
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

ప్రతి ఒక్ూ రికీ సురక్షితమైన మరియు ఆనౌందౌంచే వారౌంతౌం ఉనిన ౌందని నేను ఆశిసుున్నన ను. నేటి 

బోర్డ ్మీటిౌంగ్లో వచ్చి న గురిుౌంపులను పౌంపౌందౌంచడౌం ద్వా ర నేను ఈ వారౌం వారులేఖను 

ప్ారౌంభౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను. ఈ వారౌం, DCSD మరియు బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యు కేషన్ నేషనల్ 

స్కూ ల్ బస్ సేఫ్ట ివీక్ట మరియు బస్ స్ట్ైవర్డ ప్రశౌంసల వారనిన  జరుపుకుౌంటన్నన రు. మా స్కూ లర ల 

రట్ల వారి నిబదధత కోసౌం మా బసుు  స్ట్ైవర లకు మేము ధను వాద్వలు చెప్తు  అభనౌందసుున్నన ము. 

 

మేము అకిోబర్డ 2న జాతీయ క్సి్టడియల్ వరూ ర్డు  రిక్గ్నన షన్ డేని కూడా హైలైట్ చేస్కము. మా 

సౌంరక్షకులు మా స్కూ ల్ భవన్నలు మరియు కేౌంప్ద్వలను శుప్భౌంగా ఉౌంచడౌంలో అస్కధారణమైన 

రనిని చేస్కురు మరియు మహమాా రి సమయౌంలో భవన్నలను శుప్భౌంగా మరియు రరిశుప్భౌంగా 

ఉౌంచడానికి ఎౌంతవరకైన్న వెళ్లలరు. మా సౌంరక్షకుల క్ృషికి మేము అభనౌందసుున్నన ము మరియు 

ధను వాద్వలు తెలియజేసుున్నన ము. 

 

DCSD మరియు బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యు కేషన్ ప్ెస్ ికు ను ర్డ అవేర్డ్నెస్ నెల, బుల్లల ప్ివెనషన్ మౌంత్ మరియు 

నేషనల్ స్కూ ల్ సైకలజీ వీక్ట (నవౌంబర్డ 8-12, 2021) కూడా గురిుౌంచ్చౌంద. ఈ కరు ప్క్మాలు జిల్లల కు 

ముఖు మైనవి మరియు ఈ నెల బోర్ు సమావేశౌంలో వాటిని గురిుౌంచడౌం మాకు గరా కరణౌం. 

 

 

విదా్య ర్థ ిస్పా ట్లైట 

 

ఈ వారౌం, నేను Chamblee మిడిల్ స్కూ ల్ ఎనిమిదో తరగతి విద్వు రి ిAndes Finch పై దృషి ి

స్కరిసుున్నన ను. ఈ మాగ్నన ట్ విద్వు రి ిJack Kent Cooke యౌంగ స్కూ లర్డ్గా ఎౌంిక్య్యు రు. దరఖాసుు 

చేసుకునన  1,000 క్ౌంటే ఎకుూ వ మౌంద విద్వు రిులలో ఎౌంికైన 60 మౌంద విద్వు రిులలో Andes 

ఒక్రు. Jack Kent Cooke ఫౌండేషన్ ఆరికి్ అవసరౌం ఉనన  అనూహు ౌంగా వాగాానౌం చేసే విద్వు రిుల 

విదు ను అభవృదధ చేయడానికి అౌంకితౌం చేయబడిౌంద. 2000 నుౌండి, ఫౌండేషన్ ఎనిమిదో తరగతి 

నుౌండి ప్గాడ్యు యేట్ స్కూ ల్ ద్వా ర సమప్గ విద్వు  సలహా మరియు ఇతర సహాయ సేవలతో ాట 

2,930 క్ౌంటే ఎకుూ వ మౌంద విద్వు రిులకు $230 మిలియనలకు పైగా స్కూ లర్డ్షిప్లను అౌందజేరౌంద. 

అభనౌందనలు Andes! ఈ అత్యు తుమ విద్వు రి ధపై ఒక్ వెలుగు వెలిగ్ననౌందుకు నేను 

గరా రడ్యత్యన్నన ను! 

 

 

టీమ్ మంగళవారం 

 

గత వారౌం #TeamTuesday కోసౌం, DCSD యొక్ూ  ఫెడరల్ ప్ోప్గామ్ల ఎగ్నకిూు టివ్ ైరెక్రి్డ అయిన 

Dr. Myisha Warren కి నేను ప్రత్యు క్ౌంగా ఒక్ ప్రక్ట్న ఇచిా ను. మీ బలమైన న్నయక్తా్వ నికి, 

విద్వు విషయక్ విజయ్యనిన  మెరుగురరచ్చనౌందుకు మరియు మా స్కూ లరుల రణౌంచడానికి 

అవసరమైన వనరులకు సమాన ప్ారు తను క్లిగ్న ఉన్నన రని నిరధ రిౌంచుకునన ౌందుకు 

ధను వాద్వలు! 
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ప్రజా భప్రత 

 

నేను ఇటీవల కిౌంగ సౌంట్ర్డ్తో వరుి వల్ అహౌంస్క శిక్షణా సమావేశానికి హాజరైన మా DCSD ోల్లసు 

అధికరులలో 56 మౌందని గురిుౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను. శిక్షణా సషనిా ద్వు రి ివిభేద్వలు, 

తగాద్వలు, ్సి్కఫ్ వైరుధాు లు, ఆరు నషౌిం, దౌంగతనౌం మరియు వివిధ రోజువారీ రరిరతి్యల నుౌండి 

స్కూ ల్్లలో తీప్వమైన రరిరతి్యలను నిరా హౌంచడౌంలో వారి సౌంఘరషణ మరియు తీప్వతను తగ్న గౌంచే 

నైపుణాు లను పౌంచడానికి మా అధికరులను అనుమతిౌంచ్చౌంద. మా రబ్లలక్ట సేఫ్ట ిడిార్డ్ిమెౌంట్ 

మరియు మా విద్వు రిులను సురక్షితౌంగా మరియు సురక్షితౌంగా ఉౌంచడానికి చేసుునన  రనిని నేను 

అభనౌందసుున్నన ను. 

 

 

హిసా్ప నిక్ హెర్థటేజ్ మంత్ 

 

మా స్కూ లరుల, టీచరుల మరియు ్సి్కఫ్ హసా్క నిక్ట హెరిటేజ్ నెలను జరుపుకునే సృజన్నతా క్ 

మారగలను చూడట్ౌం చాల్ల బాగుౌంద. మన దేశానిన  మరియు సమాజానిన  స్కనుకూలౌంగా 

సుసౌంరనన ౌం చేరన హసా్క నిక్ట అమెరిక్నల తరల వారిని మేము గౌరవిస్కుము. DCSD ఒక్ అౌందమైన 

వైవిధు మైన స్కూ ల్్ జిల్లల  మరియు మేము మా వైవిధాు నిన  జరుపుకుౌంటాము. హసా్క నిక్ట హెరిటేజ్ 

నెలను జరుపుకునన  మా స్కూ ల్్లకు ధను వాద్వలు. 

 

 

అప్ెడిటేషన్ కమా్య నిటీ సర్వే  

 

DCSD ప్రసుుతౌం అప్ెడిటేషన్ పునరుదధరణ ప్రప్కియలో ఉౌంద. ఈ ప్రప్కియలో భాగౌం అనేద 

వాటాద్వరుల నుౌండి అభప్ాయ సేక్రణ. కుటౌంబ మరియు క్మ్యు నిటీ వాటాద్వరుల సర్వా లో 

ాల్గగనమని మేము మిమా లిన  ఆహాా నిసుున్నన ము. ఈ సర్వా  ఫలిత్వలు, ఇతర వాటాద్వరుల 

క్ళ్లఖౌండాలతో ాట, జిల్లల  గురిుౌంపు పునరుదధరణ ప్రప్కియలో ఉరయోగ్నౌంచబడత్వయి. 

 

కుటౌంబ మరియు క్మ్యు నిటీ వాటాద్వరుల సర్వా  ప్కిౌంద భాషలలో అౌందుబాటలో ఉౌంద:  

అమాారిక్ట, అరబ్లక్ట, ెౌంగాల్ల, బరాీ స్, చైనీస్, ఇౌంగ్ల లష్, ప్ఫెౌంచ్, హౌందీ, నేాల్ల, స్టమాలి, సా్క నిష్, 

స్కా హలి, తెలుగు, టిప్గ్నను  మరియు వియత్వన మీస్. సర్వా  గోరు ౌంగా ఉౌంద మరియు ప్తరిు 

చేయడానికి సుమారు 10 నిమిషాలు రడ్యత్యౌంద. మీరు ఈ ప్కిౌంద లిౌంక్ట్లో సర్వా ను య్యెు స్ 

చేయవచుి : https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

COVID టెస్టంగ్ మర్థయు వాా క్సి న్్లు 

 

DCSD ఉదోు గులు, విద్వు రిులు మరియు సౌంఘౌం కోసౌం నెలవారీ COVID-19 రరీక్ష మరియు 

వాు కిు నేషన్ ్కి లనిక్ట్ను నిరా హసుుౌంద. అనిన  వయసుల వారికి ఉచ్చత వాు కిు న్్లు మరియు రరీక్షలు 

అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. తదురరి షెడ్యు ల్ ్ఈవెౌంట్ అకిోబర్డ 22, శుప్క్వారౌం మధాు హన ౌం 12 

గౌంట్ల నుౌండి స్కయౌంప్తౌం 4:30 వరకు అడాి నిస్ట్సేటిివ్ అౌండ్ ఇప్ను రక్షనల్ కౌంపలక్టు , 1701 

Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA లో జరుగనుౌంద. COVID-19 రరీక్ష Doraville 

ప్టాన్స్ు ా ర్వషిన్ సౌంట్ర్డ, DCSD యొక్ూ  డిారెిా ౌంట్ ఆఫ్ ప్టాన్స్ు ా ర్వషిన్ మరియు Panthersville 

ప్టాన్స్ు ా ర్వషిన్ సౌంట్ర్డ్లో కూడా అౌందుబాటలో ఉౌంద. మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం, 

www.freecovidtesting.us/dekalb ను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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సమప్గ మాసటర్ ్ న న్ టౌన్ హాల్ 

 

DCSD ఈ నెలలో వరుి వల్ కౌంప్రహెనిు వ్ మాసరి్డ ్ ల న్ (CMP) ప్ాౌంతీయ టౌన్ హాల్ సమావేశాలను 

నిరా హస్టుౌంద. DCSD యొక్ూ  మాసరి్డ ్ ల నిౌంగ ప్రప్కియలో అనిన  స్కూ ల్్ మరియు రరిాలన్న 

సౌక్రు ల మ్యల్లు ౌంక్నౌం, అల్లగే జిల్లల  యొక్ూ  విద్వు  మిషన్్కు మదతా్యగా మౌలిక్ సదుాయ్యలు 

ఉన్నన యి. ఈ ప్రప్కియలో తదురరి విద్వు  ప్రత్యు క్ ప్రయోజనౌం ్సి్కనిక్ ఎౌంిక్ అమా క్పు రనున  (E-

SPLOST) ప్ాజెక్ట ిజాబ్లత్వ కోసౌం ప్ాధాను తలను అభవృదధ చేయడానికి ఉరయోగ్నౌంచే స్కూ ల్ 

సౌక్రు ల గురిౌంచ్చ డేటాను సేక్రిౌంచడౌం ఉౌంటౌంద.  మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం మరియు 

షెడ్యు ల్్ను వీక్షిౌంచడానికి, దయచేర ఇక్ూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

 

ఈ టౌన్ హాల్్లు ఇన్్పుట్ మరియు ఫ్టడ్్బాు క్ట అౌందౌంచడానికి ఒక్ అవకశౌం మాప్తమే. మా పద ా

వాటాద్వరుల బృౌందౌంతో విశాా సౌం మరియు ప్టాన్ు ్రరెనీు ని పౌంపౌందౌంచడానికి CMP ప్రప్కియ 

మాకు సహాయరడ్యత్యౌందని నేను ఆశిసుున్నన ను. మేము అనిన  E-SPLOST IV మరియు V ప్ాజెక్ట్ిలను 

సమనా యరరిచే ప్రప్కియలో ఉన్నన ము మరియు మా కొతు రరు వేక్షణ మరియు రిోరిౌింగ 

స్కధన్నలను మా సౌంఘాలతో రౌంచుకోవడానికి సౌంతోషిసుున్నన ము. మేము ఒక్ జిల్లల గా ముౌందుకు 

కొనస్కగుతూ పైకి ఎదుగుతూనే ఉౌంటాము! 

 

 

జిల్లల  వారులపై త్వజా సమాచారౌం కోసౌం దయచేర మా వెబ్సైట్ మరియు మీ స్కూ ల్ వెబ్సైట్్ను 

సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనస్కగ్నౌంచౌండి. గొరా  వారౌం ఉౌండ్యగాక్! 

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

