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సమకాలీన అభా్య సం యొక్క  అవసరాన్ని  తొలగంచడాన్నకి విదా్య ర్థులందరూ ఆగస్టు 2021 నండి 

సవ యంగా చేసే బోధన కోసం షెడా్య ల్ చేయబడతార్థ; ఏదేమైనా, వర్థు వల్ లెర్ి ంగ్ ఎంపిక్లలో 

పాలొ్గనడాన్నకి వా కిగితమైన అభా్య సాన్ని  న్నలిపివేసే అవకాశాన్ని  జిలా్ల కుటంబాలకు అందిసి్టంది. 

వర్థు వల్ లెర్ి ంగ్ ఆప్షన్్స  విదా్య ర్థులన వర్థు వల్ టీచర్ ానండి FLEX అకాడమీ, Georgia వర్థు వల్ 

స్కక ల్ లేద్య స్కక ల్ డిస్ట్రుక్ట ు అంతటా న్నయమంచబడిన వర్థు వల్ టీచర్ ాద్యవ రా నేర్థు కోవడాన్నకి 

అనమతిసి్టంది. 

ప్రతి బిడడ కోసం న్నర్ణయం తీస్టకునే మందు తలాిదండ్రులు ఈ డ్రకింది వాటిన్న ప్ర్గణంచాలి: 

• మీ పిలలా వా కిగితమైన అభా్య సం నండి వైదొలగాలన్న మీర్థ ఎంచుకుంటే, స్టసాు ్ 

మర్యు షెడా్య ల్ కార్ణంగా ఈ న్నర్ణయం సెమసుర్-న్నబదధత. రండవ సెమసుర్ 

కోసం మీ పిలలా అభా్య స ఎంపిక్న వా కి-ిఅభా్య సాన్నకి మార్ు డాన్నకి నవంబర్ 

2021 లో అవకాశం ఉంటంది. 

• వర్థు వల్ లెర్ి ంగ్ డ్రప్తి విదా్య ర్ుకి సరైనది కాదు. కంతమంది విదా్య ర్థులు 

వర్థు వల్ లెర్ి ంగ్ వాతావర్ణంలో విదా్య ప్ర్ంగా, సామాజిక్ంగా లేద్య 

మానరక్ంగా బాగా సర్థుబాట చేయలేదు. 2021-2022 విద్యా  సంవత్ రాన్నకి 

న్నర్ణయం తీస్టకునే మందు తలాిదండ్రులు తమ బిడడ వర్థు వల్ లెర్ి ంగ్ 

వాతావర్ణంలో ఎల్ల న్నమగి మై, డ్రప్దర్శ ంచారో లేదో ఆలోచంచాలి. 

• మడిల్ మర్యు హై స్కక ల్ విదా్య ర్థులు FLEX అకాడమీ, Georgia వర్థు వల్ 

స్కక ల్ లేద్య వార్ స్టసాు న్నక్ స్కక ల్స్టలలో లేద్య స్కక ల్ డిస్ట్రుక్ట ు అంతటా 

న్నయమంచబడిన FLEX టీచర్ ాద్యవ రా కోర్్థ లు తీస్టకోవచుు . గమన్నక్: 

విద్యా స్టర్థులన ఇతర్ స్కక ల్స్టల టీచరా్థ బోధంచవచుు . 

• ఎలిమంటరీ స్కక ల్ విదా్య ర్థులు తమ స్కక ల్స్టలలో మర్యు స్కక ల్ డిస్ట్రుక్ట ు 

అంతటా న్నయమంచబడిన టీచరా్థ అందించే స్కక ల్-ఆధార్త వర్థు వల్ 

లెర్ి ంగ్ కోర్్థ లలో పాలొ్గంటార్థ. 

• వా కిగితంగా స్కక ల్స్టకు హాజర్య్యా  విదా్య ర్థుల క్ంటే వర్థు వల్ కోర్్థ  

సమర్ప ణలు ప్ర్మతం కావచుు . ఉద్యహర్ణకు, ఇంటర్ని షనల్ 

బాక్లూర్య్యట్, మాంటిస్్స ర్, డా్య యల్ ల్లంగ్వవ జ్ ఇమమ ర్ షన్స, సంటిఫిక్ట 

టూల్్  అండ్ టెకిి క్్ట  (STT), అడావ న్్స స్టడ్ స్టసుస్, కని్న  అడావ న్్స స్టడ్ స్ట ా్ స్టమంట్, 

కన్ని  డ్రప్ప్ంచ భ్యషా కోర్్థ లు మర్యు కన్ని  ప్న్నతీర్థ ఆధార్త కోర్్థ లు 

వాసవింగా అందించబడవు. 

• ఒక్ కుటంబం వర్థు వల్ అభా్య సాన్ని  ఎంచుకుంటే, విదా్య ర్థులు రండ్రకోన్ 

(టీచర్ నేతృతవ ంలోన్న డ్రప్తా క్ష డ్రప్తా క్ష స్కచన) మర్యు అసమకాలిక్ (ర్యల్ 

టైమ్ టీచర్ నేతృతవ ంలోన్న బోధన లేకుండా ఆన్సస్టలైన్స) అభా్య సంలో పూర్గిా 

న్నమగి మవావ లి. రోజువారీ హాజర్థ ప్రా్ వేక్షంచబుతంది. 

 

ఈ సమాచార్ం జూన్ 25, 2021 న అనంతమైన కాా ంప్్ ద్యవ రా మర్యు స్కక ల్ మసెంజర్ 

నోటిఫికేషన్స ద్యవ రా కుటంబాలకు ప్ంప్బుతంది. తమ విద్యా ర్థుల కోసం వా్ క్తగితమైన 

అభా్య సాన్ని  న్నలిపివేయడాన్నక్త ఎంచుకునే కుటంబాలు మాప్తమే అనంతమైన కా్ ంరస్ 

(పేరంట్ పోర్టల్) లో లభంచే ఆన్్లైన్ డిక్ లరేషన్్ను పూర్త ిచేయాలి. న్నలిపివేత ఫార్మ్ను 

సమర్తప ంచడాన్నక్త చివ్ర్త తేదీ జూలై 2, 2021, రాప్తి 11:59 గంటల వ్ర్కు ఉంది. 

 

మీకు సహాయం అవసర్మైతే లేద్య అనంతమైన కాా ంప్్స్టలో ేరంట్ పోర్ుల్ ఖాతా లేక్పోతే, మీర్థ ప్న్న 

సమయంలో స్టసాు న్నక్ స్కక ల్స్టన 678-676-  వదు కాల్ చేయవచుు . 

 

ఇని్న న్నట్ కాా ంప్్స్టలో ేరంట్ పోర్ుల్ ఖాతాన స్టసాు పించడాన్నకి, ఈ డ్రకింది లింక్టస్టన ఎంచుకోండి:  

https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Finfinite-campus%2F&data=04%7C01%7CLupe_McMurray%40dekalbschoolsga.org%7C15b90105c0344a0188ea08d93b16c5b2%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637605791258724570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BlcEy5RsCSW6R2s2CV5lQ9wEVpr9PgvdxS0Tq2SEeDg%3D&reserved=0

	Phone Number: 


