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Xin Chào các gia đình của Dekalb County School District,
Tôi rất biết ơn khi được là một phần của học khu, nơi nhân viên và cộng đồng được
đầu tư chung để thấy được sự thành công của các học sinh. Khi tham quan toàn bộ
DeKalb County School District (DCSD), bất kể ở khu vực nào, tôi cũng đều thấy được
tình cảm, niềm đam mê và cam kết chung với các học sinh của chúng ta. Tôi hoàn toàn
tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian này bởi học khu của chúng ta là một
gia đình lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể và cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu
và trở nên xuất sắc.
Khảo Sát Thực Địa tại Khu Vực VII
Mục đích của Ngày Hội Thao là dành cả ngày với các giám đốc khu vực và tận mắt
chứng kiến công việc của họ. Điều này rất quan trọng trong việc đánh giá văn phòng
trung tâm có thể lấp đầy những khoảng trống và hỗ trợ cải thiện như thế nào. Trong
tuần này, tôi rất vui khi được tham gia cùng Tiến Sĩ Rodney Swanson và đội ngũ tuyệt
vời của ông ở Khu Vực VII thuộc cụm Trường Trung Học Phổ Thông McNair và Trường
Trung Học Phổ Thông Cedar Grove. Tôi đã gặp một số anh hùng giáo dục thực sự! Khu
Vực có một số trường học "hứa hẹn", nhưng họ có những nhà lãnh đạo phù hợp và các
ngôi trường này đang trên đà PHÁT TRIỂN. Tôi thích cách họ tán dương học sinh của
mình và tôn vinh lẫn nhau. Lãnh đạo “Cải Thiện” là một công việc khó nhằn nhưng
những nhà lãnh đạo này đã tận tâm hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy tất cả đến sự tuyệt vời!
Khi đến thăm các lớp học trực tuyến, nơi giáo viên đang giúp học sinh nắm vững kiến
thức về khoa học và toán học, tôi rất vui khi thấy nền giáo dục mẫu mực đang được
cung cấp cho các học sinh của chúng ta. Khẩu hiệu của Khu vực VII là “Chúng ta Neo
Thuyền ở bến đỗ Thành Công - Nơi Chúng Ta Dạy Bảo, Học Tập, Dẫn Lối và Phụng
Sự” để thúc đẩy sự phát triển của học sinh.” Xin chúc mừng Khu Vực VII vì những
thành tích đáng nể của mình và hãy tiếp tục phát huy những thành tích này!
Trường Chủ Đề Trường Tiểu Học Narvie J. Harris
•
•

Trường đạt Khen Thưởng Danh Hiệu I đã đạt được các tiến bộ nhất quán trong
hai năm qua
Đạt được điểm CCRPI ở mức hai con số

Trường Tiểu Học Kelley Lake
•

Đạt được điểm CCRPI ở mức hai con số/Danh hiệu Trường Vượt Lên Hoàn
Cảnh
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•

Danh hiệu Trường Vượt Lên Hoàn Cảnh

Trường Chủ Đề Trường Tiểu Học Robert Shaw
•

Danh hiệu Trường Xuất Sắc Danh Hiệu I

Trường Trung Học Phổ Thông Cedar Grove
•
•

Quán Quân Giải Bóng Bầu Dục Tiểu Bang (2018 và 2019)
Trường Đạt Danh Hiệu Xuất Sắc của National BETA Club

Trường Được Xếp Hạng 4 Sao về Môi Trường Học
•
•
•

Trường Tiểu Học Cedar Grove
Trường Tiểu Học Kelley Lake
Obama Magnet

Barack H. Obama Elementary Magnet School of Science & Technology
•
•

Johnathan Hines, Giáo Viên Mầm Non, Giáo Viên của Năm trên toàn Tiểu
Bang
Chương Trình Hòa Nhập Tiếng Tây Ban Nha

Chuyến Thăm Bộ Phận Nhanh tại bộ phận Giảng Dạy và Chương Trình Giáo Dục
(C&I)
Xin đặc biệt cảm ơn Stacy Stepney và đội ngũ Giảng Dạy và Chương Trình Giáo Dục vì
chuyến tham quan đáng kinh ngạc đến Fernbank Science Center. Tôi khá ấn tượng về
tinh thần đồng đội và niềm đam mê đối với thành công trong học tập của bộ phận C&I.
Họ có một tầm nhìn vững chắc để đưa học sinh lên những tầm cao mới bao gồm các
chương trình STEM và STEAM trên toàn Học Khu. Chúng tôi có rất nhiều thứ để cung
cấp cho học sinh của mình và tôi hy vọng rằng cộng đồng DCSD sẽ tận dụng những cơ
hội tuyệt vời do Fernbank Science Center mang tới! Vui lòng truy cập
http://www.fernbank.edu/.
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Nguồn lực tuyệt vời khác cho gia đình chúng tôi là Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS).
Vui lòng truy cập https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play để
biết thêm thông tin về Học Tập Học Thuật, Xã Hội và Cảm Xúc.
Tuần trước, chúng tôi đã gặp sự cố đáng tiếc với dịch vụ dinh dưỡng và chất lượng
thực phẩm kém. Học khu đã đưa ra lời xin lỗi
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/ và tôi
cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các học sinh và gia đình. Dekalb County School District
(DCSD) duy trì cam kết tuân theo các tiêu chuẩn và dịch vụ dành cho các học sinh của
mình. Xin nhắc lại, tất cả các trường tại DCSD đều mở cửa vào Thứ Hai, Thứ Tư và
Thứ Sáu từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều cho các bữa trưa. Vui lòng truy cập trang web
về dinh dưỡng của DCSD để cập nhật. Quý vị cũng có thể khám phá Bản Đồ Địa Điểm
Phân Phát Bữa Ăn của DCSD để xác định các nguồn thực phẩm miễn phí gần quý vị
bằng cách nhấp vào đây https://bit.ly/3j9nlwf.
Khi chúng ta bước vào tuần thứ ba của năm học, tôi muốn tiếp tục được trao đổi với
các gia đình, học sinh và cộng đồng. Xin gửi lời cảm ơn đến NAACP DeKalb County,
hội thảo Đối Thoại Can Đảm với Tiến Sĩ Morley, và Buổi Trò Chuyện với Bà Vickie
Turner và So. Cảm ơn Những Người Ủng Hộ Cộng Đồng DeKalb về những cuộc thảo
luận đầy thông tin và mạnh mẽ trong tuần này. Chúc quý vị có một cuối tuần tuyệt vời
và hãy nhớ tinh thần đồng đội sẽ biến ước mơ thành hiện thực và tại DeKalb County
School District, chúng ta sẽ phát triển cùng nhau!
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Bà Cheryl Watson-Harris, Tổng Giám Đốc

