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వాల్యూ మ్ 60 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

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

కొతు సాధారణ స్థరతితికి సర్దుకుౌంటూ ఉనన ౌందున, జిలా్లలో COVID-19 వాా ప్తుని తగ్ గౌంచడానికి అవసరమైన 

చరా లను మేము కొనసాగ్సుునన ౌందువల,ా మా సాూ లరకాు సురక్షితౌంగా విదా ను అౌందౌంచడానికి జిలా్ల 

క్టిబడి ఉౌందని నేను ప్రతి ఒక్ూ రినీ నిరారిౌంచాలని అనుకుౌంటన్నన ను. మా సాూ లరౌాందరి 

అవసరలకు మదుతు ఇవవ డానికి మరియు వారి విదా్య , శారీరక్, మానరక్ మరియు భావోద్వవ గ భప్దతను 

మా ప్రథమ ప్ాధానా తగా ఉౌంచడానికి మేము క్టిబడి ఉన్నన ము. 

మా విదా్య ర్దతిలు మరియు రబబ ౌంద యొక్ూ  భప్దత మరియు ప్ేయసుు ను నిరారిౌంచడానికి, సౌంటర్సు  ఫర్స 

డిసీజ్ క్ౌంప్ోల్ అౌండ్ ప్ప్తవెనషన్ (CDC) జారీ చేరన మారగదరశ కలను ఖచి్చ తౌంగా ాటౌంచేటప్పు డు మేము 

మా సౌక్రా లను స్థరతిరౌంగా శుప్భరరచడౌం మరియు శానిటైజ్ చేయడౌం కొనసాగ్సాుము. మాస్ూ స్థలను సరిగాగ  

ధరిౌంచడౌం ద్యవ ర మరియు ఉరశమన వా్య హాలను అనుసరిౌంచడౌం ద్యవ ర, మా విదా్య ర్దతిలు వార్ద 

నేర్ది కోవడానికి, అభివృద ాచౌందడానికి మరియు వారి పూరిు సామరతి ా నిన  చేర్దకోవడానికి అవసరమైన 

స్కచనలను అౌందుకోవచి్చ . 

 

 

మీ సూపరింటిండింట్ 

నిండి ఒక సిందేశిం 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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గత వారౌం, రబబ ౌందకి PCR COVID-19 రరీక్షను అౌందౌంచడానికి DCSD మా క్మా్య నిటీ హెల్ుస్థకేర్స రసమి్ 

(OCHS)తో క్లిర రనిచేరౌంద. PCR రరీక్షలు తరు నిసరిగా ల్లా బరేటరీల ద్యవ ర ప్ాసస్ చేయబడాలి 

మరియు ఫలితాల కోసౌం సాధారణౌంగా 24-48 గౌంటలు రడుతుౌంద. సాధారణ సలవు సరఫర చయిన్ 

స్ట్సయిిన్స్థతో ాట టెరౌింగ్ కోసౌం అపూరవ మైన డిమాౌండ్ పెర్దగుదల కరణౌంగా, COVID-19 ల్లా బ్ 

నివేదక్లు ఊహౌంచ్చన ద్యని క్ౌంటే చాల్ల ఆలసా ౌంగా తిరిగ్ వసుున్నన యి. OCHS లో మా సదుాయౌంలో 

డాక్రి్స మరియు నర్దు లు ఉన్నన ర్ద, వార్ద అన్నరోగా ౌంగా ఉనన టా నివేదౌంచబడిన రబబ ౌందకి వైదా  

సౌంప్రదౌంప్పలు, PCR రరీక్ష మరియు వేగవౌంతమైన రరీక్షలను అౌందౌంచార్ద. 

OCHS ల్లా బ్స్థలతో క్లిర సానుకూల ఫలితాలతో రబబ ౌందని గురిుౌంచడానికి రని చేరౌంద మరియు 

ఫలితాలను అౌందౌంచడానికి వారికి రరు నల్ ఫోన్ కల్స్థలు చేరౌంద. PCR రరీక్షకు హాజరైన రబబ ౌందకి, 

అవసరమైతే వారి ఇతర స్థసాతిన్నలాో ఒక్ద్యనిలో వేగవౌంతమైన రరీక్షను తీసుకునే అవకశానిన  OCHS 

అౌందౌంచ్చౌంద. OCHS ఈ వారౌం జిలా్ల కరా లయౌంలో రా ప్తడ్ రరీక్షను అౌందజేసుుౌంద. 

DCSD ఉదా్య గులు, విదా్య ర్దతిలు మరియు సౌంఘౌం కోసౌం నెలవారీ COVID-19 రరీక్ష మరియు వాా కిు నేషన్ 

స్థకినాిక్టస్థని కూడా నిరవ హస్ుౌంద. అనిన  వయసుల వారికి ఉచ్చత వాా కిు న్స్థలు మరియు రరీక్షలు 

అౌందుబాటలో ఉౌంటాయి. తదురరి షెడ్యా ల్ ఈవెౌంట్ శుప్క్వారౌం, జనవరి 14, ఉదయౌం 8:30 నుౌండి 

మధాా హ్న ౌం 1 గౌంట వరకు. Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, 

Stone Mountain, GA వదు ఉౌంటౌంద. నమోదు చేసుకోవడానికి, దయచేర ఇక్ూ డ స్థకికా్ట చేయౌండి. 

దయచేర DCSD క్మా్య నిటీకి అౌందౌంచబడిన COVID-19 రరీక్ష మరియు వాా కిు న ాగురిౌంచ్చ తాజా 

సమాచారౌం కోసౌం COVID ఆరోగా ౌం మరియు భప్దత వెబ్స్థసైట్స్థ ను సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనసాగ్ౌంచౌండి 

మరియు జిలా్ల యొక్ూ  Facebook, Twitter, మరియు Instagram లో క్నెక్ట ిఅయి ఉౌండౌండి. మీర్ద CDC’sస్థ

వెబ్స్థసైట్స్థ ను K-12 కవ రౌంటైన్ సమాచారౌం మరియు K-12 రోజువారీ జీవిత కోప్తౌంగ్ కోసౌం కూడా 

సౌందరిశ ౌంచవచ్చి . 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
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విద్యూ ర ిసా్ప ట్్లైట్ 

 

ఈ వారౌం, నేను Cedar Grove మిడిల్ స్కూ ల్ ఎనిమిద్య తరగతి విదా్య రి తి Andrew Hall పై దృష్ట ి

సారిసుున్నన ను. Andrew తన స్కూ ల్స్థలో యాసౌు రిౌంగ్ క్ౌంపాూ టర్స ప్ోప్గామర్స. టీచరకాు, రబబ ౌందకి 

మరియు అతని తోట సాూ లరకాు వారి సాౌంకేతిక్ అవసరలకు సహాయౌం చేయడానికి అతను ఎలపా్పు డ్య 

రదౌాంగా ఉౌంటాడు. Andrew ఓ అదుు తమైన విదా్య రి తి మరియు ప్శదగాల వా కి ు. ఈ అతుా తుమ విదా్య రిపాై ఒక్ 

వెలుగు వెలిగ్నౌందుకు నేను గరవ రడుతున్నన ను! 

School Choice ఓపెన్ ఎన్్రోల్మింట్ 

School Choice ఓపెన్ ఎన్స్థరోల్స్థమౌంట్ విౌండో ఇప్పు డు తెరిచార్ద మరియు ఆన్-టైమ్ అప్తకాేషన్స్థల కోసౌం 

ఫిప్బవరి 4, 2022 ఆఖర్ద తేదీ. ఆలసా మైన దరఖాసుులు ఆగసిు 31, 2022 వరకు ఆమోదౌంచబడతాయి; 

అయితే, సీట లభా త ఆధారౌంగా ఎౌంప్తక్ ఉౌంటౌంద. దరఖాసుు చేయడానికి, దయచేర School Choice  

వెబ్స్థసైట్స్థను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

డిస్ట్రకి్ట ియొకక  పరరితి 

నేను జనవరి 26న సాయౌంప్తౌం 6:30 గౌంటలకు న్న రౌండవ రస్ట్ష ిజిలా్ల చ్చర్దన్నమా ఇసాును. ఈవెౌంట్ 

DSTV లో ప్రతా క్ష ప్రసారౌం చేయబడుతుౌంద. మా సాూ లరౌాందరికీ న్నణా మైన విదా ను అౌందౌంచడౌంలో 

మేము ఎల్ల ముౌందుకు మరియు పైకి వెళ్తున్నన మో రౌంచ్చకోవడానికి నేను సౌంతోష్టసుున్నన ను. 

 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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విద్యూ ర ిపరకర సర్వే  

ఫెడరల్ క్మా్య నికేషన్ క్మీషన్ ఎమరనెీు  క్నెకివిిటీ ఫౌండ్ రిమోట్ లెరిన ౌంగ్ కోసౌం తగ్నౌంత యాక్సు స్ 

లేని విదా్య ర్దతిల కోసౌం రరిక్రలు మరియు ఇౌంటరన ట్ క్నెకివిిటీ ఖర్ది లను క్వర్స చేయడానికి స్కూ ల్స్థకు 

సహాయౌం చేయడానికి నిధులను కేటాయిౌంచ్చౌంద. 2021-22 మరియు 2022-23 విద్యా  సౌంవతు రలాో 

అవసరలను గురిుౌంచడౌంలో DCSD కి సహాయౌం చేయడానికి దయచేర సరేవ ను పూరిు చేయౌండి. మా 

విదా్య ర్దతిలకు మదుతునిచేి  రరిక్రలు మరియు క్నెకివిిటీని కొనడానికి జిలా్ల ఈ సమాచారనిన  

ఉరయోగ్సుుౌంద. మీర్ద DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్టసి్థలో స్కూ ల్స్థకు హాజరయ్యా  ప్తలలాు ఒక్ర్ద క్ౌంటే ఎకుూ వ 

మౌంద ఉౌంటే, దయచేర ప్రతి బిడడ కోసౌం ప్రతాే క్ సరేవ ను పూరిు చేయౌండి. సరేవ ను పూరిు చేయడానికి, 

దయచేర ఇక్ూ డ స్థకికా్ట చేయౌండి. 

సమగ్ర మాసరి్ ్ న న్ 

గత వారౌం వర్ది వల్ కౌంప్రహెనిు వ్ మాసరి్స స్థ ా న్ (CMP) Q&A సషన్స్థలో ాల్గగనన  ప్ప్తనిు రల్ అడ్వవ జరీ 

కనిు ల్ (PAC) సభ్యా లకు నేను క్ృతజఞతలు తెలియజేసుున్నన ను. మా పెదు వాటాద్యర్దల బృౌందౌంతో 

విశావ సౌం మరియు ప్టాన్ు స్థరరనీు ని పెౌంపౌందౌంచడానికి CMP ప్రప్కియ మాకు సహాయరడుతుౌందని నేను 

ఆశిసుున్నన ను. దయచేర సషన్స్థలో అడిగ్న ప్రశన లకు ప్రతిసు ౌందనలను వీక్షిౌంచడానికి ఇక్ూ డ స్థకికా్ట 

చేయౌండి. అల్లగే, దయచేర CMP వాటాద్యర్దల అభిప్ాయ సరేవ ను పూరిు చేయడానికి ఇక్ూ డ స్థకికా్ట 

చేయౌండి. మేము ఒక్ జిలా్లగా ముౌందుకు కొనసాగుతూ పైకి ఎదుగుతూనే ఉౌంటాము! 

జిలా్ల వారులపై తాజా సమాచారౌం కోసౌం దయచేర మా వెబ్స్థసైట్ మరియు మీ స్కూ ల్స్థ వెబ్స్థసైట్స్థను 

సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనసాగ్ౌంచౌండి. దయచేర నేట బోర్సడ ఆఫ్ ఎడాు కేషన్ సమావేశానిన  వీక్షిౌంచడానికి 

ఇక్ూ డ స్థకికా్ట చేయౌండి. గొరు  వారౌం ఉౌండుగాక్! 

భవదీయులు, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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