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ప్రియమైన DeKalb కాంటీ సూూ ల్ డ్మస్ట్రకే్స ేకుటాంబాలు: 
 

2020 డ్మసాంబర్ 14 న కుటాంబ టౌన్ హాల్ సమావేశానిి  వీక్షాంచే అవకశాం మీకు లభాంచాందని నేను ఆశిస్తుని్న ను, 

అక్ూ డ సూూ ల్్  ను ిరగి తెర్వడానికి DeKalb యొక్ూ  ప్రపణాళిక్కు సాంబాంధాంచ డ్మస్ట్రకే్స ేనవీక్రాంచబడ్మన సమాచారానిి  

అాందాంచాంద. ప్రపశి లు, ఆాందోళనలు, సూచనలు తరయు వ్యా ఖ్ా లను క్లిగి ఉని  అభప్రాయానిి  

పాంచుకుని ాందుకు ధనా వ్యదాలు.  నిర్ ణయాతి్ క్ ప్రటీని నవీక్రాంచడానికి తరయు స్తర్క్షత్ాంగా ిరగి రావడానికి రదధాం 

చేయడానికి ప్రిన్ి ాల్్ , రబబ ాంద తరయు త్లిదెాంప్రుల అభప్రాయానిి  అలాగే వైదా  సలహా బ ాందాం తరయు 

ఆరోగ్ా  సాంసథల సభ్యా ల మార్గదర్శ క్తా్వ నిి  డ్మస్ట్రకే్స ేపరగ్ణాంచాంద.. వా్య ధ నియాంప్రత్ణ తరయు నివ్యర్ణ కాంప్రదాల 

యొక్ూ  ఐదు ముఖ్ా  ఉపశతన వా్య హాల అతలుపై సూూ ల్ డ్మస్ట్రకే్స ేద ష్ట ేసారస్తుాంద: మాస్ూ ్  సరగాగ  ధరాంచడాం, 

సామాజిక్ దూర్ాం, చేతులు క్ుక్కూ వడాం, శుప్రరపర్చడాం తరయు ప్రకిమిసాంహార్క్ చేయడాం తరయు DeKalb బోర్ు ఆఫ్ 

హెల్ు భాగ్సాా తా ాంతో కాంటాక్స ేప్రేరాంగ్. CDC యొక్ూ  ఐదు కీలక్మైన ఉపశతన వా్య హాలు తరయు ఇత్ర్ వా్య హాలు 

సూూ ల్్  లో COVID-19 ప్రటాని్ ి ట్ చేర ప్రపమాదానిి  త్గి గసాుయి. దయచేర మా రబబ ాంద తరయు విదాా ర్డథల ఆరోగ్ా ాం 

తరయు రప్రదత్కు ప్రాధానా త్ ఉాందని తెలుస్తక్కాండ్మ. 

 

శ్సాథ నిక్ సూూ ల్ విధాన్నలు తరయు ప్రోటోకల్శ్లను మెర్డగుపర్చడానికి, గుర ుాంచదగిన ఆాందోళన ప్రాాంత్వలను 

పరష్ూ రాంచడానికి తరయు సూూ ల్్  ను ిరగి తెర్వడానికి తరయు స్తర్క్షత్మైన పని తరయు అభాా స 

వ్యత్వవర్ణానిి  నిరా్ హాంచడానికి వినూత్ి  వా్య హాలు తరయు ఆలోచనలను పాంచుక్కవడానికి డ్మస్ట్రకే్స ే న్నయక్త్ా  

బ ాందాం త్ర్చుగా ప్రిన్ి ాల్్ శ్తో సమావేశమైాంద. రెగుా లర్ సమావేశాలతో ాట, మేము ప్రిన్ి ాల్్ శ్తో క్లిర 

పనిచేశాము, వ్యక్స-ప్రూలు నిరా్ హాంచాము, రీ-ఓప్లనిాంగ్ చెక్సశ్లిస్శే్ను అభవ దధ చేసాము తరయు 2021 జనవరలో 

రబబ ాందని తరయు విదాా ర్డథలను సాా గ్ిాంచడానికి మేము రదధాంగా ఉని్న తని నిరాధ రాంచడానికి వ్యటాదార్డల క్కసాం 

టౌన్ హాల్్ శ్ను స్తలరత్ర్ాం చేసాము. అలాగే, మానవ వనర్డల విభాగ్ాం ఉాధాా యులకు తరయు రబబ ాందకి 

ప్రపశి లకు సమాధానాం ఇవా డాం, సమాచార్ాం అాందాంచడాం తరయు అాందుబాటలో ఉని  వనర్డలను పాంచుక్కవడాం 

దాా రా తదదతు ఇస్తుాంద. ిరగి వచేే  తేదీలు షేర్ చేయబడాుయి; ఇప్పు ు, కొనిి  నెలల వర్కు ప్రపణాళిక్ను అతలు 

చేయడానికి సతయాం ఆసని మైాంద. 

 

COVID-19 కస్తల సాంఖ్ా  ప్లర్డగుతుని పు టికీ, COVID-19 టాస్ూ  ఫోర్్ , CDC, తరయు DeKalb కాంటీ బోర్ు ఆఫ్ హెల్ు 

మార్గదర్శ క్తా్ ాంతో DCSD న్నయక్తా్ ాం, మేము అప్రపతత్ుాంగా ఉాండాలని అాంగీక్రస్తుాంద తరయు ప్రటాన్ి ి ష్న్ 

త్గి గాంచడానికి తరయు జనవర 2021 లో ాఠశాలలను ిరగి ప్రార్ాంభాంచడానికి, రదధాం చేయడానికి ఉపశతన 

వా్య హాలపై ద ష్ట ేప్లటేాలి ఏక్కలిక్ అభాా స వ్యత్వవర్ణాంలో డ్మస్ట్రకే్స ేఅధక్ న్నణా త్ బోధనతో ముాందుకు సాగుతుాంద. 

ఉతి డ్మ అభాా స వ్యత్వవర్ణాం వ్యర కుటాంబాల ఎాంిక్ ఆధార్ాంగా విదాా ర్డథలకు వా కి ుగ్త్ాంగా ాఠశాలకు హాజర్డ 

కవడానికి లేదా దూర్ప్ప /రమోట్ లెరి ాంగ్శ్తో కొనసాగ్డానికి సహాయపుతుాంద. వరే్డ వల్ లెరి ాంగ్ కొాంత్తాందకి 

విజయవాంత్మైాందని, తరకొాందరకి సవ్యలుగా ఉాందని మేము గుర ుాంచాము; అాందువల,ె కుటాంబాలకు వ్యర 

కుటాంబానికి ఉత్ుతాంగా పనిచేర ఎాంిక్ను ఎాంచుకునే అవకశాం ఉాందని మేము నొకిూ చె ుా లనుకుాంటని్న ము. 
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మీకు తెలిరనటెగా, సూూ ల్్  ను ిరగి తెర్వడానికి DCSD దశలవ్యరీ విధాన్ననిి  అభవ దధ చేరాంద. దయచేర ప్రకిాంద 

ముఖ్ా  తేదీలు తరయు విసురాంపబడ్మన కా లెాండర్శ్ను సమీక్షాంచాండ్మ: 
 

తేదీలు చర్య  

జనవర 4, 2021 దశ I ప్రార్ంభం: 10, 11, తరయు 12 నెలల రబబ ాంద ిరగి పనికి వసాుర్డ 

జనవర 4 & 5, 2021 
అసమకాలిక అభ్యయ సం (ఇవి  అసతకలిక్ అభాా స రోజులు, కబటి ే విదాా ర్డథలు 

వ్యసువాంగా తరయు పూరు పనులను వ్యర సా ాంత్ాంగా నేరే్డ కుాంటార్డ.) 

జనవర 13, 2021 మొదటి సమిసరే్శ్ ముగుస్తుాంద 

జనవర 14, 2021 
టీచర్/రబబ ాంద పనిదనాం 

(విదాా ర్డథలు రోర్ ేచేయర్డ) 

జనవర 15, 2021 హోస్ ేప్రొఫెష్నల్ డవలపశ్మెాంట్ ఇనిరటాే్య ట్ (ాఠశాలలు మూరవేయబడాుయి) 

జనవర 19, 2021 

దశ II ప్రార్ంభం (ఎంచుకున్న  ప్రేడ్ స్థ యి లలు):  ప్రీ-K క్కసాం హైప్రిడ్ లెరి ాంగ్ 

ఎనిా రానిె ాంట్ - 2 వ త్ర్గ్ి, 6 వ త్ర్గ్ి తరయు 9 వ త్ర్గ్ి (కుటాంబాం 

ఎాంచుకుాంే) 

హైప్రిడ్ అభాా సానిి  ఎాంచుకుని  విదాా ర్డథలు రెాంు రోజుల వా కి ుగ్త్ అభాా సాం 

ప్రార్ాంభసాుర్డ. 

జనవర 25, 2021 

దశ III ప్రార్ంభం (ఎంచుకున్న  ప్రేడ్ స్థ యి లలు):  3 వ -5 వ త్ర్గ్ి, 7 వ -8 వ త్ర్గ్ి 

తరయు 10 వ -12 త్ర్గ్తులకు హైప్రిడ్ లెరి ాంగ్ ఎనాి రానిె ాంట్ (కుటాంబాం 

ఎాంచుకుాంే) 

హైప్రిడ్ అభాా సానిి  ఎాంచుకుని  విదాా ర్డథలు రెాంు రోజుల వా కి ుగ్త్ అభాా సాం 

ప్రార్ాంభసాుర్డ. 

ఫిప్రబవర 8, 2021 
హైప్రిడ్ అభాా సానిి  ఎాంచుకుని  విదాా ర్డథలు న్నలుగు రోజుల వా కి ుగ్త్ అభాా సాం 

ప్రార్ాంభసాుర్డ. 
 

విసురాంచన కా లెాండర్శ్ను యాక్స్ స్ చేయడానికి లింక్ ఎాంచుక్కాండ్మ. 
 

సామాజిక్/శారీర్క్ దూర్ అవసరాలు తరయు రప్రదత్వ మార్గదర్శ క్తా్వ నికి క్టేబడ్మ ఉాండటానికి చవర పేర్డ ఆధార్ాంగా 

త్ర్గ్తులను రెాంు సతనా యాలుగా నిరా్ హాంచడానికి మీ శ్సాథ నిక్ సూూ ల్ డేటా సూూ ల్ కు ిరగి వచేే  ఉద్దదశానిి  

ఉపయోగిస్ుాంద. వా కి ుగ్త్ాంగా నేరే్డ క్కవడాం క్కసాం మీ ిలవె్యు ిరగి రావ్యలని మీర్డ ఎాంచుకుాంే మీ ాఠశాల మీ 

ిలలె సతనా య నియాతకనిి  అాందస్తుాంద. మీర్డ ిరగి వచేే  ఉద్దదశ ఫార్మశ్ను పూరు చేయక్ోతే, మీ ిలవె్యు 

వా కి ుగ్త్ాంగా అభాా సకుడ్మగా ప్రోప్రగామ చేయబుత్వు. అయితే, మీర్డ మీ ప్రాధానా త్ను మారేా లనుకుాంే 2021 

జనవర 8 లోగా త్లిదెాంప్రులు శ్సాథ నిక్ సూూ ల్ ను సాంప్రపదాంచవచేు . తోబుటేవుల షెడా్య ల్శ్ను సతలేఖ్నాం 

చేయడానికి సూూ ల్ లీడర్్  కుటాంబాలతో సహక్రసాుర్డ. హైప్రిడ్ లెరి ాంగ్ మోడల్శ్లో, చని  సమూహ బోధన, శిక్షణ, 

విదాా ర్డథల కనఫ రెన్ి ాంగ్ క్కసాం నియాతకలు, త్లిదెాంప్రుల కనఫ రెన్ి ాంగ్, రవలు, ప్రొఫెష్నల్ లెరి ాంగ్ తరయు 

బోధన్న ప్రపణాళిక్ క్కసాం బుధవ్యర్ాం కటాయిాంచబుతుాంద. 
 

డ్మస్ట్రకే్స ేఅాంత్టా ప్రపి త్ర్గ్ి గ్దలో, ప్రపిరోజూ, మా ద ష్ట ేతరయు మిష్న్ రయాలిటీ అయ్యా లా క్లిర పనిచేసాుము. 

ఉని త్ విదా , పని తరయు జీవిత్కల అభాా సానికి దారతీర విదాా  నైప్పణాా నిి  సాధాంచడానికి మా అభాా సకుల 

క్మాూ నిటీని ప్రపేరేిాంచడానికి మేము క్టేబడ్మ ఉని్న ము. మీ నిర్ాంత్ర్ తదదతు తరయు సహకరానికి ధనా వ్యదాలు. 
 

తరాంత్ సమాచార్ాం క్కసాం, దయచేర వెబశ్సైట్, వ్యరాు  విుదలలు తరయు స్ష్ల్ మీడ్మయాను చెక్స చేయాండ్మ. 
 

రవదీయులు, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, పరా్ వేక్షకుు 


