TELUGU
DCSD పాఠశాల పునఃప్రపారంభం 2020-2021 ఇన్ఫో ప్రాఫిక్
విద్యా నైపుణ్యా న్ని సాధించడాన్నకి మా అభ్యా సకుల సమాజాన్ని ప్రేరేపించడిం
Dekalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి యొక్ూ లక్ష్ా ము. ఉన్ి త విద్ా , ఉద్యా గిం మరియు
జీవిత-కాలిం నేర్చు కునేలా, విద్యా ర్చుల విజయాన్ని న్నర్ధారిించడిం మా ద్ృష్ట,ి డిస్ట్రక్ట
ి ి
మొతతింలో, ప్రరతి రోజు, వర్చు వల్ గా కూడా – మేము ఈ ద్ృష్ట ి మరియు లక్ష్యా న్ని
న్నజిం చేస్తతన్ని ము.
సామాజిక్ భ్యగసాా ములు
విద్యా ర్చులకు మరియు కుటింబాలకు
సింపూర్ ణ సేవలు అిందించడాన్నకి డిస్ట్రక్ట
ి ి,
సామాజిక్ భ్యగసాా ములకు సహకార్ధన్ని అిందస్తతింద.
భోజన్ సేవ
విద్యా ర్చులకు భోజన్ సేవ అిందించబడుతింద
(బస్-మార్ధాలు, కాలిబాట నిండి పక్ప్).
తలిద్
ి ింప్రడులు మరియు కుటింబిం పాల్గాన్డిం
విద్యా ర్చులతో డిజిటల్ సేే స్ లో రన్న చేస్తతన్ి పుే డు
సహాయరడే వర్చు వల్ సాధకారిత వర్కూ షాపులలో
పాల్గానే అవకాశిం తలిద్
ి ింప్రడులకు, సింర్క్ష్కులకు
మరియు కుటింబాలకు ఉింటింద.
వర్చు వల్ గా నేర్చు కోవడిం/అక్డమిక్ట్
విద్యా ర్చుల కొర్కు ఆలోచన్నతమ క్మైన్ మరియు ఆక్ర్ షణీయమైన్ సమకాలిక్
మరియు/లేద్య
అసమకాలిక్ పాఠాలన రద్ిం
ా చేస్తతన్పుే డు స్తదూర్ రిమోట్ లెరిి ింగ్ కొర్కు
సింరద్త
ా న బలోేతిం చేయడాన్నకి న్నయకులు,
ఉపాధ్యా యులు మరియు సహాయ రబబ ింద ప్రొఫెషన్ల్ లెరిి ింగ్ లో పాల్గాింటార్చ.
శుప్రరరర్చడిం
వ్యా ధ న్నయింప్రతణ మరియు న్నవ్యర్ణ కింప్రద్ము,
Georgia ప్రరజారోగా విభ్యగము మరియు Dekalb
బోర్చు ఆఫ్ హెల్త మార్ ాద్ర్శ కాల ఆధ్యర్ింగా తగిన్ శుప్రరరర్చే
రద్త
ా ల కొర్కు సామప్రగి అిందించబడుతింద మరియు ప్రోటోకాల్
రించుకోబడుతింద.
సాింకతిక్ ప్రపారా త

TELUGU
నేర్చు కునే ప్రరప్రకియకు వీలు క్లిే ించటాన్నకి,
సాింకతిక్తకు (ప్రకోమ్బుక్ట్ మరియు యాక్స్ స్ పాయింటి)
విద్యా ర్చుల ప్రపారా తన డిస్ట్రక్ట
ి ి అిందస్తతింద.
స్తర్క్ష్త మరియు ఆరోగా ిం
పాఠశాల న్ర్చ్ లు మరియు పాఠశాల రబబ ింద
న్నవ్యర్ణ చిటాూ లన రించుకుింటార్చ. కోవిడ్19 కస్తలకు సింబింధించిన్
డేటాన రర్ా వేక్షించి Dekalb బోర్క ు ఆఫ్
హెల్త ఫర్క గైడెన్స్ కు న్నవేదించబడుతింద.
విద్యా ర్చులకు మద్త
ద
పాఠశాల కన్న్ లర్చి, సామాజిక్ కార్ా క్ర్ తలు, సైకాలజిస్తిలు, ఉపాధ్యా యులు మరియు
ఇతర్
రబబ ింద వర్చు వల్ వేదక్ ద్యా ర్ధ సామాజిక్-భ్యవోద్వా గ మద్త
ద
మరియు మార్ ాద్ర్శ
సా
కార్ా ప్రక్మాలన అింద త ర్చ.
విద్యా మాధ్ా మిం యొక్ూ మార్ ాన్నరే దశక్తా ింలో కుటింబాలకు సహాయరడటాన్నకి,
వివర్ణ మరియు అనవ్యద్ మద్త
ద
అిందుబాటలో ఉింటింద.

