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DeKalb కంటి స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట,ి NAACP  కేర్స్  చటి్పు వాజ్య ంలో గొరప  విజ్యము పందారు 

 

DeVos మరియు U.S. విధ్యయ  శాఖ కేర్్  చట్టపు భాషను ఉల్లెంఘెంచార్ని న్యయ యాధిపతి తీర్డు నిచాా ర్డ. 

 

 

STONE MOUNTAIN, Ga. – Columbia జిల్లల  లోని U.S. జిల్లల  న్యయ యసా్థనెం NAACP v. DeVos కేసులో ప్పభుత్వ  

పాఠశాల్ల్కు ప్పభుత్వ  అత్య వసర్ సహాయెంపై చట్టవిర్డద్ధమైన షర్తులు విధిెంచిన నిబెంధనను తొల్గిస్తూ , 

వాదుల్కు అెంకూల్ెంగా తీర్డు  ఇచిా ెంది. 

 

న్యయ యాధిపతి Dabney L. Friedrich త్న తీర్డు లో విద్యయ శాఖ కార్య ద్రిి  Betsy DeVos మరియు U.S. విద్యయ  శాఖ 

కొరోన్యవైర్స్ ఎయిడ్, రిలీఫ్ అెండ్ ఎకన్యమిక్ సెకూయ రిటీ (CARES) చట్టెం యొకక  సు షటమైన భాషను 

ఉల్లెంఘెంచి, ఒక నిబెంధనను జారీ చేయడెం, చట్టవిర్డద్ధెంగా అత్య వసర్మైన నిధుల్ను ప్పభుత్వ  పాఠశాల్ 

విద్యయ రా్డల్ నుెండి ప్రపైవేటు పాఠశాల్ల్ ప్పయోజనెం కోసెం మళ్లెంచేల్ల చేసుూెంది అని పేర్కక న్యా ర్డ.  

 

న్యయ యాధిపతి Friedrich ఇల్ల ప్వాశార్డ: "త్కుక వ ఆద్యయ కుటుెంబాల్ పిల్లల్ సెంఖయ  ఆధ్యర్ెంగా ప్రపైవేట్ 

పాఠశాల్ల్కు నిధులు కేటాయిెంచటానికి కాెంప్ెస్ సు షటమైన మరియు అసెంధిగ్ దత్కు తావులేని 

ప్పాధ్యనయ త్నిచిా ెంది ..." న్యయ యసా్థనెం కొనస్థగిస్తూ : "శాఖ యొకక  తాతాక లిక తుది నియమానికి విర్డద్ధెంగా, 

అెంటే అది చెపేు  ద్యనికి వయ తిరేకెంగా అని కాదు.” 

 

DeKalb కెంటీ స్తక ల్ డిప్రరటక్ ట వాజయ ెంలో ఆగ్సుట 12న చేరిెంది. Washington, D.C లోని ఫెడర్ల్ కోర్డటలో జూలై 1 

న NAACP ద్యఖలు చేరన వాయ జయ ెం, పాఠశాల్ జిల్లల ల్ను ప్రపైవేటు పాఠశాల్ల్తో పెంచుకోవల్రన ఫెడర్ల్ 

COVID-19 సహాయానిా  చట్టవిర్డద్ధెంగా ప్ెంచమని బల్వెంత్ెం చేసే, DeVos జారీ చేరన ఒక నిబెంధనను 

సవాలు చేరెంది. వాయ జయ ెం ప్పకార్ెం, మహమామ రి సమయెంలో ప్పభుత్వ  పాఠశాల్ పిల్లల్కు మరియు బహుకాల్ 

పీడిత్ విద్యయ రా్డల్ సమూహానికి మద్దతు ఇవవ డానికి అెందుబాటులో ఉనా  వనర్డల్ను ఈ నియమెం తీప్వెంగా 

త్గిసిుూెంది. 

 

చటాటలు అనుమతిసుూనా ద్యనికనా్య  లేద్య కాెంప్ెస్ ఉద్దదశెంచిన ద్యనికెంటే ఎకుక వ నిధుల్ను కరోన్యవైర్స్ 

ఎయిడ్, రిలీఫ్, మరియు ఎకన్యమిక్ సెకూయ రిటీ  చట్టెం(CARES)లోని 13.2 బిలియన్ డాల్ర్ల నుెండి డివోస్ ధనిక 

ప్రపైవేట్ పాఠశాల్ల్కు నిరే దశస్ూెంద్ని ద్యవా తెలిపిెంది. నియమెం యొకక  ప్పసుూత్ వివర్ణ సుమార్డ $1.4 

మిలియన్ నుెండి $1.6 మిలియనల వర్కు DCSD విద్యయ రా్డల్ నుెండి మళ్ళ ెంచబడుతుెంది. 
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"కేవల్ెం ఐదు పాఠశాల్ జిల్లల  వాదుల్లో ఒకరిగా, ప్పభుత్వ  పాఠశాల్ పిల్లల్ నుెండి డబ్బు ను మళ్లెంచడానికి 

సు షటెంగా చట్టవిర్డద్ధమైన ఈ ప్పయతాా నిా  సవాలు చేయడెంలో డెకాబ్ కెంటీ జాతీయ న్యయకత్వ  పాప్త్ 

పోషెంచిెంది" అని DeKalb కెంటీ బోర్డు చైర్ Marshall Orson అన్యా ర్డ. "DeKalb లోని విద్యయ రా్డల్ త్ర్పునే 

కాకుెండా Georgia మరియు మొత్ూెం ద్దశవాయ పూెంగా ఉనా  ప్పభుత్వ  పాఠశాల్ విద్యయ రా్డల్ త్ర్పున 

పోరాడినెందుకు మేము గ్రివ స్తసుూనా్య ము." 

 

DeKalb తో పాటు, Florida లోని Broward కెంటిప పబిలక్ స్తక ళ్ళళ , Colorado లోని Denver పబిలక్ స్తక ళ్ళళ , 

California లోని Pasadena యూనిఫైడ్ స్తక ల్ డిప్రరటక్ ట మరియు Connecticut లోని Stamford పబిలక్ స్తక ళ్ళ  తో 

సహా మరో న్యలుగు పాఠశాల్ జిల్లల ల్ను వాదిగా జాబితాలో చేరాా ర్డ. 

 

 

### 

 

మా గురంచి:  DeKalb కెంటీ స్తక ల్ డిప్రరటక్ ట త్న 102,000 మెంది విద్యయ రా్డల్ను కాలేజ్ మరియు వృతిూ కోసెం 

రద్ధెం చేయడానికి డీప్ టీచిెంగ్ అెండ్ లెరిా ెంగ్స్తను ఉపయోగిెంచుకుెంటుెంది. డీప్ టీచిెంగ్ అెండ్ ల్రిా ెంగ్ 

విమర్ి న్యత్మ కెంగా ఆలోచిెంచడెం, సమసయ ల్ను పరిషక రిెంచడెం, కళాశాల్, వృతిూ మరియు జీవిత్ెంలో 

విజయెం స్థధిెంచడానికి అవసర్మైన సెంప్పదిెంపులు, సమర్ ాసహకార్ెంలో విద్యయ రా్డల్ను నిమగ్ా ెం చేసుూెంది. 

అధికెంగా తెలుసుకొనుట్కు, సెంద్రిి ెంచెండిwww.dekalbschoolsga.org. ప్పశా లు లేద్య 

వాయ ఖయ ల్నుCommunications@dekalbschoolsga.orgకు సమరిు ెంచెండి. 


