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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District, 
 
Cảm ơn tất cả những người đã theo dõi cuộc họp Hội Đồng vào thứ Hai. Như 
mọi khi, tôi đánh giá cao những phản hồi và ý kiến đóng góp từ tất cả các bên 
liên quan. Mọi quyết định trong thời gian chưa từng có này đều được đưa ra vì 
lợi ích tốt nhất của tất cả học sinh và nhân viên. Thay mặt cho DCSD, tôi muốn 
nhắc lại rằng sự an toàn và khỏe mạnh của tất cả học sinh và nhân viên vẫn là 
ưu tiên hàng đầu. Học khu của chúng tôi đa dạng một cách tuyệt vời và chúng 
tôi tôn vinh tất cả các cộng đồng của mình. Chúng tôi nhận ra rằng mọi việc sẽ 
tốt đẹp hơn khi chúng ta sát cánh bên nhau. 
 
Như tôi đã chia sẻ trong kế hoạch nhập học trở lại của mình, DCSD đã bắt đầu 
năm học theo hình thức học tập từ xa và sẽ chỉ cho phép học sinh trở lại hình 
thức học trực tiếp khi nguy cơ lây lan COVID-19 là trung bình hoặc rất nhỏ - 
dưới 100 ca nhiễm trên 100.000 người trong khoảng thời gian 14 ngày. Giai 
đoạn hai trong kế hoạch của chúng tôi là học sinh sẽ tiếp tục học trong môi 
trường học tập trực tuyến và quay lại tham gia các hoạt động thể thao và ngoại 
khóa trên cơ sở tự nguyện. Khi chúng tôi quay trở lại giảng dạy trực tiếp một 
cách an toàn, chúng tôi sẽ đưa ra các phương án để phụ huynh và gia đình có 
lựa chọn tiếp tục ở lại môi trường học tập trực tuyến. 
 
Ủy Ban Cố Vấn Y Tế Và Các Nhóm Trọng Tâm về COVID-19 
 
Chúng tôi cũng đang trong quá trình thu thập ý kiến từ các nhóm trọng tâm phụ 
huynh, giáo viên và hiệu trưởng của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp 
thông tin cập nhật từ Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID-19 DCSD của mình, dữ liệu 
từ cuộc khảo sát phụ huynh gần đây và thông tin chi tiết từ các đối tác y tế bao 
gồm DeKalb County Board of Health và Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). 
 
Dữ Liệu Xu Hướng Hiện Tại về COVID-19 
 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Mở Cửa Trở Lại COVID-19 của DCSD sẽ kiểm tra trang 
web của GDPH hàng ngày sau 3:00 chiều để theo dõi dữ liệu xu hướng hiện tại 
cho Quận DeKalb và Georgia. Học Khu không tính toán dữ liệu hoặc đưa ra giả 
định về dữ liệu được GDPH báo cáo. 
  

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/09/dekalbs-onward-and-upward-strategy-to-reopen-schools-2020-2021.pdf
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Nếu quý vị muốn truy cập thông tin, vui lòng thực hiện các bước như sau: 
1. Truy cập https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report sau 3:00 chiều 
hàng ngày để xem thông tin hiện tại. 
2. Di chuyển đến phần hiển thị bản đồ Georgia. 
 

 
 
3. Di chuột qua Quận DeKalb để xem thống kê hàng ngày. 
 

 
 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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4. Nếu quý vị muốn xem dữ liệu lịch sử, quý vị có thể thay đổi ngày bằng cách 
chọn tháng và ngày trên menu lịch thả xuống. 
 

  
 

Chuyến Thăm Thực Địa với Vùng IV 
 
Xin cảm ơn tất cả các nhà giáo dục, học sinh và nhân viên tuyệt vời đã chào đón 
tôi trong chuyến thăm thực địa tới Vùng IV trong tuần này. Vào thứ Tư, Tổng 
Giám Đốc Khu Vực, Tiến Sĩ Michelle Jones đã tổ chức cho tôi một chuyến thăm 
đi dọc các cụm Clarkston, Stone Mountain và Beyond. Tiến Sĩ Jones và tôi đã có 
chuyến thăm các trường Tiểu Học New Indian Creek, Tiểu Học Rockbridge, và 
dừng chân cuối cùng tại DeKalb Early College Academy (DECA) để gặp gỡ các 
nhà lãnh đạo trường DCSD và Hội Đồng Nhỏ. Tôi đã biết được về sự đa dạng 
tuyệt vời và nhiều cách mà Vùng IV đang sử dụng để nâng cao trải nghiệm học 
tập trực tuyến cho các học sinh trong thời gian đặc biệt này. 
 
Một số thành tựu nổi bật phải kể đến: 

• Mười một trường của Vùng IV đã đạt được xếp hạng 4 hoặc 5 sao về 
phong trào học tập xuất sắc. 

• Vào năm 2019, Trường Tiểu Học Indian Creek, Trường Tiểu Học 
Rockbridge, DeKalb Early College Academy (DECA) và DeKalb School of 
the Arts (DSA) đã giành được giải thưởng danh giá Hệ Thống Trách 
Nhiệm Giải Trình Toàn Bang Đơn Lẻ (SSAS) của GOSA.  

• Hai trong số các trường học của vùng, Trường Trung Học Cơ Sở Stone 
Mountain và Trường Trung Học Cơ Sở Champion Theme, được chứng 
nhận STEM, cho thấy tình yêu và sự nhiệt tình mà các học sinh và nhà 
giáo dục dành cho giáo dục toán học và khoa học. 

Tôi rất vui mừng về tất cả những điều tuyệt vời mà các học sinh Vùng IV đang 
đạt được và mong muốn được kết nối với quý vị nhiều hơn vào cuối năm nay. 
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Chiến Thắng Vụ Kiện Đạo Luật CARES 
 
Tôi cũng muốn chúc mừng DCSD đã đạt được một chiến thắng quan trọng trong 
tuần này với phán quyết gần đây của Tòa Án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận 
Columbia, bác bỏ quy tắc áp đặt các điều kiện bất hợp pháp đối với viện trợ 
khẩn cấp liên bang cho các trường công lập. Tôi tự hào về vai trò lãnh đạo quốc 
gia mà DCSD đã đảm nhận trong việc thách thức quy tắc này vì quy tắc này có 
khả năng làm chuyển hướng viện trợ COVID-19 hàng triệu đô la của liên bang 
khỏi các học sinh của chúng ta. 
 
Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ khi chúng tôi lãnh đạo DCSD trong khoảng thời gian 
chưa từng có này. Tôi rất tự hào về tất cả những gì chúng ta đang cùng nhau 
hoàn thành. Xin nhớ rằng trên tất cả, cam kết của tôi về việc mang lại sự xuất 
sắc trong học tập một cách an toàn cho tất cả các học sinh DCSD vẫn không hề 
thay đổi. 
 
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
 
Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/

