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DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి(DCSD) కుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

ప్రతి ఒక్ూ రికీ సురక్షితమైన మరియు ఆనౌందౌంచే వారౌంతౌం ఉనిన ౌందని నేను ఆశిసుున్నన ను. గత 

మౌంగళవారౌం రప్తి Atlanta Braves వరల్ ్రరీస్ను గెలవడమే కకుౌండా, DeKalb కౌంటీ ఓటర్లు జిల్లు  యొక్ూ  

ఎడ్యు కేషన్ సె్ప షల్ రరె స లోక్ల్ ఆరషన్ సేల్్  టాక్్ట  (E-SPLOST) రెఫరెౌండౌంను ఆమోదౌంచార్ల. 

E-SPLOST తదురరి ఐదు సౌంవత్ రలలో DeKalb కౌంటీలో కొనన  వసుువులు మరియు సేవలపై ఒక్ శాతౌం 

అమమ కలు మరియు వినియోగ రనున ను విధిసుుౌంద. ఈ E-SPLOST DCSDకి కొనసాగౌంపు. E-SPLOST V ఫౌండ్ 

సేక్రణ జూలై 2017 నుౌండి జూన్ 2022 వరకు కొనసాగుతౌంద. E-SPLOST VI సేక్రణ జూలై 2022 నుౌండి జూన్ 

2027 వరకు విధిౌంచబడ్యతౌంద. DCSD అౌంచన్న ప్రకరౌం రనున  దా్వ ర $660 మిలియను నుౌండి $700 

మిలియను ఆద్వయౌం మరియు నిధుల స్కూ ల్్ మెర్లగుదలలు మరియు ప్ోప్ామ్ మెర్లగుదల ప్ాజెక్ట్ిలు 

వసాుయి. 

DeKalb కౌంటీ ఓటర ు మదదతతో, మేము మా సాూ లర ుకు సురక్షితమైన, రరిశుప్రమైన మరియు వినూతన మైన 

అభాు స వాతావరణాలను అౌందౌంచడౌం కొనసాగసాుము. E-SPLOSTపై క్మ్యు నిటీకి అవాహన క్లిె ౌంచడౌంలో 

క్ృషి చేరనౌందుకు E-SPLOST అడా్వ జరీ క్మిటీలోని మా ్సిా ్కి మరియు మా వాలౌంటీరుకు నేను క్ృతజఞతలు 

తెలియజేసుున్నన ను. మా సమప్గ మాసరి్ ్ ు న్ టౌన్ హాల్ సమావేశాలకు వాసువౌంా హాజరైన ప్రతి ఒక్ూ రికీ 

కూడా నేను క్ృతజఞతలు చెాె లని అనుకుౌంటన్నన ను. దయచేర మునురటి సమావేశాల రికరిౌ్ంగ్లను 

వీక్షిౌంచడానికి ఇక్ూ డ ్కి ుక్ట చేయౌండి. అల్లగే, దయచేర CMP వాటాద్వర్లల అభిప్ాయ సర్వా ను పూరిు 

చేయడానికి ఇక్ూ డ ్కి ుక్ట చేయౌండి. 

E-SPLOST ప్ోప్ామ్ యొక్ూ  తదురరి దశ E-SPLOST VI ప్ాజెక్ట ిజాబితా మరియు బడ్జటె్ను బోర్్ల 

ఆమోదౌంచడౌం. డిస్పౌంబర్్లో, ప్డా  ికౌంప్రహెని్ వ్ మాసరి్ ్ ు న్ (CMP)లో భాగౌంా రఫార్ల్  చేయబడిన ప్డా  ి

E-SPLOST VI ప్ాజెక్ట ిజాబితా ప్రజలకు అౌందౌంచబడ్యతౌంద. బోర్ ్2022 ప్రె ౌంగ్లో E-SPLOST VI ప్ాజెక్ట ి

జాబితా మరియు బడ్జటె్పై ఓట వేసుుౌంద. ప్ాజెక్ట ిజాబితా ఆమోదౌంచబడిన తరా త, E-SPLOST VI ప్ాజెక్ట్ిల 

రని 2022 ఫాల్్లో ప్ారౌంరమవుతౌంద. E-SPLOST మరియు ప్రతిాదత ప్ాజెక్ట్ిల గురిౌంచి మరిౌంత 

తెలుసుకోవడానికి దయచేర మా E-SPLOST వెబ్సైట ని సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

విదా్య ర్థ ిసా్ప ట్లైట 

ఈ వారౌం, నేను Peachtree మిడిల్ స్కూ ల్ ఏడవ తరగతి విద్వు రి ిGianncarlos Briones-Carmona పై దృషి ి

సారిసుున్నన ను. Gianncarlos 2021-2022కి Georgia టీచర్్  ఆ  ఇౌంగ్ల ుషు నుౌండి ఇతర భాషలను మాటాు డే వారి 

(GATESOL) ్సి్కడ్జౌంట ఆ  ద ఇయర్్  ఎౌంపిక్య్యు ర్ల! Gianncarlos దయగల, ధైరు వౌంతడ్య మరియు 

దయగల యువకుడని అతని ప్రధానోాధాు యులు Ms. Perez న్నమినేట చేశార్ల. ఈ అతు తుమ విద్వు రిపిై 

ఒక్ వెలుగు వెలిగనౌందుకు నేను గరా రడ్యతన్నన ను! 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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COVID టెస్టింగ్ మర్థయు వ్యా క్సి న్లు 

DCSD ఉద్యు గులు, విద్వు రి్లలు మరియు క్మ్యు నిటీ కోసౌం నెలవారీ COVID-19 రరీక్ష మరియు వాు క్ి నేషన్ 

్కి ునిక్ట్ని నిరా హిస్ుౌంద. అనిన  వయసుల వారికి ఉచిత వాు క్ి న్్లు మరియు రరీక్షలు అౌందుబాటలో 

ఉౌంటాయి. తదురరి షెడ్యు ల్ ఈవెౌంట శుప్క్వారౌం, నవౌంబర్ 19, ఉదయౌం 8:30 నుౌండి మధాు హన ౌం 1 

గౌంటల వరకు Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, 

GA లో జర్లగుతౌంద. COVID-19 రరీక్ష Doraville ప్టానో్ ె ర్వషిన్ స్పౌంటర్, DCSD యొక్ూ  డిారెిమ ౌంట ఆ  

ప్టాన్ో ె ర్వషిన్ మరియు Panthersville ప్టాన్ో ె ర్వషిన్ స్పౌంటర్్లో కూడా అౌందుబాటలో ఉౌంద. మరిౌంత 

సమాచారౌం కోసౌం,www.freecovidtesting.us/dekalbను సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

Doraville యునైటెడ్ ఎలిమెౌంటరీ తలిుదౌంప్డ్యలు మరియు స్కూ ల్్ ్కి ునిక్ట్లోని ్సిా ్కి కూడా COVID-19 రరీక్ష 

అౌందుబాటలో ఉౌంద. MedCura హెల్ు, Emory యూనివరిశ టీ స్కూ ల్ ఆ  మెడిరన్్లోని పీడియ్యప్టిక్ట్  

విభాగౌం భాగసాా ము ౌంతో స్మ, బుధవారలోు  ఉదయౌం 8 గౌంటల నుౌంచి మధాు హన ౌం 2 గౌంటల వరకు ఉచిత 

రరీక్షను అౌందస్ుౌంద. మా ఉద్యు గులు మరియు తలిుదౌంప్డ్యలకు సేవ చేయడౌంలో సహాయౌం చేరనౌందుకు 

మేము MedCura హెల్ు మరియు పీడియ్యప్టిక్ట్  విభాగౌంలోని మా క్మ్యు నిటీ భాగసాా ములకు ధను వాద్వలు 

తెలియజేసుున్నన ము. మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం, దయచేర ఇక్ూ డ ్కి ుక్ట చేయౌండి. 

అక్రెడిటేషన కమా్య నిటీ సర్వే  

DCSD ప్రసుుతౌం అప్ెడిటేషన్ పునర్లదరిణ ప్రప్కియలో ఉౌంద. ఈ ప్రప్కియలో భాగౌం అనేద వాటాద్వర్లల 

నుౌండి అభిప్ాయ సేక్రణ. కుటౌంబ మరియు క్మ్యు నిటీ వాటాద్వర్లల సర్వా లో ాలొ్గనమని మేము 

మిమమ లిన  ఆహాా నిసుున్నన ము. ఈ సర్వా  ఫలితాలు, ఇతర వాటాద్వర్లల క్ళాఖౌండాలతో ాట, జిల్లు  గురిుౌంపు 

పునర్లదిరణ ప్రప్కియలో ఉరయోగౌంచబడతాయి. 

కుటౌంబ మరియు క్మ్యు నిటీ వాటాద్వర్లల సర్వా  ప్కిౌంద భాషలలో అౌందుబాటలో ఉౌంద:  అమాారిక్ట, అరబిక్ట, 

బౌంాలీ, బరీమ స, చైనీస, ఇౌంగ్ల ుష్, ప్రౌంచ్, హిౌందీ, నేాలీ, స్మాలి, సెా నిష్, సాా హిలి, తెలుగు, టిప్గను  

మరియు వియతాన మీస. సర్వా  గోరు ౌంా ఉౌంద మరియు పూరిు చేయడానికి సుమార్ల 10 నిమిషాలు 

రడ్యతౌంద. మీర్ల ఈ ప్కిౌంద లిౌంక్ట్లో సర్వా ను య్యె్ స చేయవచ్చు :  

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

జిల్లు  వారులపై తాజా సమాచారౌం కోసౌం దయచేర మా వెబ్సైట మరియు మీ స్కూ ల్్ వెబ్సైట్ను 

సౌందరిశ ౌంచడౌం కొనసాగౌంచౌండి. గొరె  వారౌం ఉౌండ్యాక్! 

రవదీయులు, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

