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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District, 
 
Trong mùa học tập trực tuyến này và trong quá trình lập kế hoạch cho quyết định cuối 
cùng về việc mở lại các trường học, chúng ta thường nghe thấy câu “We are in this 

together” (Chúng ta cùng nhau chiến đấu), và tôi tiếp tục thấy điều này là đúng tại 
DCSD. Làm việc với các đối tác cộng đồnglà trọng tâm để hoàn thành công việc tuyệt 
vời mà chúng tôi làm mỗi ngày. Đội ngũ lãnh đạo DCSD của chúng tôi tiếp tục tham gia 
và nhận phản hồi từ các bên liên quan với mục tiêu cải thiện thông tin liên lạc trên khắp 

cộng đồng. 
 

Một ví dụ tuyệt vời về quan hệ đối tác với các bên liên quan trong cộng đồng mà đang 
được thực hiện là Hội Đồng Cố Vấn Hiệu Trưởng (PAC). PAC bao gồm phụ huynh, 
nhân viên nhà trường, học sinh và các thành viên cộng đồng. Họ luôn hết sức hỗ trợ 

chúng tôi bằng việc hợp tác và đưa ra ý tưởng để tăng thành tích và hiệu quả học tập 
của học sinh, bao gồm: 

 
1. Duy trì quan điểm toàn trường về các vấn đề. 
2. Đóng vai trò là cầu nối giữa nhà trường và cộng đồng. 

3. Khuyến khích sự gắn kết của phụ huynh và các bên liên quan khác trong cộng 
đồng nhà trường. 

4. Làm việc để tăng thành tích và hiệu quả học tập của học sinh thông qua các hoạt 

động minh bạch và các thực hành tốt nhất được chia sẻ. 

 
Xin chúc mừng các thành viên PAC mới được bầu của chúng ta! Vui lòng truy cập trang 

web của PAC để biết các cập nhật và thông tin bầu chọn thay thế. 
 
Tuần tới, chúng tôi sẽ tiến hành nhóm trọng tâm Hội Đồng Cố Vấn Hiệu Trưởng. Các 
giáo viên, sinh viên và các nhóm tư vấn gia đình của chúng tôi cũng sẽ tổ chức các 

cuộc thảo luận trong thời gian tới. Tôi cũng muốn nhanh chóng gật đầu đồng ý với các 
nhà lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp địa phương, những người tạo nên Hội Đồng Cố 
Vấn Tổng Giám Đốc (SCAC) của chúng tôi. Các hội đồng này và quan hệ đối tác của 
họ mang tới ý kiến đóng góp có giá trị rất quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu 
của học khu. Tôi thực sự biết ơn nhiều cá nhân vì đã tham gia và sẵn lòng phục vụ 

cộng đồng. 

Mở Cửa Trở Lại Trường Học Trực Tiếp 
 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Mở Cửa Trở Lại COVID-19 của DCSD sẽ tiếp tục tổ chức các 
nhóm trọng tâm để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mối quan tâm của các gia đình DCSD 
cũng như các nhà giáo dục và nhân viên. Phản hồi thu thập được từ các nhóm trọng 
tâm này sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh kế hoạch mở cửa trở lại của mình. Cảm ơn quý vị 
đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia vào các cuộc thảo luận 
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này. Biểu đồ dưới đây phác thảo việc mở lại trở lại của các trường học DCSD. Một lần 

nữa, chúng tôi sẽ chỉ đưa các học sinh trở lại học trực tiếp khi nguy cơ lây lan COVID-

19 là trung bình hoặc rất nhỏ - ít hơn 100 ca nhiễm trên 100.000 người trong thời gian 
14 ngày. 
 
Dữ Liệu Xu Hướng Hiện Tại về COVID-19 
 

Xin nhắc lại, 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. Vui lòng truy cập https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-
status-report sau 3:00 chiều hàng ngày để xem thông tin cập nhật nhất. 
 

Tin Tốt 

 

Tôi tự hào về nhiều giáo viên và trường học của chúng ta, như DeKalb Early Learning 
Academy (DECA), vừa được đặt danh hiệu là National Blue Ribbon School (Trường 

Ruy Băng Xanh Quốc Gia). Đây quả là một vinh dự. Sự công nhận được đưa ra dựa 
trên thành tích học tập tổng thể của nhà trường hoặc sự tiến bộ trong việc thu hẹp 

khoảng cách thành tích giữa các phân nhóm học sinh. Tôi hoan nghênh Tiến Sĩ 
Michelle Jones, Hiệu Trưởng trường Edward Conner, nhân viên DECA, và quan trọng 
hơn là các học sinh của chúng ta vì đã đạt được thành tích xuất sắc này.  Hãy chắc 

chắn truy cập các câu chuyện trên web của chúng tôi để biết thêm tin tức tốt! 

Tôi đã tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Cụm Lakeside và thực sự đánh giá cao sự hợp 

tác của họ. Đặc biệt cảm ơn thành viên Hội Đồng Bà Allyson Gevertz (Khu 4), Tổng 
Giám Đốc Vùng II Ông Trenton Arnold, và các hiệu trưởng đã chia sẻ cách họ hỗ trợ 

các giáo viên và học sinh trong thời gian này. Tôi cũng muốn cảm ơn Ủy Ban Cố Vấn 
Học Sinh, những người mà tôi gặp qua hình thức trực tuyến và mong được thấy thành 

quả tuyệt vời của các học sinh! 

Tôi muốn nhắc nhở mọi người trong cộng đồng hãy kiên cường trong những thời điểm 
căng thẳng này, đặc biệt là khi chúng ta có thể quan sát thấy tình trạng bất ổn dân sự 
và những bất công xã hội diễn ra xung quanh mình. Xin lưu ý rằng các cố vấn, nhân 

viên và nhà giáo dục của DCSD luôn sẵn sàng trợ giúp hướng dẫn học sinh và gia đình 
các em thông qua các cuộc thảo luận khó khăn nhưng cần thiết về chủng tộc, sự đa 
dạng và hòa nhập. 

Như John Lewis quá cố đã chia sẻ: “Không gì có thể ngăn cản sức mạnh của những 
người tận tâm và quyết tâm tạo ra sự khác biệt trong xã hội.” Tôi hết lòng tin tưởng 

rằng cùng nhau chúng ta có thể cung cấp công cụ và nguồn lực cho các học sinh, để 
tạo ra sự khác biệt trên thế giới trong hiện tại và tương lai. Cảm ơn quý vị đã giúp cho 
ngôi làng này trở nên mạnh mẽ hơn, cung cấp ý kiến đóng góp, và hỗ trợ học sinh khi 

các em đang đạt được thành công qua hình thức trực tuyến. 
 
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
 
Cheryl Watson-Harris 
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