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PHẦN 18 

Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District, 

 

Tôi hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Mặc dù năm nay có vẻ khác biệt 

đối với nhiều gia đình của chúng ta, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thấy điều gì đó 

biết ơn trong thời gian này. Tôi vô cùng cảm ơn các Thành Viên Hội Đồng, các học 

sinh, nhân viên, quản lý, nhà giáo dục và nhân viên tuyến đầu tuyệt vời của tôi, những 

người đã cam kết giúp cộng đồng của chúng ta tiến về phía trước trong thời gian này. 

 

Hãy nhớ theo dõi Cuộc Họp Hội Đồng vào Thứ Hai tuần này, ngày 7 tháng 12 để 

nghe thông tin trở lại trường học trực tiếp dành cho các lãnh đạo học khu, hiệu 

trưởng, giáo viên và các học sinh. Những thông tin chi tiết này sẽ giúp các bên liên 

quan trong cộng đồng của chúng ta chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông năm 2021 và chuẩn bị 

cho việc Các Trường Học DeKalb Sẵn Sàng mở cửa trường học trở lại. Quý vị có thể 

xem Cuộc Họp Hội Đồng trên kênh 24 của Quận DeKalb hoặc trực tuyến trên DeKalb 

Schools TV. Chúng tôi cũng có tùy chọn video theo nhu cầu cho những người có thể 

cần xem cuộc họp sau này. 

 

Tôi sẽ sớm chia sẻ Kế Hoạch 100 Ngày của mình bao gồm các điểm mạnh, cơ hội và 

cam kết kế thừa của DCSD. Tôi rất háo hức được chia sẻ những kết quả của mình và 

tiếp tục xây dựng theo tầm nhìn của DCSD để truyền cảm hứng cho cộng đồng học 

sinh của chúng ta để đạt được thành tích xuất sắc trong giáo dục. 

 

Cập Nhật COVID-19 

Mức độ lây lan trong cộng đồng tiếp tục tăng vượt qua chuẩn mực “Mức Độ Lây Lan 

Cao” 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 323. 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. Mặc dù chúng tôi lo ngại về sự gia tăng của những con số này, nhưng chúng 

tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc giảng dạy trực tiếp và thúc đẩy các biện pháp an toàn 

rõ ràng để đảm bảo các học sinh và nhân viên của chúng ta được chuẩn bị cho việc 

mở cửa trở lại an toàn. 
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Khi các ca nhiễm tiếp tục gia tăng nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ, cách an toàn nhất 

để ăn mừng ngày lễ là ăn mừng tại nhà với những người mà quý vị sống cùng hàng 

ngày. Tụ tập với gia đình và bạn bè, những người không sống cùng với quý vị có thể 

làm tăng nguy cơ nhiễm hoặc lây lan COVID-19 hoặc cúm. 

 

Nhấp vào đây để biết một số lời khuyên từ CDC về cách giữ an toàn trong mùa nghỉ 

lễ. 

 
Trao Quyền cho Gia Đình và Sự Tham Gia của Cộng Đồng 
Để ghi nhận và kỷ niệm tháng Tham Gia của Gia Đình trên Toàn Quốc, vào ngày 21 tháng 
11, chúng tôi đã tổ chức Hội Nghị Trực Tuyến về Trao Quyền cho Phụ Huynh và Gia Đình. 
Hội nghị này đã cung cấp cho các gia đình Phiên Bản Thông Tin Trực Tuyến cũng như các 
nguồn cung cấp và nguồn lực kỹ thuật số. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự hội nghị và 

cảm ơn Hội Đồng Cố Vấn dành cho Phụ Huynh (PAC) đã triệu tập hội nghị tuần này. Sự 
hợp tác này tiếp tục giữ cho tập thể của chúng ta vững mạnh. Vui lòng theo dõi để biết 
thông tin về Hiệu Trưởng, Nhân Viên và Tòa Thị Chính Gia Đình bổ sung trong tháng 12. 
Nếu quý vị cần hướng dẫn về cách truy cập sự kiện Trực Tiếp của Microsoft, vui lòng truy 
cập tại đây https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/. 

 
Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại sự kiện Latino American Association Latin 
Fever vào ngày hôm qua và đánh giá cao CEO, một thành viên trong ủy ban cố vấn của 
chúng tôi. Latino American Association nỗ lực rất lớn trong cộng đồng và quý vị được đánh 
giá cao. 

 
Là một cộng đồng và một tập thể, tất cả chúng ta đều cùng nhau đóng góp điều này. Hãy 
quan tâm đến sức khỏe và sự khỏe mạnh của quý vị và chúng tôi cam đoan rằng DCSD sẽ 
tiếp tục phát triển mạnh hơn và tốt hơn. 
 

Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
 
Cheryl Watson-Harris 
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