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PHẦN 17 

 

Xin Chào Các Gia Đình của Dekalb County School District, 

 

Xin cảm ơn sự cam kết và cống hiến của quý vị đối với sự thành công của các học sinh. Hôm qua 

đánh dấu ngày thứ 100 của tôi với học khu và tôi là tổng giám đốc tự hào của DeKalb County 

School District. Những tháng vừa qua là thời gian mở mang và khiêm tốn tìm hiểu rất nhiều về 

cộng đồng thân yêu của chúng ta từ các bên liên quan nội bộ và bên ngoài trên toàn học khu, đồng 

thời dẫn dắt và điều hướng qua một đại dịch toàn cầu. 

 

Tôi mong muốn được chia sẻ những điểm mạnh và cơ hội đã xác định của mình, dựa trên tầm 

nhìn của DCSD để truyền cảm hứng cho cộng đồng các học viên của chúng tôi đạt được thành tích 

xuất sắc trong giáo dục để tất cả các học sinh đáng hài lòng và xuất sắc của chúng tôi, thuộc toàn 

bộ cộng đồng đa dạng có thể phát huy hết tiềm năng của các em để đạt được tầm nhìn của chúng 

tôi đối với học sinh tốt nghiệp Dekalb County School District. 

 

Cảm ơn DCSD rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của cộng đồng này và được làm 

việc với những nhà vô địch tuyệt vời và những chiến binh công bằng của học khu hùng mạnh này 

để đưa tất cả chúng ta Ngày Càng Tiến Lên, khi chúng ta truyền cảm hứng, đạt mục tiêu và xuất 

sắc. Vui lòng truy cập Góc Tổng Giám Đốc để biết thêm. 

 

Như quý vị đã biết, chúng tôi đã phát Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại vào ngày 9 tháng 10 và đã gia hạn 

thời hạn đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Bằng cách điền vào mẫu đơn này, phụ huynh/người 

giám hộ có thể chọn tùy chọn ưu tiên của họ cho mỗi trẻ. Trường học của chúng tôi sử dụng dữ 

Truyền cảm hứng. Đạt mục tiêu. Xuất sắc 

“Cảm ơn DCSD rất nhiều vì đã cho tôi 
cơ hội trở thành một phần của cộng 
đồng này và được làm việc với những 
nhà vô địch tuyệt vời và những chiến 
binh công bằng của học khu hùng 
mạnh này.” 
 
Bà Cheryl Watson-Harris 
Tổng Giám Đốc 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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liệu hoàn thành mẫu đơn Ý Định Trở Lại dành cho Phụ Huynh để thu thập thông tin về các gia đình 

muốn trở lại mô hình học tập kết hợp hay duy trì môi trường học tập từ xa. 

 

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 môi trường học trực tiếp tại trường kết hợp với học tập từ xa. 

 

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. 

 

Để đảm bảo một môi trường an toàn khi con quý vị đến trường và để chuẩn bị đầy đủ cho việc tiếp 

tục hình thức giảng dạy từ xa, chúng tôi cần tất cả phụ huynh gửi mẫu khảo sát cho mọi trẻ theo 

học tại trường của chúng tôi. 

 

Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi khảo sát cho con quý vị, chúng tôi sẽ cho rằng con quý vị 

sẽ quay lại học trong môi trường kết hợp. Mẫu đơn khảo sát sẽ đóng vào ngày 30 tháng 11 năm 

2020. Vui lòng nhấp vào đây để tham gia khảo sát:  

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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Cập Nhật COVID-19 

 

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 qua, con số của Quận DeKalb được GDPH báo cáo 

là 270. 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-status-report. Sự gia tăng những con số này vẫn là một mối 

quan tâm lớn và học khu sẽ tiếp tục chia sẻ các lời khuyên an toàn và các thông tin quan trọng 

theo Center for Disease Control and Prevention (CDC). Theo lưu ý đó, vui lòng xem video âm nhạc 

Wave Them Bows của các giáo viên và học sinh ban nhạc, những người đang thúc đẩy giữ an 

toàn trong đại dịch. 

 

Dưới đây là một số thông tin quan trọng về việc đeo khẩu trang theo CDC: 

Che miệng và mũi của quý vị bằng khẩu trang khi ở gần người khác 

• Quý vị có thể lây truyền COVID-19 cho người khác ngay cả khi quý vị không cảm thấy bị 

bệnh. 

• Khẩu trang dùng để bảo vệ người khác trong trường hợp quý vị bị nhiễm bệnh. 

Mẫu Đơn Ý Định Trở Lại 
Ngày 9 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 
ĐƯỢC GIA HẠN 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• Mọi người nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và khi xung quanh có những người 

không sống trong gia đình của quý vị, đặc biệt là khi khó duy trì các biện pháp giãn cách xã hội 

khác. 

o Không nên dùng khẩu trang cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, bất kỳ người nào bị khó thở, không đủ 

nhận thức, mất khả năng vận động hoặc không thể tháo khẩu trang ra mà không có sự trợ giúp. 

• KHÔNG sử dụng khẩu trang dành cho nhân viên y tế. Hiện tại, khẩu trang dùng trong phẫu 

thuật và khẩu trang phòng độc N95 là những nguồn cung cấp thiết yếu nên dành cho nhân viên y 

tế và những người ứng phó tuyến đầu khác. 

• Tiếp tục giữ khoảng cách 6 foot (2m) giữa quý vị và người khác. Khẩu trang không thể thay 

thế cho việc giãn cách xã hội. 

 

Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen Đáng Được Sống năm 2020 

 

Tuần Lễ Hành Động Người Da Đen Đáng Được Sống năm 2020 của Hệ Thống Trường DeKalb ở 

học khu đã thành công rực rỡ. Tôi thực sự biết ơn sự hỗ trợ và các bài thuyết trình mạnh mẽ từ 

các diễn giả của chúng tôi bao gồm Cảnh Sát Trưởng Quận DeKalb Melody Maddox, Hank Stewart 

của Stewart Foundation, Tiến Sĩ Thomas McBryde, Tiến Sĩ Ghody Muhammad từ Georgia State 

University và Tiến Sĩ Haggen từ Scholastic. Chúng tôi sẽ sớm có video để chia sẻ cho các học sinh 

và gia đình có thể đã bỏ lỡ tuần lễ truyền cảm hứng này. Vui lòng truy cập @dekalbschools trên 

YouTube. 

 

Trong tuần lễ BLM, tôi vô cùng ngưỡng mộ các học sinh xuất sắc của chúng tôi, các em đã rất bình 

tĩnh và suy nghĩ thấu đáo khi các em nói về bất công chủng tộc và tác động của vấn đề chủng tộc 

đối với thế giới và cộng đồng người da đen. Tôi rất thích nghe kế hoạch của học sinh chúng tôi về 

CÁC CA NHIỄM COVID-19 
TẠI QUẬN DEKALB 
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việc tạo ra một di sản và những lời khẳng định của các em về việc đoàn kết thế giới. Xin gửi lời 

cảm ơn đến Hội Đồng Giáo Dục DCSD và những người lãnh đạo học khu đã nỗ lực làm nên thành 

công của tuần lễ BLM. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phong trào này để trao quyền cho nhiều học 

sinh đa dạng đáng hài lòng của chúng tôi. Vui lòng theo dõi để biết thêm thông tin liên quan đến 

chương trình My Brother’s Keeper, một sáng kiến quốc gia nhằm giải quyết những khoảng cách cơ 

hội đang tồn tại dai dẳng mà bé trai và nam thiếu niên da màu phải đối mặt để đảm bảo tất cả 

thanh thiếu niên có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Mục tiêu của DCSD là thành lập các chi 

hội tại mỗi trường trong số 137 trường của DCSD. 

 

Gắn Kết Cộng Đồng 

Cảm ơn các bên liên quan của chúng tôi, những người đã tham dự các tòa thị chính trong tuần lễ 

này-Văn Phòng Trung Tâm, Tài Xế Xe Buýt và các nhân viên Trường Học. Những cuộc trò chuyện 

này rất quan trọng để chúng tôi chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại trường và thực hiện một cách an 

toàn. 

 

Chúng tôi đã tổ chức và hướng dẫn các gia đình và phụ huynh tuyệt vời của chúng tôi trong tuần lễ 

này. Buổi Trao Đổi Thông Tin Trực Tuyến cũng như nguồn lực kỹ thuật số, nhà cung cấp và hơn 

thế nữa đã được cung cấp tại Hội Nghị Trực Tuyến Trao Quyền Cho Phụ Huynh và Gia Đình. Cảm 

ơn quý vị đã tham gia và xin biết rằng, việc trao quyền cho các gia đình của chúng tôi để hỗ trợ các 

học sinh của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu! Để biết thêm thông tin về Hội Nghị Trực Tuyến Trao 

Quyền Cho Phụ Huynh và Gia Đình, vui lòng xem bên dưới. 

 

Cuối cùng, chúng tôi rất vui khi học khu có xếp hạng tín nhiệm tích cực và chúng tôi đánh giá cao 

sự cống hiến và nỗ lực của toàn thể nhân viên để thực hiện điều này. Truy cập vào đây để đọc tin 

tức tuyệt vời của chúng tôi: DCSD Nhận Được Xếp Hạng Tích Cực từ Moody’s Investors Services. 

 

Chúc gia đình của DCSD có Kỳ Nghỉ Mùa Thu tuyệt vời và vui lòng tiếp tục truy cập các nội dung 

cập nhật về việc mở cửa trở lại trên trang web của chúng tôi tại 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/. 

 

Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

