన్న 

పునఃప్పారౌంభ అపసడేట్సల కోసౌం మా సోషల్ మీడియా ఛానెల్స  మరియు జిలాు  వెబ్ససైట్సలో 

ఉౌండౌండి. 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

