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DeKalb కంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిపునః ప్ారంభ ప్రణాళికను ప్రకటంచంద 

 

STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb కెంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రటక్ట ట పర్య వేక్షకురాలు చెరిల్ వాట్స న్-హ్యయ రిస్ మరియు ఆమె 

బ ెందెం, సెప్టెంబర్,14 విద్యయ  బోర్డు సమావేశెంలోడిస్ట్రటక్ట ట యొక్ూ  నవీక్రిెంచబడ్ు పునః ప్రార్ెంభ ప్రపణాళిక్ను 

ప్రపవేశప్ట్టట ర్డ. COVID-19 యొక్ూ  పరిమాణెం మరియు మారిి  16, 2020 నుెండి ాఠశాల మూరవేతల ద ష్టటతో 

నిర్ ణయాలు జాప్రరతతగా పరిరణెంచబడ్డుయి. 

 

డిస్ట్రటక్ట ట రతెంలో 2020-21 విద్యయ  సెంవతస ర్ెం ప్రార్ెంభానిి  ఆలసయ ెం చేరెంది మరియు COVID-19 యొక్ూ  

రణనీయమైన సమాజ వాయ ప్తత వలన వర్డి వల్ లెరిి ెంగ్ మోడ్ల్్తో ాఠశాలలను ప్రార్ెంభెంచెంది. ప్రపస్తతత 

పునఃప్రార్ెంభ ప్రపణాళిక్కు సమాజెంలో వాయ ప్తత చెెందుతుని  సెంబెంధిత వాయ ధికి సరిపోయే ఒక్ అభాయ స నమూనా 

అవసర్ెం. వాయ ప్తత అనేది తకుూ వ లేద్య అసస లు లేకుెండ్డ, సెంప్రపద్యయ నమూనా ఉపయోగెంచబడుతుెంది. తకుూ వ 

లేద్య మితమైన వాయ య ప్త తతో, సెంప్రపద్యయ, సెంక్ర్ లేద్య వర్డి వల్ లెరిి ెంగ్ ఉపయోగెంచబడుతుెంది. 

 

సెప్టెంబర్ 14, 2020 నాటి డేట్ట ఆధార్ెంగా, DeKalb కెంటీలో వాయ ప్తతచెెందే ప్రపమాద ్సయయి రణనీయెంగా ఉెంది. 

ప్రపస్తతతెం, 14 రోజుల వయ వధిలో 100,000 మెంది నివారతులకు 100 క్ెంటే ఎకుూ వ కేస్తలు ఉనిా యి. డిస్ట్రటక్ట ట యొక్ూ  

అెంచెలవారీ ప్రపణాళిక్ సెంప్రపద్యయబదధెంగా మరియు ఒక్ ప్రక్మెంతో ఉెంటెంది ఎెందుక్ెంటే ప్రాధానయ త విద్యయ ర్డయల 

మరియు రబబ ెంది యొక్ూ  భప్రదత మరియు ప్రేయస్తస కు ఇవవ బడుతుెంది. DCSD తన పునః ప్రార్ెంభ ప్రపణాళిక్ 

యొక్ూ  రెండ్వ దశకు 14 రోజుల వయ వధిలో 100,000 మెంది నివారతులలో 100 లేద్య అెంతక్ెంటే తకుూ వ కేస్తలు 

ఉని పుు డు వెళుతుెంది. 

 

రెండ్వ దశలో, విద్యయ ర్డయలు వర్డి వల్ లెరిి ెంగ్్లో ఉెంట్టర్డ. ఇెంకారెండ్వ దశలో, DCSD రబబ ెంది సెంక్ర్ 

కారాయ చర్ణ ్రయకకి మారదర్డ, తద్యవ రా వార్డ వారానికిరెండు రోజులు భవనాలలో పనిచెస్కత  మూడు రోజులు దూర్ెంగా 

ఉెండి పనిచేసతర్డ.  మూడ్వ దశకు మార్డ్డనికి మెందు, రెండ్వ, ఆర్వ మరియు తొమిమ దవ తర్రక విద్యయ ర్డయలకు 

మఖామఖి స్కచన ఉెంటెంది. ఇది అనిి  విద్యయ ర్డయలతో మూడ్వ దశను పూరితగా అమలు చేయడ్డనికి మెందు 

ాఠశాల రబబ ెందికి సర్డుబాట వయ వధినిస్తతెంది. COVID-19 డేట్ట యొక్ూ  నిశిత సమీక్ష, ఎపుు డు DCSD ప్రక్మెంగా 

నాలుగు మరియు ఐదు దశలకు మార్డతుెందనేది నిర్ ణయిస్తతెంది. 

 

అథ్లటెిక్ట మరియు ాఠ్యయ తర్ కార్య క్లాాలు కరిగ ప్రార్ెంభమవడ్డనికి డిస్ట్రటక్ట ట "దశలవారీ" విధానానిి  అమలు 

చేస్తతెంది. ాలొ్గనడ్ెం సవ చఛ ెందెంగా ఉెంటెంది. విద్యయ ర్డయలు, కోచ్లు లేద్య సు నస ర్్లు ాలొ్గనడ్డనికి ఎటవెంటి 

ఆదేశెం లేదు. ాఠశాలలు ప్రాక్ట టస్ సమయెంలో, మైద్యనెం/ ఆట్ కో్ర్డటలో లేనపుు డు సమాజిక్ దూరానిి ాటిెంచడ్ెం 

ద్యవ రా బహిర్తొమవుట్ను తగసొతయి. మాస్తూ లు / మఖ క్వచాలు అవసర్ెం. 
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"మా విద్యయ ర్డయల భప్రదత మరియు ప్రేయస్తస  డిస్ట్రటక్ట ట కు అతయ ెంత ప్రపధానెం. అనిి  ప్రపణాళిక్లు 100,000 కు 100 క్నిా  

తకుూ వ కేస్తలపై ఆధార్పడి ఉెంట్టయి. స్తర్క్షిత ్సయలెంలో ఉని  ప్రపమాద్యని ఆశిస్కత  ఈ డేట్టను పరిరణనలోకి 

తీస్తకొనబడినది. తల్లదెెంప్రడులకు వర్డి వల్ లెరిి ెంగ్ కొనసగెంచే అవకాశెం ఉెంటెంది, మరియు మేమ దశలెో 

మెందుకు సగేట్పుు డు డిస్ట్రటక్ట ట కుటెంబాలతో సెంప్రపదిస్కత నే ఉెంటెంది ”అని స్కపరిెంటెండెంట్ Watson-Harris 

బోర్డుతో పెంచుకునాి ర్డ. 

 

డిస్ట్రటక్ట ట ప్రపణాళిక్లో Georgia డిారటమ ెంట్ ఆఫ్ పబ్లకె్ట హెల్త, DeKalb కెంటీ బోర్ు ఆఫ్ హెల్త, సెెంట్ర్స  ఫర్ డిసీజ్ 

క్ెంప్రోల్ అెండ్ ప్రప్తవెనషన్ (CDC), Georgia డిారటమ ెంట్ ఆఫ్ ఎడుయ కేషన్ (GaDOE), మెప్రోాల్లట్న్ రీజినల్ 

ఎడుయ కేషనల్ సరీవ స్ ఏజెనీస  (MRESA) ల ప్రపస్తతత మార్దొర్శ కాలు పర్య వేక్షకుల ్సయ నిక్ మరియు రాస్ట్షట ప్రపభుతవ  

అధికార్డల సహకార్ెంతో చేరి్ బడ్డుయి. 

 

కరిగ ప్రార్ెంభెంచే అవకాశెంపై వాట్టద్యర్డల అభప్రాయానిి  పెందడ్డనికి రెండ్వ సర్వవ  ప్రార్ెంభెంచబడిెంది. 

నిరావ హకులు, ఉాధాయ యులు మరియు ఇతర్ వాట్టద్యర్డలతో కేెంప్రీక్ త బ ెంద్యలు నడుపబడ్తాయి. ప్రపణాళిక్ 

అనిశిి తమైనది మరియు డేట్ట మరియు వాట్టద్యర్డల అభప్రాయెం ఆధార్ెంగా మార్డు కు లోబడి ఉెంటెంది. 

 

ప్రపస్తతత COVID-19 డేట్టను డిస్ట్రటక్ట ట నిర్ెంతర్ెం పర్య వేక్షిస్తతెంది మరియు ప్రపస్తతత అభాయ స నమూనాను ఎపుు డు 

సర్డుబాట చేయాలో నిర్ ణయిెంచడ్డనికి వాయ ప్తత ్సయయిని అెంచనా వేస్తతెంది. తదుపరి అెంచనాలను అకోటబర్ 19, 

నవెంబర్ 9, మరియు డిసెెంబర్ 7, 2020 న బోర్డు సమావేశాలలో ప్రపవేశప్ట్టబడ్తాయి. 

 

నవీక్రిెంచబడిన శుప్రభత మరియు నిర్వ హణ ప్రపోోకాల్్ల గురిెంచ వివరాలతో సహ్య మొతతెం ప్రపణాళిక్ ప్రపదర్శ నను 

సమీక్షిెంచడ్డనికి ఇక్ూ డ్ ్కికె్ట చేయెండి. 


