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PHẦN 16
Xin Chào Các Gia Đình của Dekalb County School District,
Tôi hy vọng rằng quý vị đã có một tuần năng động. Trong khi dịch COVID-19 tiếp tục tác
động đến cuộc sống của cộng đồng chúng ta, cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe và
sự an toàn của các học sinh và nhân viên vẫn là điều quan trọng nhất.
Như tôi đã chia sẻ trong vài tuần qua, kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi vẫn nhất
quán và không thay đổi. Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với việc nhập học trở
lại cũng không cho phép chúng tôi mở cửa trở lại và phải đóng cửa trường học, nên cộng
đồng của chúng ta không thể đoán trước được điều gì thêm trong đại dịch này. Điều quan
trọng là trong những thời điểm không chắc chắn này học sinh phải tập trung học tập cho
đến khi chúng tôi có thể quay trở lại giảng dạy trực tiếp một cách an toàn. Trong khi học
sinh tập trung vào thành tích học tập, các nhà lãnh đạo học khu đang làm việc chăm chỉ
để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường học, bao gồm chuẩn bị cho tình huống khẩn
cấp, chuyên chở, các quy trình an toàn, và hơn thế nữa. Vui lòng tiếp tục truy cập trang
web Mở Cửa Trở Lại của chúng tôi để biết thông tin cập nhật tại địa chỉ
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/.
Mức độ lây lan trong cộng đồng tiếp tục tăng vượt qua chuẩn mực “Mức Độ Lây
Lan Đáng Kể” là 100 ca nhiễm trên 100.000 cư dân trong thời gian hai tuần theo tính
toán của Georgia Department of Public Health (GDPH). Tính đến ngày hôm nay, con
số của Quận DeKalb được GDPH báo cáo là 198. Để luôn cập nhật về mức độ lây lan
ở Quận DeKalb, vui lòng tiếp tục truy cập: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-statusreport. Sự gia tăng những con số này là rất đáng lo ngại và chúng tôi muốn đảm bảo rằng
các gia đình và nhân viên nắm rõ một số thông tin thực tế quan trọng theo Center for
Disease Control and Prevention (CDC).
Biết những sự thật về bệnh vi-rút corona 2019
•

Bệnh có thể khiến tất cả mọi người bị ốm, bất kể chủng tộc hay sắc tộc.
o

Sự sợ hãi và lo lắng về COVID-19 có thể khiến mọi người trốn tránh hoặc
chối bỏ những người khác mặc dù họ không có nguy cơ lây lan vi-rút.
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•

Đối với hầu hết mọi người, nguy cơ ngay lập tức mắc bệnh nặng do vi rút gây ra
COVID-19 được cho là thấp.
o

Một số người có thể có nguy cơ cao hơn đối với biến chứng nghiêm trọng
hơn do COVID-19 và phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân.

o

Một người đã hoàn thành việc cách ly hoặc đã được ra khỏi khu cách ly
không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

•

Có những điều đơn giản quý vị có thể làm để giúp cho bản thân và những người
khác được khỏe mạnh.
o

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc
biệt là sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi; sau khi vào nhà vệ sinh; và trước khi
ăn hoặc chế biến thức ăn.

o

Tránh đưa tay chưa rửa sạch chạm vào mắt, mũi và miệng.

o

Ở nhà nếu quý vị bị ốm.

o

Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào
thùng rác.

Hãy ghi nhớ những dữ kiện này khi chúng ta vượt qua đại dịch này.
Một Ngày trong Cuộc Sống
Khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường học, một số thành viên lãnh
đạo cấp cao và thành viên Hội Đồng đã có cơ hội đến thăm ba trường tại DCSD để quan
sát kế hoạch nhập học trở lại, trong chuyến tham quan “Một Ngày trong Cuộc Sống” tuần
vừa qua. Chuyến tham quan cho phép các thành viên lãnh đạo quan sát sự đồng bộ của
các quy trình/thực hành của nhà trường, học sinh trong lớp học, khi học sinh chuyển tiết
học, ăn trưa và tan học. Xin cảm ơn các nhân viên tại Trường Tiểu Học Canby Lane,
Trường Trung Học Cơ Sở Chapel Hill và Trường Trung Học Phổ Thông Tucker đã giúp
thực hiện chuyến tham quan này.
Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen Đáng Được Sống năm 2020
Tuần từ ngày 9 đến 13 tháng 11 sẽ diễn ra sự kiện “Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen
Đáng Được Sống tại các Trường DeKalb năm 2020” trong học khu. Sự kiện kéo dài một
tuần này có các hoạt động giảng dạy hàng ngày tại trường về Người Da Đen Đáng Được
Sống, bao gồm lễ kỷ niệm trên truyền thông xã hội về các Trường Đại Học và Cao Đẳng
Lịch Sử của Người Da Đen (HBCU), lễ kỷ niệm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của
Người Da Đen ở Quận DeKalb, Lễ Mở Màn chương trình “My Brother’s Keeper”, chương
trình “My Black is Beautiful Unity Day” và một cuộc thảo luận nhóm do học sinh dẫn dắt.
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Mục tiêu của “Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen Đáng Được Sống tại các Trường
DeKalb năm 2020” khơi dậy phong trào tư duy phản biện và đối thoại trung thực đang
diễn ra tại các cộng đồng trường học để mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia vào các vấn
đề công bằng chủng tộc.
DCSD là một học khu đa dạng và chúng tôi tôn vinh sự đa dạng tốt đẹp đó theo tất cả các
cách. Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen Đáng Được Sống tại các Trường DeKalb năm
2020 mang đến cho học sinh và nhân viên cơ hội ghi nhận những hình ảnh tích cực về
học sinh trong cộng đồng, đồng thời lên tiếng chống lại sự bất công về chủng tộc và xã
hội trong cộng đồng.
Gắn Kết Cộng Đồng
Tôi rất vinh dự khi được làm diễn giả khách mời cho Rotary Club of Stone Mountain. Năm
nay họ đã trở thành Câu Lạc Bộ Rotary Kết Hợp đầu tiên trên thế giới. Kết Hợp là gì? Đơn
giản: Họ đưa ra cho các thành viên lựa chọn tham dự cuộc họp trực tiếp hay tham gia vào
buổi phát trực tiếp mỗi tuần.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự những Buổi Trò Chuyện Khu Vực và Buổi Trò
Chuyện Phụ Huynh của chúng tôi tối qua. Chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời lãnh đạo các
khu vực và học khu và tôi đánh giá cao tất cả công sức của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục
ghi lại tất cả ý kiến đóng góp và nếu quý vị bỏ lỡ buổi trò chuyện tối qua, vui lòng nhấp
vào đây https://youtu.be/0mC36NaRKVQ.
Chúc quý vị có một cuối tuần tuyệt vời, và cảm ơn tất cả những gì quý vị đã làm để học
khu của chúng ta được vững mạnh.
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Cheryl Watson-Harris

