
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

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

అపూరవ మైన సమయాలలో మన స్కూ లర్లు, టీచర్లు మరియు నిరవ హకులు పురోగతిని 

కొనస్కగిసుునన ౌందున మనౌం జర్లపుకోవడానికి చాలా ఉన్నన యి. మహమ్మా రి సమయౌంలో 2021 తరగతికి 

సౌంబౌంధౌంచి జిలాు  యొక్ూ  న్నలుగు సౌంవతస రల ప్ాడ్యు యేషన్ రేట స్థరరరౌంా ఉౌందని నేను 

గరివ సుున్నన ను.  

 

2021 విద్యు  సౌంవతస రౌం ఆరయా/రరఫిక్ట ద్వవ రవాసులు, ఆౌంగ ు అభాు సకులు మరియు విక్లాౌంగుల 

సబస్థప్ూపుల కోసౌం వర్లసా న్నలుగవ సౌంవతస రౌం వారికి్ జిలాు  లాభాలను స్కచిసుుౌంద. Towers మరియు 

Clarkston లలో అతు ౌంత ముఖ్ు మైన స్కూ ల్ లాభాలు సౌంభవిౌంచాయి. స్కధారణ రరిరరతులోు , స్కూ ల్ 

ప్ాడ్యు యేషన్ రేటను పౌంచడౌం అౌంత తేలికైన రని కదు. 

 

మహమ్మా రి మరియు నిరౌంతర రిమోట్ లెరిన ౌంగ్ వాతావరణౌం దృషి్ట్ు , వారి ప్రయతాన లకు మేము మ్మ 

విద్యు ర్లరలు, కుటౌంబాలు, టీచర్లు మరియు స్కూ ల్ నిరవ హకులను అభినౌందసుున్నన ము. Towers హై 

స్కూ ల్ మరియు Clarkston హైస్కూ ల్స్థలో ప్ాడ్యు యేషన్ రేట్ులో విరరీతమైన లాభాలు క్షి్ట్లను 

ఎదుర్కూ నన పుు డ్య అదుు తమైన స్కఫలు ౌం ఉౌంటౌంద. మేము రౌండ్య స్కూ ల్స్థలను, అలాగే మ్మ అనిన  హై 

స్కూ ల్స్థలను మరియు వారి సౌంఘాలను అభినౌందసుున్నన ము మరియు వేడ్యక్ జర్లపుకుౌంటాము! 

 

 

టైటిల్ I విశిష్ట స్కూ ల్్లు 

 

FY21 టైటిల్ I విశిష ిస్కూ ల్స్థలు అని పేర్ల పట్బిడిన మ్మ ఏడ్య స్కూ ల్స్థలను కూడా నేను గురిుౌంచాలని 

అనుకుౌంటన్నన ను. Chesnut ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్, Fernbank ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్, Livsey ఎలిమౌంట్రీ 

స్కూ ల్, Smoke Rise ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్, Wadsworth Magnet ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్, Wynbrooke 

ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్, మరియు DeKalb ఎరీ ు కలేజ్ అకడెమీ Georgia డిపార్సి్థమౌంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు కేషన్ 

ద్యవ ర రౌంగిల్ 2019 కలేజ్ అౌండ్ కెరీర్ రడీ పరా రా న్స  ఇౌండెక్టస  (CCRPI) స్కూ ర్ ఆధారౌంా Georgia 

స్కూ ల్స్థలలో మొదటి ఐదు శాతానిన  స్కచిసుుౌంద. 

 

ఈ స్కూ ల్స్థల స్కూ లర్లు, టీచర్లు మరియు నిరవ హకుల గురిౌంచి నేను గరివ సుున్నన ను మరియు మ్మ 

స్కూ ల్స్థలనిన ౌంటినీ ముౌందుకు మరియు ఎతుుకి కొనస్కగిౌంచమని నేను ప్ోతస హిసుున్నన ను! 

 

 

U.S. వార్తల ర్య ాంకాంగ్లు 

 

U.S. వారుల ద్యవ ర రస్ట్షౌింలో హై స్కూ ల్స్థలుా ఇటీవల రు ౌంక్ట పౌందన మ్మ అనేక్ స్కూ ల్స్థలను కూడా 

నేను అభినౌందౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను. రస్ట్షౌింలో అతుు తుమ ప్పాథమిక్ స్కూ ల్స్థలుా Kittredge 

Magnet స్కూ ల్ మరియు Wadsworth Magnet స్కూ ల్ ఫర్ హై అచీవర్స  వర్లసా ఒక్టి మరియు రౌండ్య 

స్థస్కరన్నలోు  ఉౌండా, Austin ఎలిమౌంట్రీ స్కూ ల్ తొమిా దో స్థస్కర నౌంలో నిలిచిౌంద. మిడిల్/హైస్కూ ల్ 

విభాగౌంలో Georgia లో DeKalb స్కూ ల్ ఆఫ్ ద ఆర్ ిస  కూడా టాప్ 10 లో ఆరవ స్థస్కర నౌంలో అతుు తుమౌంా 

నిలిచిౌంద. DeKalb ఎరీ ు కలేజ్ అకడెమీ, Chamblee హై స్కూ ల్ మరియు Arabia Mountain హై స్కూ ల్ 

వర్లసా 31వ, 39వ మరియు 63వ రు ౌంక్టస్థలను రస్ట్ష ిహై స్కూ ల్స్థ రు ౌంకిౌంగ్స స్థలో పౌంద్యయి. నేను 

గరివ ౌంచదగిన స్కరరిౌంటౌండెౌంట్స్థని! 

 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings


TELUGU 

సమగ్ర మాసటర్ ్ న ్ టౌ్ హాల్ 

 

DCSD తన చివరి రౌండ్య వర్లు వల్ కౌంప్రహెనిస వ్ మ్మసరి్ స్థపాున్ (CMP) ప్పాౌంతీయ టౌన్ హాల్ 

సమ్మవేశాలను అకిోబర్ 26 మరియు 27 తేద్వలలో స్కయౌంప్తౌం 6 గౌంట్ల నుౌండి స్కయౌంప్తౌం 7:30 వరకు 

నిరవ హిౌంచనుౌంద. DCSD యొక్ూ  మ్మసరి్ స్థపాునిౌంగ్ ప్రప్కియ లో అనిన  స్కూ ల్స్థ మరియు రరిపాలన్న 

సౌక్రు ల మూలాు ౌంక్నౌం, అలాగే జిలాు  విద్యు  మిషన్స్థకు మదదతుా మౌలిక్ సదుపాయాలు ఉౌంటాయి. ఈ 

ప్రప్కియలో తదురరి విద్యు  ప్రతేు క్ ప్రయోజనౌం స్థస్కర నిక్ ఎౌంపిక్ అమా క్పు రనున  (E-SPLOST) ప్పాజెక్ట ి

జాబితా కోసౌం ప్పాధాను తలను అభివృద ిచేయడానికి ఉరయోగిౌంచే స్కూ ల్ సౌక్రు ల గురిౌంచి డేటాను 

సేక్రిౌంచడౌం ఉౌంటౌంద. మరిౌంత సమ్మచారౌం కోసౌం మరియు షెడ్యు ల్ చూడటానికి, దయచేర 

ఇక్ూ డకి ుక్ట చేయౌండి. 

 

ఈ టౌన్ హాల్స్థలు ఇన్స్థపుట్ మరియు ఫీడ్స్థబాు క్ట అౌందౌంచడానికి ఒక్ అవకశౌం మ్మప్తమే. మ్మ పదద 

వాటాద్యర్లల బృౌందౌంతో విశావ సౌం మరియు ప్టాన్స స్థరరనీస ని పౌంపౌందౌంచడానికి CMP ప్రప్కియ మ్మకు 

సహాయరడ్యతుౌందని నేను ఆశిసుున్నన ను. మేము అనిన  E-SPLOST IV మరియు V ప్పాజెక్టసి్థలను 

సమనవ యరరిచే ప్రప్కియలో ఉన్నన ము మరియు మ్మ కొతు రరు వేక్షణ మరియు రిోరిౌింగ్ స్కధన్నలను 

మ్మ సౌంఘాలతో రౌంచుకోవడానికి సౌంతోషిసుున్నన ము. తదురరి E-SLOST సలహా క్మిటీ సమ్మవేశౌం 

బుధవారౌం, అకిోబర్ 27, స్కయౌంప్తౌం 7 గౌంట్లకు జర్లగుతుౌంద. మేము జిలాు ా ముౌందుకు మరియు 

ఎతుుకి కొనస్కగుతాము! 

 

 

విద్యయ ర్థ ిసా్ప ట్లైట 

 

ఈ వారౌం, నేను ఇౌంట్రేన షనల్ క్మూు నిటీ స్కూ ల్ ఐదవ తరగతి విద్యు రి ర Mali Ali పై దృషి ి

స్కరిసుున్నన ను. సెపౌింబర్ నెలలో Mali స్థ ుబల్ రటిజన్స్థ  ఎౌంపిక్యాు ర్ల. Mali ఓపన్ మైౌండెడ్స్థని 

వు కీ ుక్రిస్కుర్ల అని అతని స్కూ ల్ డైరక్రి్ చెపాు ర్ల. కొతు విద్యు రి రతో మ్మటాు డే మొదటి వు కి ు అయిన్న, అతని 

ఆలోచన్న విధాన్ననిన  మ్మర్లు కున్నన  లేద్య మ్మ భవిషు తుు తరగతి ప్రయతాన ల కోసౌం స్కనుకూలౌంా 

ఉన్నన , Mali తన గొరు తన్ననిన  చూపిౌంచే అవకశౌం నుౌండి ఎపుు డ్య వెనకిూ  తగ గర్ల. అతను భయౌంతో 

రనిచేయర్ల మరియు అద చూపిస్కుర్ల. ఈ అతుు స్థతుమ విద్యు రిపిై ఒక్ వెలుగు వెలిగినౌందుకు నేను 

గరవ రడ్యతున్నన ను! 

 

 

లీగ ఆఫ్ ఇన్నో వేటివ్ స్కూ ల్్  

 

డిజిట్ల్ ప్పామిస్ యొక్ూ  10-సౌంవతస రల వారికిోతస వానిన  జర్లపుకోవడానికి Washington D.C.లో గత 

వారౌం ఫాల్ 2021 లీగ్ ఆఫ్ ఇన్నన వేటివ్ స్కూ ల్స  హైప్బిడ్ క్నీవ నిౌంగ్స్థకు హాజర్ల కవడౌం గౌరవౌంా 

భావిౌంచబడిౌంద. DCSD ఇటీవలే లీగ్ ఆఫ్ ఇన్నన వేటివ్ స్కూ ల్స్థలలో ఆమోదౌంచబడిౌంద, ఇద డిజిట్ల్ 

ప్పామిస్ ద్యవ ర నిరవ హిౌంచబడిన ఫారవ ర్-్థౌంకిౌంగ్ K-12 స్కూ ల్స్థ జిలాు ల జాతీయ కూట్మి, విదు లో 

ఆవిషూ రణలను వేగవౌంతౌం చేయడౌం మరియు స్కౌంకేతిక్త మరియు రరిశోధనల ద్యవ ర అౌందరికీ 

నేర్లు కునే అవకశానిన  మర్లగురరిచే లక్షు ౌంతో లాభాపేక్షలేని సౌంసర. దేశవాు రుౌంా ఉనన  ఇతర 

విద్యు వేతులు మరియు కౌంప్ెస్ సభ్యు డ్య Hank Johnson తో క్నెక్ట ిఅవవ డౌం ఆనౌందౌంా ఉౌంద. కౌంప్ెస్ 

సభ్యు డ్య Johnson DCSD యొక్ూ  నిజమైన ఛౌంపియన్ మరియు U.S. Capitol లోని జిలాు  కోసౌం అతని 

మదదతును మరియు అతను చేసే ప్రతిద్యనిన  మేము అభినౌందసుున్నన ము. 

 

 

 

 

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


TELUGU 

అగ్ెడిటేష్్ కమ్యయ నిటీ సరే్వ  

 

DCSD ప్రసుుతౌం అప్కెడిటేషన్ పునర్లదరిణ ప్రప్కియలో ఉౌంద. ఈ ప్రప్కియలో భాగౌం అనేద వాటాద్యర్లల 

నుౌండి అభిప్పాయ సేక్రణ. కుటౌంబ మరియు క్మూు నిటీ వాటాద్యర్లల సరేవ లో పాల్గగనమని మేము 

మిమా లిన  ఆహావ నిసుున్నన ము. ఈ సరేవ  ఫలితాలు, ఇతర వాటాద్యర్లల క్ళాఖ్ౌండాలతో పాట, జిలాు  

గురిుౌంపు పునర్లదరిణ ప్రప్కియలో ఉరయోగిౌంచబడతాయి. 

 

కుటౌంబ మరియు క్మూు నిటీ వాటాద్యర్లల సరేవ  ప్కిౌంద భాషలలో అౌందుబాటలో ఉౌంద:  అమా్మరిక్ట, 

అరబిక్ట, బౌంాలీ, బరాీ స్, చైనీస్, ఇౌంగ్ల ుష్, ప్రౌంచ్, హిౌంద్వ, నేపాలీ, స్కమ్మలి, స్కు నిష్, స్కవ హిలి, తెలుగు, 

టిప్గిను  మరియు వియతాన మీస్. సరేవ  ోరు ౌంా ఉౌంద మరియు పూరిు చేయడానికి సుమ్మర్ల 10 

నిమిష్ట్లు రడ్యతుౌంద. మీర్ల ఈ ప్కిౌంద లిౌంక్టస్థలో సరేవ ను యాకెస స్ చేయవచుు : 

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

 

 

COVID-19 నిఘా పరీక్ష మర్థయు వాయ క్ ్్లు 

 

Georgia రబిుక్ట హెల్ు డిపార్సి్థమౌంట్స్థతో క్లిర స్థసి్కడెౌంట్ హెల్ు సరీవ సెస్ విభాగౌం మ్మ జిలాు కు నిఘా 

రరీక్షను తీసుకురవడానికి ఉతాస హౌంా ఉౌంద! COVID-19 వాు పిుని రరిమితౌం చేయడానికి మరియు 

వు కి ుగతౌంా నేర్లు కోవడౌం కోసౌం స్కూ ల్స్థలను తెరిచి ఉౌంచడానికి నిఘా రరీక్ష అనేద సురక్షితమైన, 

ప్రభావవౌంతమైన మ్మరగౌం. COVID-19 రరీక్ష తరు నిసరి కదు మరియు విద్యు ర్లరలు, రబబ ౌంద, కుటౌంబ 

సభ్యు లు మరియు మ్మ సౌంఘానిన  రక్షిౌంచడానికి అౌందౌంచబడ్యతోౌంద. మీర్ల పూరిుా  వాు కిస న్స్థలు 

వేయిౌంచుకునన రు టికీ, ఉచిత టరౌింగ్ ప్ోప్ామ్ అౌందరికీ అౌందుబాటలో ఉౌంటౌంద. వారౌంవారీ రరీక్షా 

కరు ప్క్మౌంలో ఆసకి ుని అౌంచన్న వేయడానికి, మీ సహాయౌం అవసరౌం. ప్ోప్ామ్స్థలో పాల్గగనడానికి మీ 

ఆసకి ుని స్కచిౌంచడానికి దయచేర COVID-19 నిఘా సరేవ ను పూరిు చేయడానికి ఇక్ూ డ స్థకి ుక్ట చేయౌండి. 

సమరరవౌంతౌంా స్థపాున్ చేయడానికి, అకిోబర్ 27 లోపు సరేవ  పూరిు చేయాలి. 

 

DCSD ఉదోు గులు, విద్యు ర్లరలు మరియు క్మూు నిటీ కోసౌం నెలవారీ COVID-19 రరీక్ష మరియు 

వాు కిస నేషన్ స్థకి ునిక్టస్థని కూడా నిరవ హిస్కుౌంద. అనిన  వయసుల వారికి ఉచిత వాు కిస న్స్థలు మరియు రరీక్షలు 

అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. తదురరి షెడ్యు ల్ చేయబడిన ఈవెౌంట్ శుప్క్వారౌం, అకిోబర్ 29, ఉదయౌం 

8:30 నుౌండి మధాు హన ౌం 1 గౌంట్ల వరకు Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain 

Industrial Blvd, Stone Mountain, GA వదద ఉౌంద. COVID-19 రరీక్ష Doraville ప్టాన్నస ు రేషిన్ సెౌంట్ర్, 

DCSD యొక్ూ  డిపారిా ౌంట్ ఆఫ్ ప్టాన్నస ు రేషిన్ మరియు Panthersville ప్టాన్నస ు రేషిన్ సెౌంట్ర్స్థలో కూడా 

అౌందుబాటలో ఉౌంద. మరిౌంత సమ్మచారౌం కోసౌం,  www.freecovidtesting.us/dekalb ను 

సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

 

 

 

జిలాు  వారులపై తాజా సమ్మచారౌం కోసౌం దయచేర మ్మ వెబస్థసైట్ా  రియు మీ స్కూ ల్ వెబస్థసైట్స్థను 

సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనస్కగిౌంచౌండి. గొరు  వారౌం ఉౌండ్యాక్! 

 

 

భవద్వయులు, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

