
TELUGU 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

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

మౌంగళవారౌం, నవౌంబర్ 2, 2021, ఎనిన క్ల రోజు. DeKalb కౌంటీ ఓటర్లు E-SPLOST (ఎడ్యు కేషన్ 

స్పె షల్ రరె స్ లోక్ల్ ఆరషన్ సేల్్  టాక్ట్ ) ని రరిగణౌంచమని కోరతార్ల, ఇద DeKalb కౌంటీలో 

కొనుకుూ నన  వసుువులు మరియు సేవలపై ఒక్ శాతౌం అమమ కలు మరియు వినియోగ రనున ను 

విధౌంచవచ్చు . ప్రతి ఐదు సౌంవత్ రలకు, DCSD రస్ట్ష-ినిర్దశేిత ప్రప్కియలో భాగౌంగా రబోయే 

మూలధన ప్ాజెకిులను గురిుౌంచడౌంలో సహాయౌం చేయడానికి అటవౌంటి ప్ాజెక్ట్ిల అౌంచన్న 

వు యౌంతో సహా దాని అవసరలను తిరిగి అౌంచన్న వేసుుౌంద. DCSD తరె నిసరిగా ఆ మూలధన 

ప్ాజెకిులకు సౌంభావు  ఆదాయ వనర్లలను కూడా గురిుౌంచాలి. 

ఓటర్లు E-SPLOST ని ఆమోదౌంచినటుయితే, పెన్నన  అమమ క్పు రనున  ఐదేళుా ట అమలులో 

ఉౌంటౌంద. జిల్లు కు ఇద ఆరవ E-SPLOST కొనసాగిౌంపు. E-SPLOST V ఫౌండ్ సేక్రణ జూలై 2017 

నుౌండి జూన్ 2022 వరకు కొనసాగుతౌంద. E-SPLOST VI సేక్రణ జూలై 2022 నుౌండి జూన్ 2027 

వరకు ఉౌంటౌంద. DCSD అౌంచన్న ప్రకరౌం రనున  దాా ర $660 మిలియను నుౌండి $700 మిలియను 

వరకు ఆదాయౌం మరియు నిధుల స్కూ ల్్ మెర్లగుదలలు మరియు ప్ోప్గామ్ మెర్లగుదల ప్ాజెక్ట్ిలు 

వసాుయి. 

E-SPLOST మరియు ప్రతిాదత ప్ాజెక్ట్ిల గురిౌంచి మరిౌంత తెలుసుకోవడానికి మా E-SPLOST 

వెబ్సైట్ ను సౌందరిశ ౌంచమని నేను ఓటరును ప్ోత్ హిసుున్నన ను. DCSD ప్టాన్్ ్రర్దన్న్ కి క్టిబడి 

ఉౌంద మరియు ఎనిన క్లకు వెళ్లు మౌందు ఓటర్లు వారికి అవసరమైన సమాచారనిన  క్లిగి 

ఉౌండాలని మేమ కోర్లకుౌంటన్నన మ. 

విదా్య ర్థ ిస్పా ట్లైట 

ఈ వారౌం, నేను Redan హైస్కూ ల్ 12వ తరగతి విదాు రి ిParis-Angeliqua Hall పై దృష్ట ి

సారిసుున్నన ను. ఈ యువతి 4.1 GPA తో ఉనన  తెలివైన విదాు రి!ి ఆమె ఫ్యు చర్ బిజినెస్ లీడర్్  ఆఫ్ 

అమెరిక (FBLA) లో సభ్యు రలు మరియు చారరి్ ప్ెజరర్్గా రనిచేసుున్నన ర్ల. ఆమె DeKalb కౌంటీ 

యూత్ క్మిషన్ మరియు Morehouse స్కూ ల్ ఆఫ్ మెడిరన్ హై స్కూ ల్ క్మూు నిటీ హెల్ు వరూ ర్ 

ప్ోప్గామ్్లో కూడా సభ్యు రలు. తన ఖాళీ సమయౌంలో, ఆమె నర్ి ౌంగ్ హోమ్ నివారతలకు 

లేఖలు ప్వాయడౌం మరియు లైౌంగిక్ హిౌంస మరియు లైౌంగిక్ అప్క్మ రవాణా నుౌండి బయటరడిన 

వారికి రక్షణ ుా కేజీలను రూపౌందౌంచడౌం ఆనౌందసుుౌంద. ఆమె అదుు తమైన యువతి, ఈ 

అతు తుమ విదాు రినిిపై దృష్ట ిసారిౌంచినౌందుకు నేను గరాి సుున్నన ను! 

టీమ్ మంగళవారం 

గత వారౌం #TeamTuesday కోసౌం, నేను రబిుక్ట సేఫ్ట ియొక్ూ  ఎగికిూు టివ్ డైరెక్రి్, చీఫ్ Bradley Gober 

కి ప్రతేు క్ౌంగా గటిగిా అరిచాను. DCSDకి 20 సౌంవత్ రలకు పైగా చట ిఅమలు అనుభవానిన  

అౌందస్కు , చీఫ్ Gober మా స్కూ ల్్ల భప్దతను నిరారిౌంచడానికి ఎతుకి మరియు అౌంతకు మిౌంచి 

మౌందుకు సాగాడ్య. మా సౌంఘానికి మీ అౌంకితభావౌం మరియు సేవకు ధను వాదాలు! 
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COVID టెస్టంగ్ మర్థయు వాా క్సి న్లు 

DCSD ఉద్యు గులు, విదాు రి్లలు మరియు సౌంఘౌం కోసౌం నెలవారీ COVID-19 రరీక్ష మరియు 

వాు కి్ నేషన్ ్కి ునిక్ట్ని నిరా హిసుుౌంద. అనిన  వయసుల వారికి ఉచిత వాు కి్ న్్లు మరియు రరీక్షలు 

అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. తదురరి షెడ్యు ల్ ఈవెౌంట శుప్క్వారౌం, నవౌంబర్ 19, ఉదయౌం 8:30 

నుౌండి మధ్యు హ్న ౌం 1 గౌంటల వరకు Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain 

Industrial Blvd, Stone Mountain, GA లో జర్లగుతౌంద. COVID-19 రరీక్ష Doraville ప్టాన్్స్ ె ర్దషిన్ 

స్పౌంటర్, DCSD యొక్ూ  డిారె ిమ ౌంట ఆఫ్ ప్టాన్్స్ ె ర్దషిన్ మరియు Panthersville ప్టాన్్స్ ె ర్దషిన్ 

స్పౌంటర్్లో కూడా అౌందుబాటలో ఉౌంద. మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం,  

www.freecovidtesting.us/dekalb ను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

అక్రెడిటేషన కమా్య నిటీ సర్వే  

DCSD ప్రసుుతౌం అప్ెడిటేషన్ పునర్లదరాణ ప్రప్కియలో ఉౌంద. ఈ ప్రప్కియలో భాగౌం అనేద 

వాటాదార్లల నుౌండి అభిప్ాయ సేక్రణ. కుటౌంబ మరియు క్మూు నిటీ వాటాదార్లల సర్దా లో 

ాలొ్గనమని మేమ మిమమ లిన  ఆహాా నిసుున్నన మ. ఈ సర్దా  ఫలితాలు, ఇతర వాటాదార్లల 

క్ళాఖౌండాలతో ాట, జిల్లు  గురిుౌంపు పునర్లదరాణ ప్రప్కియలో ఉరయోగిౌంచబడతాయి. 

కుటౌంబ మరియు క్మూు నిటీ వాటాదార్లల సర్దా  ప్కిౌంద భాషలలో అౌందుబాటలో ఉౌంద:  

అమాారిక్ట, అరబిక్ట, బౌంగాలీ, బరీమ స్, చైన్నస్, ఇౌంగ్ల ుష్, ప్రౌంచ్, హిౌందీ, నేాలీ, సోమాలి, సెా నిష్, 

సాా హిలి, తెలుగు, టిప్గిను  మరియు వియతాన మీస్. సర్దా  గోరు ౌంగా ఉౌంద మరియు పూరిు 

చేయడానికి సుమార్ల 10 నిమిషాలు రడ్యతౌంద. మీర్ల ఈ ప్కిౌంద లిౌంక్ట్లో సర్దా ను యాె్ స్ 

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

సమక్రగ మాసటర్ ్ న న 

సమప్గ మాసరి్ ్ ు న్ (CMP) ప్ాౌంతీయ టౌన్ హాల్ సమావేశాలకు వాసువౌంగా హాజరైన వారికి నేను 

ధను వాదాలు చెాె లని అనుకుౌంటన్నన ను. మా పెద ేవాటాదార్లల బృౌందౌంతో విశాా సౌం మరియు 

ప్టాన్్ ్రరెన్్న ని పెౌంపౌందౌంచడానికి CMP ప్రప్కియ మాకు సహాయరడ్యతౌందని నేను 

ఆశిసుున్నన ను. దయచేర మనురటి సమావేశాల రికరి డౌంగ్్లను వీక్షిౌంచడానికి ఇక్ూ డ ్కి ుక్ట చేయౌండి. 

అల్లగే, దయచేర CMP వాటాదార్లల అభిప్ాయ సర్దా ను పూరిు చేయడానికి ఇక్ూ డ ్కి ుక్ట చేయౌండి. 

మేమ ఒక్ జిల్లు గా మౌందుకు కొనసాగుతూ పైకి ఎదుగుతూనే ఉౌంటామ! 

జిల్లు  వారులపై తాజా సమాచారౌం కోసౌం దయచేర మా వెబ్సైట మరియు మీ స్కూ ల్్ వెబ్సైట్ను 

సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనసాగిౌంచౌండి. గొరె  వారౌం ఉౌండ్యగాక్! 

భవదీయులు, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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