VIETNAMESE
PHẦN 9
Xin Chào các gia đình của Dekalb County School District,
Tôi mong rằng quý vị sẽ ổn định tốt trong năm học mới này. Chúng tôi có rất nhiều chương
trình và sáng kiến tuyệt vời đang diễn ra tại học khu và tôi mong muốn được chia sẻ một số
nguồn tài nguyên tuyệt vời đó cho quý vị trong bản tin hàng tuần của mình. Đừng ngần ngại
chia sẻ bản tin này với gia đình và bạn bè của quý vị tại DeKalb County School District (DCSD)
và khuyến khích họ đăng ký: Thông Điệp từ Tổng Giám Đốc.
Khảo Sát Thực Địa tại Khu Vực VI
Đây quả thực là một hành trình đối với tôi khi tham quan vào Ngày Hội Thao. Trong mỗi chuyến
thăm, tôi được chào đón nồng nhiệt và được truyền thêm cảm hứng từ các nhân viên nhiệt tình
phục vụ học sinh và cộng đồng của chúng ta. Vào Thứ Tư vừa qua, Ngày Hội Thao đã diễn ra
tại Khu Vực VI với Bà Pamela Benford. Tôi đã đến thăm ba trong số các trường phi truyền
thống của Khu Vực VI, nơi tôi gặp tất cả 16 Hiệu Trưởng của Khu Vực VI từ Cụm Columbia,
Cụm Towers và Cụm Non-Traditional. Tôi cũng đã được gặp các thành viên Ban Lãnh Đạo của
Khu Vực VI. Cảm ơn Bà Benford và Khu Vực VI rất nhiều vì sự cam kết và các công việc tuyệt
vời đang được hoàn thành.
Các quán quân của Khu Vực VI đang trên con đường tiến tới thành công và sau đây là một vài
lý do để ăn mừng:
•

Học Tập
o

85% các trường thuộc Khu Vực VI đã tăng thành tích học tập trong báo cáo
CCRPI mới nhất

o

3 trường thuộc Khu Vực VI đã cho thấy mức tăng hai con số trong tổng điểm
CCRPI của họ: Trường Tiểu Học Canby Lane, Trường Tiểu Học Rowland,
Trường Trung Học Phổ Thông Columbia

o

5 trường thuộc Khu Vực VI đạt danh hiệu “Vượt Lên Hoàn Cảnh”: Trường
Tiểu Học Canby Lane, Trường Trung Học Cơ Sở Columbia, Trường Tiểu
Học Peachcrest, Trường Tiểu Học Rowland, Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (chương trình toán lớp 6) đã tăng tỷ lệ Học Sinh Xuất
Sắc từ 24,7% lên 75% và là Trường Được Chứng Nhận AdvancED STEM
với xếp hạng Môi Trường Học 5 Sao

•

Phân Phát Thiết Bị - 98% học sinh từ Lớp 1-12 nhận được các thiết bị khi yêu cầu

•

Tiếp Cận Gia Đình - Một số trường học trong Khu Vực VI đã cung cấp các thiết bị
và/hoặc tài nguyên giảng dạy cho những học sinh mà gia đình không có phương tiện
đi lại.

VIETNAMESE
Chuyến Thăm Bộ Phận Nhanh tại bộ phận Tài Chính - Mục Tiêu III Nhân Viên Làm Việc
Hiệu Quả
Tôi đã được vinh dự đến thăm Bộ Phận Tài Chính, bao gồm các công việc về Mua Hàng và
Hợp Đồng, Khoản Phải Trả, Kế Toán và Tài Sản Vốn, Lập và Phân Bổ Ngân Sách, Quản Lý
Rủi Ro và Dịch Vụ Dinh Dưỡng Học Đường. Đây là bộ phận cốt lõi của học khu dựa trên trách
nhiệm tài khóa, trách nhiệm giải trình và dịch vụ khách hàng, đồng thời hoạt động với hiệu quả
tối ưu và điều chỉnh các nguồn lực xung quanh thành tích của học sinh.
Tôi xin được tán dương Bà Masana Mailliard vì sự lãnh đạo và hành động để trở thành Quyền
Giám Đốc Tài Chính của chúng ta. Bộ phận Tài Chính đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt
quãng thời gian đóng cửa do COVID-19 và tôi rất biết ơn sự chăm chỉ của họ. Tôi rất vui khi
được gặp đội ngũ những người đã đưa ra cái nhìn tổng quan về phát triển ngân sách và các kế
hoạch để thực hiện một quy trình mới sử dụng hướng tiếp cận từ con số không.
Tôi chắc rằng nhiều người trong số uý vị đang mong chờ Ngày Lao Động vào cuối tuần và tôi
hy vọng quý vị có thể dành thời gian để tận hưởng bên gia đình. Vui lòng tham khảo dưới đây
để biết thêm thông tin về lịch trình Dinh Dưỡng Ngày Lao Động và các mẹo an toàn thực phẩm
ở các điểm nhận đồ trên lề đường. Ngoài ra, tôi rất thích các hình ảnh và phản hồi của quý vị
trên truyền thông xã hội và mong muốn quý vị tiếp tục đăng tải không gian học tập trực tuyến
thú vị của mình và những gia đình, phụ huynh và người cố vấn tuyệt vời đang hỗ trợ các học
sinh của chúng tôi trong suốt chặng đường. Học tập trực tuyến cần sự hợp tác của tập thể và
tôi rất biết ơn tất cả những gì mà quý vị đã làm. Chúc quý vị có một cuối tuần tuyệt vời!
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Bà Cheryl Watson-Harris, Tổng Giám Đốc

