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PHẦN 15

Xin Chào Các Gia Đình của Dekalb County School District,
Thứ Hai tuần trước, tôi đã trình bày một bản cập nhật trước DeKalb County Board of
Education (BOE). Cuộc thảo luận này tập trung vào tiến trình của chúng tôi trong kế
hoạch quay trở lại học tập trực tiếp của mình.
Trong cuộc họp, tôi đã chia sẻ với BOE rằng mức giảm thiểu sự lây lan của COVID-19
trong cộng đồng Quận DeKalb vẫn chưa đủ để đảm bảo cho nhân viên, nhà giáo dục
và học sinh của chúng tôi quay trở lại hình thức giảng dạy trực tiếp. Như Học Khu đã
thông báo nhất quán trong vài tháng qua, tiêu chí thiết yếu của chúng tôi để chuyển
sang giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi là mức độ lây lan
trong cộng đồng phải giảm xuống dưới 100 ca nhiễm trên 100.000 người trong mức
trung bình 14 ngày. Xin nhắc lại, chúng tôi chưa từng làm trái kế hoạch của mình, trong
đó việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên là điều tối quan trọng.
Các Chỉ Số Được CDC Phát Hành cho Đồ Họa Thông Tin về Việc Ra Quyết Định của
Trường Học Năng Động
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CÁC CHỈ SỐ

Nguy Cơ
Truyền Bệnh
Thấp Nhất ở
Trường Học

Nguy Cơ
Truyền Bệnh
Thấp Hơn ở
Trường Học

Nguy Cơ
Truyền Bệnh
Trung Bình ở
Trường Học

Nguy Cơ
Truyền Bệnh
Cao Hơn ở
Trường Học

Nguy Cơ
Truyền Bệnh
Cao Nhất ở
Trường Học

Số ca nhiễm mới trên
100.000 người trong vòng 14
ngày qua*

<5

5 đến <20

20 đến <50

50 đến < 200

>200

Tỷ lệ phần trăm xét nghiệm
RT-PCR dương tính trong 14
ngày qua**

<3%

3% đến <5%

5% đến <8%

8% đến < 10%

>10%

Khả năng trường học có thể
thực hiện 5 chiến lược giảm
thiểu chính:
• Sử dụng khẩu trang phù
hợp và đúng cách
• Giãn cách xã hội ở mức
độ rộng nhất có thể
• Quy tắc vệ sinh tay và hô
hấp
• Làm sạch và khử trùng
• Truy vết tiếp xúc phối hợp
với sở y tế địa phương

Thực hiện cả 5
chiến lược một
cách chính xác
và nhất quán

Thực hiện cả 5
chiến lược một
cách chính xác
nhưng không
nhất quán

Thực hiện 3-4
chiến lược một
cách chính xác
và nhất quán

Thực hiện 1-2
chiến lược một
cách chính xác
và nhất quán

Không thực
hiện chiến lược
nào

*Số ca nhiễm mới trên 100.000 người trong vòng 14 ngày qua được tính bằng cách cộng số ca nhiễm mới trong quận
(hoặc hình thức cộng đồng khác) trong 14 ngày qua chia cho dân số trong quận (hoặc hình thức cộng đồng khác) và
nhân với 100.000.

Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với nhóm Tư Vấn Y Tế COVID-19 của DCSD để xem xét hướng
dẫn mới được cập nhật này và thiết lập các phương pháp tốt nhất để vận hành trường
học an toàn trong giai đoạn đại dịch. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với nhóm
bảo trì và cơ sở vật chất của mình để đảm bảo các quy trình phù hợp được áp dụng
cho hệ thống vệ sinh và HVAC trước khi trường học mở cửa trở lại.
Lực Lượng Đặc Nhiệm Mở Cửa Trở Lại COVID-19 sẽ kiểm tra trang web của GDPH
hàng ngày sau 3 giờ chiều để theo dõi dữ liệu xu hướng hiện tại cho Quận DeKalb và
Georgia. Học Khu không tính toán dữ liệu hoặc đưa ra giả định về dữ liệu được GDPH
báo cáo. Nếu quý vị muốn truy cập thông tin, vui lòng làm theo các bước sau:
1. Truy cập https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report sau 3 giờ chiều hàng
ngày để xem thông tin hiện tại.
2. Di chuyển đến phần hiển thị bản đồ Georgia.
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3. Di chuột qua Quận DeKalb để xem thống kê hàng ngày.
4. Nếu quý vị muốn xem dữ liệu lịch sử, quý vị có thể thay đổi ngày bằng cách chọn
tháng và ngày trên menu lịch thả xuống.
Gắn Kết Cộng Đồng
Cảm ơn tất cả những người đã tham dự Cuộc Họp Trực Tuyến Mùa Thu của DeKalb
Council of PTA cũng như Principal Town Hall. Phản hồi và sự minh bạch của quý vị là
vô giá và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn kết trực tuyến hơn nữa để
chia sẻ các biện pháp giữ an toàn cho nhân viên và học sinh của chúng tôi. Ngoài ra,
đặc biệt cảm ơn các ủy viên của chúng tôi, Cô Amanee Salahuddin và các học sinh lớp
một của cô tại Trường Tiểu Học Flat Rock vì đã làm việc chăm chỉ và cam kết với các
học sinh của chúng tôi.
Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán
Tôi rất vui mừng khi được chia sẻ rằng Học Khu đã nhận được báo cáo tài chính đã
được kiểm toán cho năm tài khóa 2018 và 2019. Các báo cáo đã cho thấy sự đánh giá
rõ ràng, không bị sửa đổi về các hoạt động tài chính của Học Khu. Tiếp tục cải thiện
quy trình kiểm toán nội bộ và báo cáo của chúng tôi nhằm cung cấp sự minh bạch về
tài chính của Học Khu vẫn là một ưu tiên thiết yếu đối với tôi và BOE.

Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại
Ngày 9-30 tháng 10 năm 2020
ĐÃ GIA HẠN

Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại đã được phát vào ngày 9 tháng 10 và ngày 21 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 khi 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. Vui lòng nhấp vào
liên kết bên dưới để điền Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại, mẫu đơn này cũng có sẵn bằng 15
ngôn ngữ hàng đầu của chúng tôi.
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Liên kết: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
Tôi biết nhiều gia đình đã hỏi về nơi họ có thể xem thông tin cập nhật về việc ứng phó
với COVID-19 và việc mở cửa trở lại trường học của chúng tôi. Vui lòng xem lại nguồn
tài liệu này, trong đó nêu rõ các cách thức khác nhau mà chúng tôi sử dụng để cung
cấp các bản cập nhật. Chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn dịch thuật thông tin liên
lạc cho phụ huynh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và cung cấp khả năng
chọn ngôn ngữ ưu tiên trong công cụ Tin Nhắn Trường Học của chúng tôi.
Những Người Bảo Vệ Mới cho Trẻ Em
Chào mừng các thành viên mới trong đội ngũ của chúng tôi (Giám Đốc Điều Hành,
Giám Đốc Tài Chính & Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Trao Quyền cho Cộng Đồng, Đổi
Mới và Quan Hệ Đối Tác đã tham gia với chúng tôi trong tuần này. Họ đã được chính
thức giới thiệu với đội ngũ của mình vào thứ Năm, ngày 15 tháng 10 và chúng tôi rất
vui khi có sự đồng hành của họ nhằm giúp chúng tôi cải tiến và phát triển.
Học Sinh của Chúng Tôi
Au’Niyah hiện là một thành viên của Chương Trình Nghệ Thuật Ẩm Thực Miller Grove.
Em đã được giáo viên của mình và Hospitality Education Foundation of Georgia
(HEFG) lựa chọn để tham gia bữa tối gây quỹ của Quận DeKalb vào tuần trước. Cảm
ơn Au’Niyah vì đã đại diện cho DCSD rất tốt và đã tiếp tục thể hiện xuất sắc trong
chương trình nghệ thuật ẩm thực. Em làm rất tốt!
Tôi cũng muốn đề cập rằng vào ngày 14 tháng 10, các học sinh lớp 10 và 11 của chúng
tôi đã có cơ hội thi PSAT/NMSQT. Xin đặc biệt cảm ơn tất cả các học sinh tham gia,
lãnh đạo trường và giám thị vì một kỳ thi thành công. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn bộ
phận chuyên chở của chúng tôi đã chở tất cả các học sinh đã đăng ký thi và đảm bảo
học sinh được đưa đón an toàn tại từng trường. Kỳ thi PSAT/NMSQT thứ hai sẽ diễn ra
vào ngày 29 tháng 10 cho những học sinh đã đăng ký thi. Chúng tôi hy vọng có một kỳ
thi PSAT/NMSQT lần thứ 2 an toàn và thành công.

VIETNAMESE
Tôi thực sự biết ơn sự kiên nhẫn và chiếu cố liên tục của quý vị khi chúng tôi điều
hướng năm học đang diễn ra của mình. Như mọi khi, tôi vẫn cam kết hoàn toàn với sự
an toàn và thành tích học tập của các học sinh.
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Cheryl Watson-Harris

