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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

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

సెమిస్రి్ ముగియడానికి దగ్ గరగా ఉనన ౌందున, మా స్కూ లర లౌందరూ తమ విద్యా  లక్ష్యా లపై దృష్ట ి

కౌంప్ీక్రిౌంచారని నేను ఆశిసుున్నన ను. ఇప్పు డు సెలవులు, మరియు ప్రతి ఒక్ూ రూ విౌంటర్ ప్ేక్ట కోస్ౌం 

ఉతా్స హౌంగా ఎదురుచూసుున్నన రని న్నకు తెలుసు, అయితే మనౌం బహుమతిపై దృష్ట ిస్కరిౌంచి, ఈ 

సెమిస్రి్్ను బలౌంగా ముగిౌంచుకుౌంద్యౌం! మా హైస్కూ ల్ స్కూ లర లౌందరికీ Georgia మైల్్్ ిసా  ఎౌండ్ ఆఫ్ 

కోరా్  రరీక్షలకు గుడ్ లక్ట! 

విదా్య ర్థ ిసా్ప ట్లైట 

ఈ వారౌం, నేను Ashford Park లో ఐదవ తరగ్తి విదా్య రి ిAyush Roy పై దృష్ట ిస్కరిసుున్నన ను. అతని 

ప్ినాి పాల్ అతను అధ్ా యనశీలి, చురుకైనవాడు మరియు అతనికి ఇచిి న ప్రతి అసైస్మౌంట్తో తన 

వౌంతు క్ృష్ట చేస్కునని చెపాు డు. అతను అనిన ౌంటిలోనూ రణిసుునన  మోడల్ విదా్య రి.ి అతనికి 

అనిన ౌంటిలో A లు వచిా యి, ప్రతిభావౌంతులైన ప్ోప్గామ్లో ఉన్నన డు మరియు పాఠ్యా తర 

కరా క్లాపాలలో పాల్గౌంటాడు. ఈ అతాు తుమ విదా్య రిపిై ఒక్ వెలుగు వెలిగినౌందుకు నేను 

గ్రవ రడుతున్నన ను! 

నేను మాజీ DCSD విదా్య రి ిCelina Smith ను కూడా గురి ుౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను. ఈ 12 ఏళ్ల మాజీ 

Wynbrooke ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ విదా్య రి ిఇటీవల టెలివిజస లైవ్ మ్యా జిక్ల్ ఈవెౌంట “Annie్Live!”్లో 

Annie పాప్తలో నటిౌంచారు. Celina 2018 - 2019 విద్యా  స్ౌంవతా రౌం వరకు DCSD స్కూ లర్్గా ఉౌంద, ఆమ 

"ద లయస కిౌంగ్" జాతీయ రరా టనలో పాల్గనడానికి మరియు ప్రయాణిౌంచడానికి బయలుదేరిౌంద, 

అక్ూ డ ఆమ యౌంగ్ న్నలాగా నటిౌంచిౌంద. మన పూరవ  విద్యవ ౌంసులోల  ఒక్రు జాతీయ వేదక్పై 

ప్రకశవౌంతౌంగా మరిరోవడౌం చాలా ఉతా్స హౌంగా ఉౌంద. మేము Celina గురిౌంచి చాలా గ్రివ సుున్నన ము 

మరియు భవిష్ా తుులో ఆమ మౌంచి విజయౌం స్కధౌంచాలని కోరుకుౌంటన్నన ము! 

టీమ్ మంగళవారం 

గ్త వారౌం #TeamTuesday కోస్ౌం, నేను ఇదదరు గొరు  టీమ స్భ్యా లకు ప్రతేా క్ షౌట-అవుట ఇచిా ను. 

Latonya Winters-Buford కుటౌంబ మరియు క్మా్య నిటీ స్కధకరత విభాగానికి క్మా్య నిటీని 

పౌంపౌందౌంచడౌంలో స్ౌంవతా రల అనుభవానిన  తెసుుౌంద! ఆమ మాతృ న్నయక్తవ ౌం మరియు 

న్నా యవాద శిక్షణ బృౌంద్యనికి న్నయక్తవ ౌం వహిసుుౌంద మరియు మా నివార "యాౌంక్ర్ వుమస"గా 

రనిచేసుుౌంద. ఆమ న్నయక్త్సవ నికి మేము క్ృతజ్ఞులౌం. 

కుటౌంబాలకు, ముఖ్ా ౌంగా లాటినో కుటౌంబాలకు మదదతుగా Angelica Rosso అభిరుచి 

అరరిమితమైనద. తలిలదౌంప్డులు తమ ిలలలకు న్నయకులుగా మరియు రోల్ మోడల్్లుగా మారేలా 

విదా ను అౌందౌంచడౌం ఆమ గొరు  ఆనౌందౌం. ఇలుల మరియు స్కూ ల్్ మధ్ా  స్కనుకూల స్ౌంబౌంధాలను 

నెలకొలిు నౌందుకు ధ్నా వాద్యలు! 

 

Cedar Grove ఫుట్బాల్ 

AAA రస్ట్ష్ ిఛౌంియస్ష్టప్ గేమ్కు చేరుకునన ౌందుకు Cedar Grove హై స్కూ ల్ ఫుట్బాల్ జటికు 

అభినౌందనలు! Cedar Grove Saints గ్త శుప్క్వారౌం 27-6తో Appling కౌంటీని ఓడిౌంచి, రస్ట్ష్ ి

ఛౌంియస్ష్టప్ గేమ్కు తమ టిక్కూ ట్ను రౌంచ్ చేరౌంద. Saints డిసెౌంబరు 11, శనివారౌం మధాా హన ౌం  

Atlanta లోని Center Parc ్ డిియౌంలో Carver-Atlanta తో తలరడుతుౌంద. Cedar Grove లోని మా 
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అథ్లలటిక్ట స్కూ లరుల, కోచిౌంగ్ ్సి్కఫ్ మరియు తలిలదౌంప్డుల గురిౌంచి నేను చాలా గ్రవ రడుతున్నన ను. వారు 

తమ లక్ష్యా లను చేరుకోవడానికి చాలా క్ష్రిడాారు మరియు శనివారౌం విజయౌం కోస్ౌం వారిని 

ఉతా్స హరరిచేౌందుకు నేను వేచి ఉౌండలేను. వెళ్ళ ౌండి, Saints! 

ఇథియోపియన్ కమా్య నిటీ హడిల్ 

ఇథియోియస క్మా్య నిటీ I.M.P.A.C.T కి హాజరైన ప్రతి ఒక్ూ రికీ నేను ధ్నా వాద్యలు చెపాు లని 

అనుకుౌంటన్నన ను. నినన  హడల్. ఇథియోియస క్మా్య నిటీ అోరయేష్స ఆఫ్ Atlanta (ECAA) 

మరియు వారి విదా్య రిుల విజయాలకు మదదతుగా స్కూ ల్్ జిలాలతో క్నెక్ట ిఅవవ డానికి ఆస్కి ుగా ఉనన  మా 

మ్యడవ అతిపదద కుటౌంబాల స్మ్యహౌం (ఇథియోియస/ఎరిప్టియస)తో క్నెక్ట ిఅయేా  అవకశానిన  

నేను అభినౌందసుున్నన ను. పూరిుగా నిమగ్న మై ఉనన  ECAA న్నయకులతో క్నెక్ట ిఅవవ డౌం ఒక్ 

అదుు తమైన అనుభవౌం మరియు వారి విదా్య రిులు మరియు కుటౌంబాలను శకి ువౌంతౌం చేయడానికి 

మాతో క్లిర రనిచేయడానికి వారి నిబదతిను పౌంచిౌంద. ఇథియోియస క్మా్య నిటీతో మా 

భాగ్స్కవ మాా నిన  బలోపేతౌం చేయడానికి నేను ఎదురు చూసుున్నన ను. 

2022-2024 కా్య లండర్ అభివృది్ధ 

కా లౌండర్ క్మిటీ DCSD వాటాద్యరుల క్మా్య నిటీకి కా లౌండర్ ఎౌంిక్లను అౌందౌంచడానికి ఛర్ ్

చేయబడుతుౌంద. జిలాల  వెబ్సైట్లో ోస్ట ిచేయబడిన, DeKalb యాప్, ోష్ల్ మీడియా, ఇమయిల్ 

నెట్వర్ూ ్లు, ్సి్కనిక్ స్కూ ల్్ వెబ్సైట్లు మరియు ఇతర వా వస్థకి్ృత క్మా్య నికష్స ప్రయత్సన ల ద్యవ ర 

రౌంిణీ చేయబడే స్రేవ /ప్రశాన రప్త్సనిన  తీసుకోవడౌం ద్యవ ర వాటాద్యరులు అభిప్పాయానిన  అౌందస్కురు. 

స్రేవ  విౌండో ఈరోజ్ఞ అౌంటే డిసెౌంబర్ 6 తో ముగుసుుౌంద. 2022-2024 స్కూ ల్్ కా లౌండర్్లు రరిశీలన 

మరియు చరా  కోస్ౌం డిసెౌంబర్ 13న బోర్ ాఆఫ్ ఎడాు కష్స స్మావేశౌంలో ప్రదరిశ ౌంచబడత్సయి. స్రేవ ను 

పూరిు చేయడానికి, ఇక్ూ డ ్కి లకి  యౌండి. 

Smoke Rise ఎలిమంటరీ స్కూ ల్ 

DCSD మరియు Smoke Rise ఎలిమౌంటరీ స్కూ ల్ గ్త శుప్క్వారౌం రస్ట్ష్ ిస్కరరిౌంటెౌండౌంట అయిన 

Richard Woods, Smoke Rise కు స్కవ గ్తౌం రలక్డౌం ఆనౌందౌంగా ఉౌంద. Smoke Rise ఇటీవల Georgia 

డిపార్్ిమౌంట ఆఫ్ ఎడాు కష్స ద్యవ ర నేష్నల్ ఎలిమౌంటరీ అౌండ్ సెక్ౌండరీ ఎడాు కష్స యాక్ట ి(ESEA)  

విశిష్ ిస్కూ ల్్గా గురి ుౌంచబడిౌంద. విజయవౌంతమైన విద్యా  కరా ప్క్మాలు మరియు విదా్య రిుల విద్యా  

ప్పరోగ్తి ఫలితౌంగా జాతీయ గురి ుౌంప్ప కోస్ౌం ఎౌంిక్ చేయబడిన రౌండు స్కూ ల్్లలో Smoke Rise ఒక్టి. 

ోో క్ట రైజ్లో ఉనన  స్కూ లరుల, టీచరుల, నిరవ హకులు మరియు స్కూ ల్్ స్ౌంఘౌం గురిౌంచి నేను 

గ్రవ రడుతున్నన ను ఎౌందుక్ౌంటే స్కూ ల్్లు ఉనన తౌంగా మరియు పైకి ఎదగ్డానికి మరియు DCSD 

ప్గాడుా యేట కోస్ౌం మా దృష్టనిి స్కధౌంచడానికి, ఇద మొతుౌం ప్గామానిన  తీసుకుౌంటౌందని మనౌందరికీ 

తెలుసు. మా అతాు తుమ స్కూ ల్్లో ఒక్ద్యనిని గురి ుౌంచినౌందుకు స్కరరిౌంటెౌండౌంట Woods మరియు 

Georgia డిపార్్ిమౌంట ఆఫ్ ఎడాు కష్స్కు నేను మళ్లల ధ్నా వాద్యలు చెపాు లని అనుకుౌంటన్నన ను. 

 

సమగ్గ మాసటర్ ్ న న్ మీటంగ్ 

DCSD రబబ ౌంద రఫారాు  చేరన  ప్డాఫ్ ిE-SPLOST VI ప్పాజెక్ట ిజాబిత్సను ప్రదరిశ ౌంచే తదురరి స్మప్గ్ 

మాస్రి్ ్పాలస (CMP) స్మావేశానిన  వీక్షిౌంచడానికి, దయచేర బుధ్వారౌం, డిసెౌంబర్ 8న టా్య స చేయౌండి. 

ఇద సౌక్రా ల మరుగుదలలు, స్కచనల విస్ురణలు మరియు DCSD ని ముౌందుకు మరియు పైకి 
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తరలిౌంచడానికి రఫారాు లపై చరి లు కూడా ఉౌంటాయి. మీటిౌంగ్ స్కయౌంప్తౌం 6 గ్ౌంటలకు 

ప్పారౌంభమవుతుౌంద. మరియు ఇక్ూ డ వీక్షిౌంచవచుి . 

బడె్జట సర్వే  

ప్రతి స్ౌంవతా రౌం, DCSD ేవలు మరియు అమలు చేయవలరన కరా చరణ మరుగుదలపై స్ౌంఘౌం 

నుౌండి ఇస్ప్పట కోరుతూ ఆస్లైస స్రేవ ను నిరవ హిసుుౌంద. ఈ బడ్ట స్రేవ  ఆరికి్ స్ౌంవతా రౌం 2023 

బడ్ట అభివృదలిో క్మా్య నిటీ అభిప్పాయానిన  ేక్రిౌంచడానికి రూపౌందౌంచబడిౌంద. పూరిు చేరన 

బడ్ట రప్తౌం జిలాల  వా్య హాతో క్ ప్రణాళిక్, విజస మరియు లక్ష్యా లకు అనుగుణౌంగా ఉౌంటౌంద. 2023 

ఆరికి్ స్ౌంవతా రౌం బడ్ట విదా్య రిులు, ఉదా్య గులు మరియు DeKalb కౌంటీ పౌరులకు అవస్రమైన 

ేవలను కూడా ప్రతిబిౌంబిసుుౌంద. డిసెౌంబరు 13న స్రేవ  విౌండో ముగుసుుౌంద. స్రేవ ను పూరిు చేయడానికి, 

దయచేర ఇక్ూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

సర్వే లన్్  పరీక్ష 

Georgia డిపార్్ిమౌంట ఆఫ్ రబిలక్ట హెల్ు స్హకరౌంతో, డిపార్్ిమౌంట ఆఫ్ ్సి్కడౌంట హెల్ు స్రైవ లసా  

రరీక్షను DCSDకి తీసుకురవడానికి ఉతా్స హౌంగా ఉౌంద. COVID-19 వాా ిుని రరిమితౌం చేయడానికి 

మరియు వా కి ుగ్తౌంగా నేరిు కోవడౌం కోస్ౌం స్కూ ల్్లను తెరిచి ఉౌంచడానికి నిఘా రరీక్ష అనేద 

సురక్షితమైన, ప్రభావవౌంతమైన మారగౌం. COVID-19 రరీక్ష తరు నిస్రి కదు కనీ విదా్య రిులు, ్సి్కఫ్, 

కుటౌంబ స్భ్యా లు మరియు మాక్మా్య నిటీని రక్షిౌంచడానికి ఇద అౌందౌంచబడుతోౌంద. పూరిుగా 

వాా కాి స్లు వేయిౌంచుకునన రు టికీ, ఉచిత రరీక్ష్య కరా ప్క్మౌం విదా్య రిులౌందరికీ అౌందుబాటలో 

ఉౌంటౌంద. మరిౌంత స్మాచారౌం కోస్ౌం, దయచేర ఇక్ూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

Doraville యునైటెడ్ ఎలిమౌంటరీ తలిలదౌంప్డులు మరియు స్కూ ల్్ ్కి లనిక్ట్లోని ్సి్కఫ్్కి కూడా COVID-19 

రరీక్ష అౌందుబాటలో ఉౌంద. MedCura హెల్ు, Emory యూనివరిశ టీ స్కూ ల్ ఆఫ్ మడిరస్లోని 

పీడియాప్టికా్ట  విభాగ్ౌం భాగ్స్కవ మా ౌంతో ోమవారౌం, బుధ్వారలోల  ఉదయౌం 8 గ్ౌంటల నుౌంచి 

మధాా హన ౌం 2 గ్ౌంటల వరకు ఉచిత రరీక్షను అౌంద ుోౌంద. మా ఉదా్య గులు మరియు తలిలదౌంప్డులకు 

ేవ చేసుునన ౌందుకు MedCura హెల్ు మరియు పీడియాప్టికా్ట  విభాగ్ౌంలోని మా క్మా్య నిటీ 

భాగ్స్కవ ములకు మేము ధ్నా వాద్యలు తెలియజేసుున్నన ము మరిౌంత స్మాచారౌం కోస్ౌం, దయచేర 

ఇక్ూ డ ్కి లక్ట చేయౌండి. 

అగ్ెడిటేషన్ కమా్య నిటీ సర్వే  

DCSD ప్రసుుతౌం అప్క్కడిటేష్స ప్పనరుదరిణ ప్రప్కియలో ఉౌంద. ఈ ప్రప్కియలో భాగ్ౌం అనేద వాటాద్యరుల 

నుౌండి అభిప్పాయ ేక్రణ. కుటౌంబ మరియు క్మా్య నిటీ వాటాద్యరుల స్రేవ లో పాల్గనమని మేము 

మిమో లిన  ఆహావ నిసుున్నన ము. ఈ స్రేవ  ఫలిత్సలు, ఇతర వాటాద్యరుల క్ళాఖ్ౌండాలతో పాట, జిలాల  

గురి ుౌంప్ప ప్పనరుదరిణ ప్రప్కియలో ఉరయోగిౌంచబడత్సయి. 

 

కుటౌంబ మరియు క్మా్య నిటీ వాటాద్యరుల స్రేవ  ప్కిౌంద భాష్లలో అౌందుబాటలో ఉౌంద: అమాారిక్ట, 

అరబిక్ట, బౌంగాలీ, బరోీ స్ట, చైనీస్ట, ఇౌంగ్ల లష్, ప్రౌంచ్, హిౌంీ, నేపాలీ, ోమాలి, స్కు నిష్, స్కవ హిలి, తెలుగు, 

టిప్గినా  మరియు వియత్సన మీస్ట. స్రేవ  గోరా ౌంగా ఉౌంద మరియు పూరిు చేయడానికి సుమారు 10 

నిమిషాలు రడుతుౌంద. మీరు ఈ ప్కిౌంద లిౌంక్ట్లో స్రేవ ను యాకా్క స్ట చేయవచిు :  

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

 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00


TELUGU 

జిలాల  వారులపై త్సజా స్మాచారౌం కోస్ౌం దయచేర మా వెబ్సైట మరియు మీ స్కూ ల్్ వెబ్సైట్ను 

స్ౌందరిశ ౌంచడౌం కొనస్కగిౌంచౌండి. గొరు  వారౌం ఉౌండుగాక్! 

భవీయులు, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/

