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Xin Chào các Gia Đình của Dekalb County School District,
Vào Thứ Hai tuần tới, tôi sẽ tham gia cuộc họp hội đồng của DCSD, nơi chúng tôi sẽ thảo luận
về các bước tiếp theo trong kế hoạch quay trở lại trường học của mình. Tôi sẽ chia sẻ những
điểm chính trong cuộc họp với quý vị vì tính minh bạch là yếu tố quan trọng đối với việc thành
công trong học tập. Quý vị có thể theo dõi cuộc họp hội đồng sắp tới trên DeKalb Schools TV
(DSTV), Kênh 24 tại DeKalb County, hoặc bằng cách truy cập tại đây:
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/.
Khi chúng tôi điều hướng quay trở lại trường học, xin lưu ý rằng, với tôi không có gì quan trọng
hơn sự an toàn của các học sinh và nhân viên của mình. Đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Tôi cũng muốn nhắc nhở toàn thể quý vị rằng hãy cố gắng hết sức để duy trì sự kiên cường khi
hướng tiếp cận học tập trong điều kiện “bình thường mới” này phát triển. Helen Keller từng nói,
"Mặc dù thế gian này chứa chất đầy sự đau khổ, nó cũng tràn đầy sự chiến thắng vượt qua
những nỗi đau đó." Tôi hoan nghênh học sinh và nhân viên của DCSD vì đã luôn vững vàng
trong suốt đại dịch này và tiến về phía trước.

Chuyến Thăm Bộ Phận Nhanh và Khảo Sát Thực Địa với Văn Phòng Trách Nhiệm Giải
Trình
Xin cảm ơn Tiến Sĩ Linda Frazer và các giám đốc từ các bộ phận khác nhau trong Văn Phòng
Trách Nhiệm Giải Trình. Vào thứ Năm, tôi đã có vinh dự được học hỏi thêm từ họ về các chức
năng và sự hỗ trợ thiết yếu mà họ cung cấp cho khu học của chúng ta, bao gồm:
 Lập kế hoạch liên tục tạo ra cơ hội học tập sáng tạo cho các học sinh.
 Sử dụng dữ liệu từ các nghiên cứu và đánh giá để xác định nhà trường có thể cải thiện
những điều gì và bằng cách nào.
 Phối hợp với học sinh và giáo viên để điều chỉnh tốt hơn các kỳ vọng về hiệu quả học tập.
Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ tuyệt vời tại DeKalb Academy of Technology and the
Environment (DATE), nơi tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các Trường Bán Công. Tôi rất
háo hức khi được thảo luận với tất cả những người tham gia trong phần “gặp gỡ và chào hỏi”
cũng như tìm hiểu về những điều thú vị mà họ đã lên kế hoạch cho các học sinh của chúng tôi.
Tôi phải đề cập rằng mối quan hệ hợp tác giữa các trường bán công của chúng tôi và DeKalb
International Student Center là rất mẫu mực. Tôi tự hào về sự tiến bộ mà nhiều Học Viên Anh
Ngữ (ELL) của chúng tôi đang đạt được nhờ các mối quan hệ hợp tác này. Cảm ơn quý vị vì đã
liên tục phản hồi về trải nghiệm học tập trực tuyến. Ý kiến phản hồi này rất cần thiết cho tôi và
toàn thể đội ngũ tại DCSD để tiếp tục cải thiện và vươn cao hơn nữa. Tôi rất biết ơn sự cam kết
và cống hiến của quý vị đối với sự thành công của các học sinh.
Chúc quý vị có một cuối tuần tuyệt vời với DCSD!
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Bà Cheryl Watson-Harris, Tổng Giám Đốc

