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PHẦN 14
Xin Chào các gia đình của Dekalb County School District,
Tôi hy vọng rằng quý vị đã có một tuần tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã
phản hồi khi chúng tôi chuẩn bị quay trở lại giảng dạy trực tiếp. Học Khu đang
tuân thủ hướng dẫn của Georgia Department of Public Health (DPH), Georgia
Department of Education và DeKalb County Board of Health. Theo kết quả dữ
liệu xu hướng của DeKalb County Board of Health về trung bình số ca nghi
nhiễm trên 100.000 cư dân Quận DeKalb, chúng tôi đang chuẩn bị chuyển học
khu sang Giai Đoạn II của kế hoạch giảng dạy trực tiếp khi có thể. (Tuyên bố từ
chối trách nhiệm: Georgia Department of Public Health báo cáo số lượng và cập
nhật dữ liệu khi nhận được thông tin mới).
Tính đến ngày hôm nay, mức trung bình là 103. Mức trung bình sẽ tiếp tục được
theo dõi hàng ngày vì chúng tôi đã chọn làm theo khoa học và dữ liệu được cung
cấp. Lực Lượng Đặc Nhiệm Mở Cửa Trở Lại COVID-19 của DCSD tiếp tục theo
dõi các xu hướng và thực hiện điều chỉnh như đã cam kết để đảm bảo sự an
toàn và khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của tất cả học sinh, giảng viên và
nhân viên.
Kể từ lần cuối cùng tham gia, chúng tôi đã gặp gỡ các Nhóm Tư Vấn dành cho
Giáo Viên và Phụ Huynh của DCSD và nhiều hiệu trưởng để nhận phản hồi của
họ. Học Khu nhận thức được những phụ huynh quan tâm và các bên liên quan
trong cộng đồng có các quan điểm khác nhau về việc quay trở lại giảng dạy trực
tiếp. Mặc dù chúng tôi nhận thấy rằng có những phụ huynh mong muốn mở cửa
lại trường học ngay lập tức, nhưng điều cần phải nhớ rằng chúng tôi phải cân
bằng mối quan ngại của tất cả các bên liên quan trong cộng đồng để mở cửa trở
lại một cách an toàn thông qua phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn.
Think Tank COVID-19 của DCSD họp mặt hàng ngày và sẽ tiếp tục đánh giá
những gì cần thiết để đảm bảo các lớp học, cơ sở vật chất và xe buýt đều an
toàn và rằng chúng tôi có môi trường lành mạnh cho tất cả các bên liên quan
của DCSD. Bảo vệ sự an toàn của học sinh, các nhà giáo dục và nhân viên trong
thời kỳ đại dịch đang diễn ra vẫn là ưu tiên số một của Học Khu.
Nhân Viên
Vào ngày 19 tháng 10, Lực Lượng Đặc Nhiệm Mở Cửa Trở Lại COVID-19 của
DCSD sẽ trình bày một kế hoạch cập nhật về lịch trình của chúng tôi cho DeKalb
County Board of Education. Chúng tôi đang tiếp tục tinh chỉnh Kế Hoạch Giảng
Dạy Trực Tiếp của mình dựa trên phản hồi từ phụ huynh, nhà giáo dục và các
bên liên quan khác trong cộng đồng.
Học Sinh
Như đã thảo luận trong bản cập nhật tuần trước, các học sinh sẽ tiếp tục học tập
trong môi trường từ xa ở Giai Đoạn II trước khi chuyển sang Giai Đoạn III.
Trong giai đoạn III, phụ huynh/người giám hộ sẽ lựa chọn học tập kết hợp hoặc

VIETNAMESE
học tập từ xa. Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại đã được phát vào ngày 9 tháng 10 để
phụ huynh/người giám hộ có thể đưa ra lựa chọn ưu tiên cho mỗi trẻ. Phản hồi
sẽ giúp các trường học địa phương sắp xếp học sinh thành các nhóm nhỏ để
duy trì các yêu cầu giãn cách xã hội trong lớp học trong giai đoạn học tập kết
hợp và lập kế hoạch cho những học sinh sẽ tiếp tục học tập trực tuyến tại nhà
khi Giai Đoạn III bắt đầu.
Liên kết: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
Các mô hình học tập để xem xét là như sau:
Mô Hình Học Tập Kết Hợp (Kết hợp giữa Học Tập Trực Tiếp và Từ Xa):
Mô hình học tập kết hợp được thiết kế dành cho những gia đình cảm thấy thoải
mái khi cho con họ trở lại học trực tiếp, trong môi trường nhà trường kết hợp với
học tập từ xa. Học sinh sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp một cách an toàn với
giáo viên và bạn cùng lớp của mình. Các gia đình có thể chọn mô hình học tập
từ xa bất cứ lúc nào bằng cách điền vào Mẫu Đơn Thay Đổi Ý Định Trở Lại tại
trường học địa phương.
Học sinh và nhân viên bắt buộc phải đeo đồ che mặt hoặc khẩu trang. Ngoài ra,
học sinh bắt buộc phải mang thiết bị điện tử cá nhân hoặc thiết bị do học khu cấp
đến trường.
Mô Hình Học Tập Từ Xa:
Mô hình học tập từ xa được thiết kế dành cho các gia đình cảm thấy không an
tâm khi cho con họ quay lại trường học theo hình thức trực tiếp vào thời điểm
này. Học sinh sẽ tiếp tục học tại nhà theo hình thức trực tuyến do nhà trường
cung cấp. Các gia đình sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang mô hình học tập trực tiếp
hiện tại sau mỗi khoảng thời gian cho điểm 4,5 tuần bằng cách điền vào Mẫu
Đơn Thay Đổi Ý Định Trở Lại tại trường học địa phương.
Tất cả các gia đình được khuyến khích hoàn thành Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại
trước ngày 23 tháng 10 năm 2020. Trước khi hoàn thành mẫu đơn, vui lòng lấy
số định danh học sinh của con em học sinh quý vị (số ăn trưa hoặc số đăng
nhập Chromebook). Nếu quý vị không có số định danh học sinh của con mình,
vui lòng truy cập Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh, kiểm tra báo cáo tiến bộ
gần đây của con quý vị, hoặc liên hệ với giáo viên của con quý vị.
Chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh và gia đình của các em cho các giai đoạn tiếp
theo của kế hoạch mở cửa trở lại là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý vị có
thể tiếp tục chờ các bản cập nhật thường xuyên về kế hoạch mở cửa trở lại
thông qua bản tin này, trang web DCSD của chúng tôi, trang web trường học, tin
nhắn của trường và các phương tiện truyền thông xã hội (Facebook, Twitter và
Instagram).
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Khảo Sát Thực Địa
Tôi rất vui được cùng Tổng Giám Đốc Khu Vực I, Bà Melanie Pearch đi khảo sát
thực địa. Tổng Giám Đốc Khu Vực Pearch và tôi đã tham quan Trường Tiểu Học
Ashford Park, Trường Tiểu Học Doraville United, và Trường Trung Học Phổ
Thông Chamblee. Xin chúc mừng Trường Tiểu Học Kittredge Magnet và Trường
Tiểu Học Austin đã trở thành Trường Blue Ribbon. Cũng thật tuyệt vời khi thấy
sự tiến bộ của học sinh trường Cross Keys và gặp được nhiều hiệu trưởng kỳ
cựu trong cụm trường này, những người đã tận tâm với trường học của họ. Như
Hiệu Trưởng Cedric Anthony đến từ Sequoyah Middle đã nói, “Chúng tôi gieo
hạt để giúp cây lớn lên, mang lại bóng mát mà chúng tôi có thể không bao giờ
ngồi dưới bóng mát đó.”
Cảm ơn nhiều gia đình đã tiếp tục dành thời gian để liên hệ với tôi, đặt câu hỏi
hoặc chia sẻ phản hồi quý giá của quý vị. Nhằm nỗ lực đảm bảo rằng mọi người
đều nhận được phản hồi, vui lòng chuyển các thắc mắc và phản hồi của quý vị
đến tổng giám đốc và hiệu trưởng khu vực của quý vị. Tôi hiểu rằng đây là thời
gian cực kỳ căng thẳng đối với nhiều gia đình DCSD của chúng ta. Khi chúng tôi
chỉ đạo năm học đang diễn ra, tôi muốn nhấn mạnh cam kết vững chắc của mình
đối với sự an toàn và thành tích học tập của học sinh.
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Cheryl Watson-Harris

