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శ్ర మతి. Vickie B. Turner, బోర్డ ్చైర్డ 

శ్ర మ. Diijon DaCosta, వైస్ చైర్డ 

శ్ర మతి. Anna Hill 

శ్ర మ. Marshall D. Orson 

శ్ర మతి. Deirdre Pierce 

శ్ర మతి. Allyson Gevertz 

శ్ర మతి. Cheryl Watson-Harris, పర్య వేక్షకురాలు డా. Joyce Morley 

మీడియా సలహా సంప్రదంపు: 

Portia Kirkland, 678-427-4898 

నవంబర్డ 5, 2021 Carla Parker, 404-734-1717 

DEKALB కంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిE-SPLOST సమప్ర మాసరి్ ప్ల న ్, ప్రతిాదత స్కూ ల్ ప్ాజెక్టపి్లలు 

మరియు మెరుగుదలల కోసం తదురరి దశలను ప్రకటంచంద 

STONE MOUNTAIN, Ga. –  ఇటీవల ఆమోదంచబడిన E-SPLOST (విద్య -ప్పత్యయ క ప్పయోజనం శ్ర ని కక ఎంపిక) 

ద్వా రా జిలా్లవ్యయ పత స్కూ ల్ తరియు మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుద్లలను వివరించే సతప్ర మాసటర్డ శ్రపాా్ 

యొకూ  రోల్ అవుటశ్రను ప్పకటంచడాకకి DeKalb కంటీ స్కూ ల్ జిలా్ల అధికారులు సోతవ్యర్ం, నవంబర్డ 8న 

విలేకరుల సమావేశాకి  కరా్ హి తారు. అతమ కపు పనిు ). 

ఎపుు డు:  సోమవారం, నవంబర్ 8, మధా్య హ్న ం 2:45 

ఎకూ డ:  DeKalb కంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట,ి అడిి నిస్ట్రటివ్ అండ్ ఇప్న్ రక్షనల్ కంప్లనక్ట్ . 1701 Mountain 

Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 30083 

స్పు కరున: 

DCSD స్కరరింటండంట్ Cheryl Watson-Harris DeKalb బోర్ ్ఆఫ్ ఎడాు కేష్ 

DeKalb బోర్ ్ఆఫ్ ఎడాు కేష్ చైర్ Vickie Turner 

"ప్ా స్ శ్రపరెన్సస  తరియు ఎంగేజ్మ ంటశ్రకి మా కొనాగుతుని  కబద్ధతలో భారంగా, ఆమోదంచబడిన E-SPLOST 

కధుల కొనాగంపులో భారంగా మేము శ్రపాా్ చేసిన పరివర్ తన ప్పాజ్క్ టశ్రల గురించి వినడాకకి మేము సంఘాకి  

ఆహా్వ కస్కత నే ఉని్న ము" అక DeKalb స్కపరింటండంట Cheryl Watson-Harris అన్ని రు. 

E-SPLOST గురించ 

E-SPLOST ప్పజాభిప్పాయ సేకర్ణ నవంబర్డ 2 న DeKalb కంటీ ఓటరాు 81 శాతం ఆమోద్ంతో ఆమోదంచారు. 

E-SPLOST తదుపరి ఐదు సంవతస రాలలో DeKalb కంటీలో కొని  వస్తతవులు తరియు సేవలపై ఒక శాతం 

అతమ కాలు తరియు వికయోర పనిు ను విధిస్తతంద. ఈ E-SPLOST DCSD కి కొనాగంపు. E-SPLOST V ఫండ్ 

సేకర్ణ జూలై 2017 నుండి జూ్ 2022 వర్కు కొనాగుతుంద. E-SPLOST VI సేకర్ణ జూలై 2022 నుండి 

జూ్ 2027 వర్కు విధించబడుతుంద. DCSD అంచన్న ప్పకార్ం పనిు  ద్వా రా $660 మిలియన ానుండి $700 

మిలియన ాఆద్వయం తరియు కధుల స్కూ ల్ మెరుగుద్లలు తరియు ప్ోప్గామ్ మెరుగుద్ల ప్పాజ్క్ టశ్రలు 

వ తాయి. 
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E-SPLOST ప్పాజ్క్ టశ్రలలో కొతత Cross Keys హై స్కూ ల్శ్రక కరిమ ంచడం కూడా ఉంద; కొతత మిడిల్ స్కూ ల్, 

హైస్కూ ల్ తరియు సమీపంలోక Dresden ఎలిమెంటరీ స్కూ ల్శ్రతో సహ్వ Sequoyah స్కూ ల్ శ్రకసా టర్డశ్రను ఏరాా టు 

చేయడం; McNair హై స్కూ ల్శ్రను Career Tech అకాడమీగా మార్చ డం; Dunaire తరియు Allgood 

ఎలిమెంటరీ స్కూ ల్శ్రను ప్పార్ంభ అభాయ స కంప్ద్ంతో కొతత స్కూ ల్శ్రలో విలీనం చేయడం తరియు Hawthorne 

ఎలిమెంటరీక పునరిి రిమ ంచడం. 

ఇతర్ ప్పాజ్కుటలలో Avondale హైస్కూ ల్ శ్ర ని నంలో కొతత భవనం తరియు శ్రసేటడియం Performing Arts 

అకాడమీగా మారింద; Towers హై స్కూ ల్ యొకూ  మారాి డితో సైబర్డ టకాి లజీ తరియు ఇంజన్సరింగ్ 

అకాడమీక ఏరాా టు చేయడం; Dresden ఎలిమెంటరీ స్కూ ల్శ్రను పునరిి రిమ ంచడం; Stoneview ఎలిమెంటరీ 

స్కూ ల్శ్రక పునరిి రిమ ంచడం; Jolly ఎలిమెంటరీ స్కూ ల్శ్రక పునరిి రిమ ంచడం, Austin ఎలిమెంటరీలో K-8 క 

సృష్టంచడం; అద్నపు ప్పార్ంభ అభాయ స కంప్ద్వలు; తరియు అద్నపు ాంకిక మౌలిక సదుపాయాల 

మెరుగుద్లలు. 

తరింత సమాచార్ం కోసం, ద్యచేసి www.dekalbschoolsga.org/e-splost క సంద్రిశ ంచండి. 
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