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జూలై 14, 2020

DCSD రీ-ఓపెనంగ్ ప్లాన్: ఆలసయ మైన ప్ారంభం, డిస్ట్
ె ్ /రిమోట్ లరిన ంగ్
మోడలప్లతో తెరవండి
STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb కింటీ సూూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి సూపరింటిండింట్ Cheryl Watson-Harris నిన్న టి విద్యా
మిండలి సమావేశింలో జిల్లా ఓపెనిింగ్ ప్లాా ను
ప్ల సమరప ించారు.
ప్పస్తుత ప్లాా 2020-2021 విద్యా సంవత్సరం ప్ర
ా రంభాన్ని ఆగస్ట
ు 17, 2020 వరకు పొడిగించాలని మరయు COVID-19 యొక్ూ
ప్పస్తుత గణనీయమైన్ వ్యా ప్తుకి కారణమయ్యా డిస్ట ి ్ /రమోట్ లరన ింగ్ మోడల్ ఉన్న సూూ లను
ా
స్తు
రు
ప్ారింభించాలని రఫారస్త చే ింది. పొడిగించిన్ ప్ారింభ తేదీని బో ్ ఆమోదిించిింది.
అపప్లడేట్ చేయబడిన్ అించనాలు మరయు ా
ప్ల ా
చేయబడతాయి.

సరుుబాట్లా అనేవి నెలవ్యరీ ప్ాతిపదిక్న్ భాగస్వా మా ిం

జిల్లా ప్లాాలా Georgia డిాప్ల్ ిెం ింట్ ఆఫ్ పబ్లక్ట
ా హెల్ు, DeKalb కింటీ బోర్డ ్ ఆఫ్ హెల్ు, స్టింటర్డ్ ఫర్డ డిసీజ్ క్ింప్ోల్
అిండ్ ప్ప్తవెన్ ష (CDC), Georgia డిా్ ిెం ింట్ ఆఫ్ ఎడ్యా కేష (GaDOE), మెప్ోాలిట రీజిన్ల్ ఎడ్యా కేషన్ల్
సరీా స్ ఏజెనీ్ (MRESA) నుిండి సూపరింటిండింట,ా ప్లస్వనినిక్ మరయు రాస్ట్ష ి ప్పభుతా అధికారుల సహకారింతో
జిల్లా ప్లాా చేస్తుింది. తలిద
ా ింప్డ్యలు, విద్యా రునిలు మరయు ఉద్యా గుల నుిండి 39,574 సప ిందన్లను సృష్ిం
ి చిన్
లర్డ
ప్లేక్ట
ి హో
ప్ల
్ ఇనుప ట్ సర్వా నుిండి క్మ్యా నిటీ అభప్ాయిం కూడా ప్లాానున తెలియజేరింది.
"మా విద్యా రునిలు మరయు ఉద్యా గుల భప్దత DeKalb కింటీ సూూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి కు
ిప్ల ప్పధాన్ిం, ఈ సమయింలో
సింవత్ రానిన ప్ారింభించడానికి మేము డిస్ట ి ్ /రమోట్ లరన ింగ్ మోడల్ప్లను రఫారు్ చేస్తునాన ము" అని
సూపరింటిండింట్ Cheryl Watson-Harris చెాప రు. "ప్పస్తుతిం మా ప్ాింతింలో గణనీయమైన్ వ్యా ప్తు
ఉన్న ిందువల,ా ఈ ఎింప్తక్ మా ఉతుమ ఎింప్తక్, కానీ ఇది రోజూ రీ-ఎవ్యలుా య్యట్ చేయబడ్యతింది. విద్యా రునిలు,
టీచరుా మరయు ఉద్యా గులు రమోట్ నేపధ్ా ింలో వ్యరకి సపోర్డ ి చెయా డానికి మరనిన రసోర్డ్ ప్లలను కూడా
అిందుకుింటారు. ”
ప్ీ-K నుిండి 12 తరగతల విద్యా రునిలకు ఒక్ డివైజ్ప్లకు యాక్స్ స్ ఉిండేల్ల జిల్లా 1: 1 ప్ోమప్లబుక్టప్లలను కొనుగోలు
చేసోు ింది. విద్యా రునిలు మరయు తలిద
ా ింప్డ్యలు స్వఫ్వేర్డ
ప్లి
రసోర్డ్ ప్లలను విజయవింతింగా ఎల్ల ఉపయోగించాలో
తెలుస్తోవడానికి మాడ్యా ళ్ళ ను చూడగలుగుతారు, వీటిలో VERGE మరయు Microsoft TEAMS తో పరమితిం
కాదు.
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మార గదరశ క్ సమావేశాలను నిరా హించడానికి DCSD సూూ ల్ సలహాద్యరులకు VERGE మరయు Microsoft TEAMS
యాక్స్ స్ప్లను అిందిస్తుింది, అల్లగే రబబ ిందికి యూత్ మెింటల్ హెల్ు ఫస్ ి ఎయిడ్ 101 శిక్షణను అిందిసూునే
ఉింట్లింది. Zoom మరయు Google ప్లకాాస్రూమ
ప్ల
వింటి ప్పతాా మాన య స్వధ్నాలను ఎించుోవడానికి సూూ లుా
మరయు టీచర ాకు అధికారిం ఉింది మరయు వ్యర విద్యా రునిలకు మరయు తలిద
ా ింప్డ్యలకు తగన్ రసోర్డ్ ప్లలను
తెలియజేస్తుింది.
జూలై 14 న్, 12 నెలల ఉద్యా గులు సూూ లా ప్ారింభానికి రదిం
ధ చేయడానికి, హైప్బ్లడ్ విధాన్ిం ద్యా రా తిరగ
స్వ
ు
ప్ారింభ రు. DCSD అనేది సూూ ల్ సింవత్ రిం ప్ారింభానికి సనాన హక్ింగా టీచరుా, సహాయక్ రబబ ింది
మరయు విద్యా రునిలు బోధ్నా వన్రులు మరయు/లేద్య చెక్టఅవుట్ పరక్రాలను స్తరక్షితింగా యాక్స్ స్
చేయడానికి అనుమతిించే అరర
ని మైన్ షెడ్యా ల్ప్లలను అభవృదిధ చేస్తునాన రు.
ప్టామా, ఇింప్త ారట్ బయాస్, సోష -ఎమోషన్ల్ లరన ింగ్, డిజిటల్ మరయు ఆ లై
ప్ల
లరన ింగ్ స్వధ్నాలు
స
ర
చేరచ డిం మరయు వా వ ల
ని సముచిత వినియోగిం వింటి టీచ ాకు మరయు నాయకులకు సపోర్డ ి చెయా డానికి
DCSD వృతిుపరమైన్ అభవృదిధ స్వమప్గని కూడా సృష్సో
ి ు ింది. రమోట్ లరన ింగ్ వ్యతావరణింలో విద్యా రునిల
పురోగతిని సమర నివింతింగా బోధిించడానికి మరయు పరా వేక్షిించడానికి ఉతుమమైన్ పదత
ధ లు మరయు
వ్యా హాలను పించుోవడానికి ప్పొఫెషన్ల్ డవలపప్లమెింట్ స్టష లు
ప్ల అిందిించబడతాయి.
ప్పతా క్ష బోధ్న్ను స్తలభతరిం చేయడానికి, విద్యా రునిలు ఎింగేజ్ అయి ఉిండటానిన ప్పోత్ హించడానికి
మరయు వీడియో కాన్ఫ ్ని్ ింగ్ ద్యా రా టా్ గటడ్ ఇింట్ా న్ ష ్ మరయు సపోర్డను
ిప్ల అిందిించడానికి Microsoft
Teams మరయు Zoom ను ఎల్ల ఉపయోగించాలో దృష్ ి స్వరించే రింప్ోన్స్ మరయు అరింప్ోన్స్ లరన ింగ్ప్లలో
ాల్గగనే అవకాశిం టీచర ాకు ఉింట్లింది.
ప్పతి ప్గేడ్ ప్లస్వనియికి, ప్ేక్టప్లఫాస్,ి లించ్ మరయు స్వన క్ట/సపప ర్డ (వర ుించిన్ట్లాగా) ోసిం సమాఖ్ా మార గదరశ కాలకు
అనుగుణింగా వివిధ్ రకాల ఆరోగా క్రమైన్ భోజనానిన జిల్లా ప్లాా చేసోు ింది. రవ్యణా సౌక్రా ిం లేని కుట్లింబాలకు
సూూ ల్ బస్త్ మారాగలోా భోజన్ిం అిందిించడానికి న్యా ప్టిష డిా్ ిెం ింట్ రవ్యణా శాఖ్తో సహక్రస్తుింది.
సమాజింలో వ్యా ప్తు చెిందుతన్న సింబింధిత వ్యా ధితో సరపోలడానికి లరన ింగ్ మోడల్ ోసిం ప్లాా చేస్తుింది.
వ్యా ప్తు అనేది తకుూ వ లేద్య అస్ లు లేకుిండా, స్వింప్పద్యయ న్మ్యనా ఉపయోగించబడ్యతింది. తకుూ వ లేద్య
మితమైన్ వ్యా ప్తుతో, స్వింప్పద్యయ, హైప్బ్లడ్ లేద్య డిస్ట ి ్ /రమోట్ లరన ింగ్ ఉపయోగించబడతాయి. ప్పస్తుతిం,
ఈ ప్ాింతిం గణనీయమైన్ వ్యా ప్తుని ఎదుర్ూ ింోింది, కాబటిి డిస్ట ి ్ /రమోట్-లరన ింగ్ మోడల్ రఫారు్
చేయబడిింది.
ప్పస్తుత COVID-19 డేటాను జిల్లా నిరింతరిం పరా వేక్షిస్తుింది మరయు ప్పస్తుత లరన ింగ్ మోడలున ఎపుప డ్య
సరుుబాట్ల చేయాలో నిర ణయిించడానికి వ్యా ప్తు ప్లస్వనియిని అించనా వేస్తుింది. స్టపెిం
ి బర్డ 14, అోబ
ి ర్డ 19, న్వింబర్డ 9,
మరయు డిస్టింబర్డ 7, 2020 న్ బోరు్ సమావేశాలలో ఈ అించనాలను ప్పదరశ స్వురు.
క్మ్యా నిటీ ఇనుప ట్ సర్వా చాల్ల మింది ఉద్యా గులు (70 శాతిం) మరయు తలిద
ా ింప్డ్యలు (59 శాతిం)
సింవత్ రానిన ప్ారింభించడానికి స్వింప్పద్యయ లరన ింగ్ మోడలోు అసౌక్రా ింగా ఉనాన రని తేలిింది. హైప్బ్లడ్
మోడల్్ మరయు డిస్ట ి ్ /రమోట్ మోడల్్ ్ిండ్య ప్ూపులకు మరింత సౌక్రా వింతమైన్ ఎింప్తక్లు.
స్వింప్పద్యయ న్మ్యనాతో విద్యా రునిలు ఎకుూ వ సౌక్రాా నిన సూచిించారు.
మొతుిం ప్లాా ప్పదరశ న్ను సమీక్షిించడానికి ఇక్ూ డ ప్లకిక్టా చేయిండి
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf , అపప్లడేట్ చేయబడిన్ శుప్భపరచడిం
మరయు నిరా హణ గురించి వివరాలతో సహా ప్పోోకాల్్ .
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