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ప్రియమైన DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ కుటౌంబానికి, 

 

ఒక సౌంవత్స ర్ౌం దూర్ౌంగా ఉనన  త్రువాత్ ముఖాముఖి నేరుు కోవడౌం కోసౌం రేపు ఉదయౌం మా స్కూ లర్ లను 

మా స్కూ ల్శ్కి ఆహా్వ నిౌంచడౌం నాకు చాలా ఆనౌందౌంగా ఉౌంది. నేను ఈ విద్యయ  సౌంవత్స ర్ౌం గురౌంచి 

ఉత్సస హౌంగా ఉనాన ను, మా స్కూ లరుల ిరగి స్కూ ల్శ్లోకి ప్రపవేశౌంచడౌం, అలాగే వరుు వల్ సెట్టౌంగశ్లో 

ఉౌండిపోవడానికి ఉత్సస హౌంగా ఉనాన రు.  COVID-19 సవాళ్లల ఉనన పప ట్కీ, మా విద్యయ రుులు తరయు వార 

కుటౌంబాలకు విజయవౌంత్మైన తరయు అధిక నాణ్య త్ గల విద్యయ  అనుభవానిన  అౌందిౌంచడానికి నా 

సిబ్బ ౌంది తరయు నేను కటటబ్డి ఉనాన ము. 

 

విదయ  అభివృది ిచౌందిౌంది తరయు అభ్యయ సౌం ిరగి ఆవిష్ూ రౌంచబ్డుతౌండగా, భప్రదత్ను మా ప్రపథత 

ప్రాధానయ త్గా కొనస్కగిసా్కము.  తళ్ళీ , మా స్కూ ల్ కమ్యయ నిటీ సుర్క్షిత్ౌంగా ఉౌందని నిరిారౌంచడానికి మా 

విద్యయ రుులు సెౌంటర్డస  ఫర్డ డిసీజ్ కౌంప్రోల్ అౌండ్ ప్రివెనషన్ (CDC) చిప న ఉపశతన వ్యయ హ్వలను 

అనుసరౌంచడౌం చాలా శ్కి లష్టమైనది.  దయచేసి తనౌం ఎలా ఉనాన రో ఇకూ డ చదవౌండి DCSD ని సుర్క్షిత్ౌంగా 

ఉౌంచడౌం శారీర్క దూర్ౌం నుౌండి చేతలు కడుకోూ వడౌం వర్కు.  ఈ సమాచార్ౌం ఇత్ర్ వనరులు తరయు 

అనువాద్యలతో ాట మా రీఓపెనిౌంగ పేజీలో కూడా చూడవచ్చు . మాసుూ లను ధరౌంచడౌం స్కూ ల్శ్లో 

త్పప నిసర, తరయు మీ ిలలలు ఆరోగయ ౌం బాగోలేనపుప డు ఇౌం లో  ఉౌంచడౌం వౌంట్ COVID-19 సౌంబ్ౌంధిత్ 

భప్రదత్స ప్రపోోకాల్శ్లను అనుసరౌంచతని మా విద్యయ రుులను ప్రపోత్స హౌంచినౌందుకు ధనయ వాద్యలు. 

 

మా కుటౌంబాలు తరయు విద్యయ రుుల తధయ  బ్లమైన సౌంబ్ౌంధానిన  ఏర్ప ర్చ్చకోవడౌం విద్యయ రుుల పనితీరు 

తరయు విద్యయ  వృదినిి నిరిారసాుౌంది.  తహమామ ర సతయౌంలో మా విద్యయ రుులలో కొౌంత్తౌంది అభ్యయ స 

నష్టటనిన  అనుభవిౌంచారు తరయు మా విద్యయ రుులౌందరూ విద్యయ పర్ౌంగా తరయు స్కమాజికౌంగా అభివృది ి

చౌందడానికి వీలు కల్ప ౌంచే స్కధిౌంచిన అౌంత్రాలను పరష్ూ రౌంచడానికి DCSD కటటబ్డి ఉౌంది. ఏదైనా 

సవాళ్లల , విద్యయ పర్మైన లేద్య స్కమాజిక-భ్యవోద్వా గాలకు తదదత కోసౌం దయచేసి మీ ిలలల స్కూ ల్శ్తో కనెక్ట ట 

అవా ౌండి, మీ ిలల తహమామ ర సతయౌంలో అనుభవిౌంచి ఉౌండవచ్చు . 

 

ప్రపిరోజూ వార ిలలల జీవిత్సలలో తరయు మా స్కూ ల్ కమ్యయ నిటీలో మారుప  తెచేు  కుటౌంబాలకు నేను 

చాలా కృత్జ్ఞుడను. కల్సి, మేము ఒక జిలాల గా పెరుగుతూనే ఉౌంటాతని తరయు మా విద్యయ రుులు 

పెరుగుత్సర్ని నాకు నతమ కౌం ఉౌంది. 

 

కృత్జుత్లతో, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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