VIETNAMESE
Xin chào các gia đình của DeKalb County School District!
Tôi là tổng giám đốc của DeKalb County School District, Cheryl Watson-Harris.
Tôi hy vọng rằng quý vị đều đang thích ứng với Năm Mới. Cảm ơn vì sự kiên
cường, chăm chỉ, kiên nhẫn và can đảm của quý vị để dẫn dắt các học sinh của
chúng ta. Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, học sinh của chúng ta và gia
đình của họ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Trong cuộc họp của Board of Education diễn ra vào tối qua, ngày 11 tháng 1
năm 2021, tôi đã chia sẻ rằng chúng tôi đang trì hoãn việc học sinh quay trở lại
trường học. Học sinh sẽ không quay lại học trực tiếp vào ngày 19 tháng 1 như
đã dự định trước đó. Nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực
hiện các chiến lược sẵn sàng của trường học hoặc các chiến lược giảm thiểu
theo hướng dẫn của CDC để giúp giảm nguy cơ và sự lây lan của COVID 19.
Các ưu tiên của chúng tôi hiện giờ vẫn là sự cảm thông đối với việc tuân thủ, và
linh hoạt và kiên nhẫn.
Quyết định trì hoãn việc mở cửa trở lại trường học của chúng tôi đối với học sinh
là một quyết định khó khăn và tôi đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi đang làm
mọi thứ trong khả năng của mình để mở cửa trở lại. Chúng tôi sẽ chỉ mở cửa
trở lại khi chúng tôi có thể đảm bảo một sự trở lại an toàn cho học sinh và nhân
viên của chúng tôi. Ngoài việc xem xét khả năng giám sát các chiến lược giảm
thiểu của mình, chúng tôi cũng xem xét một chỉ số khác là tỷ lệ dương tính trong
quá trình ra quyết định. Theo hướng dẫn từ CDC, tỷ lệ dương tính từ 10% trở lên
khiến chúng ta có nguy cơ lây truyền cao nhất. Kể từ thứ Hai, tỷ lệ dương tính tại
DeKalb là 14,7%.
Trong chuyến thăm trường của tôi trong hai tuần qua, tôi đã rất xúc động khi
thấy rất nhiều giáo viên đã sẵn sàng quay trở lại. Họ đã thể hiện sự tận tâm của
mình với các học sinh và hào hứng khi quay trở lại trường học. Tôi vô cùng cảm
kích trước sự tận tâm của họ đối với DCSD. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ
các giáo viên và nhân viên nhà trường đã nộp đơn xin miễn trừ do khó khăn.
Khi chúng tôi chuẩn bị cho việc giảng dạy trực tiếp trong tương lai, nhóm Điều
Hành của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra quan trọng về sự sẵn
sàng của trường học, bao gồm đánh giá:
· Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) & Vật Tư Vệ Sinh
· Phân phối Vật Tư & Quy Trình Làm Sạch
· Sắp Xếp Chỗ Ngồi và Không Gian Đảm Bảo Giãn Cách Xã Hội
· Tiếp Cận Nguồn Nước
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· Hệ Thống Ống Nước và HVAC
· Biển Báo An Toàn ở Trường Học về COVID-19
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả nhân viên và học sinh của chúng tôi được
an toàn để học tập và phát triển trong các trường học của chúng tôi. Một lần
nữa, tuân theo năm chiến lược giảm thiểu chính của CDC để giảm thiểu hơn
nữa mức độ rủi ro nhiễm COVID-19, chẳng hạn như:
· Sử dụng khẩu trang phù hợp và đúng cách
· Giãn cách xã hội ở mức độ rộng nhất có thể
· Rửa tay
· Làm sạch và khử trùng
· Phối hợp với DeKalb Board of Health để truy vết tiếp xúc
Cảm ơn quý vị vì đã tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục
nghiên cứu các tùy chọn xét nghiệm COVID và tiếp tục tự tìm hiểu về các cơ hội
tiêm phòng cho những người quan tâm.
Xin hãy tham gia cùng tôi tại Cuộc Họp Trực Tuyến vào ngày 16 tháng 1 lúc 6
giờ chiều. Quý vị luôn có thể tìm thấy thông tin cập nhật trên trang web của
chúng tôi tại www.dekalbschoolsga.org.
Tôi vẫn luôn tự hào là một phần của cộng đồng năng động này. Tôi tin rằng
chúng ta là những người đưa ra quyết định đúng đắn cho con em của mình. Tôi
cam kết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cách chu đáo, có chiến lược và
minh bạch đồng thời linh hoạt, kiên nhẫn và nhân ái.

