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Xin chào Gia Đình của DeKalb County School District, và Chúc Mừng Tháng Lịch Sử
Người Mỹ Gốc Phi!
Một lần nữa, tôi xin được chào mừng các giáo viên và nhân viên của chúng ta quay trở
lại văn phòng và các cơ sở trường học, đồng thời cảm ơn sự chăm chỉ và cống hiến
của họ khi chúng tôi chuẩn bị cho một số học sinh của chúng ta trở lại trường. Tôi rất tự
hào khi thấy rất nhiều nhân viên của chúng tôi quay trở lại cơ sở khi tôi đến thăm các
trường học trong “Chuyến Thực Địa” của tôi vào Thứ Tư. Nhân viên của chúng tôi đã
có mặt, sẵn sàng quay trở lại các cơ sở và hoàn thiện công tác chuẩn bị để chào đón
học sinh của chúng ta khi các em trở lại học tập trực tiếp trong những tuần tới.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các hiệu trưởng tuyệt vời của chúng tôi vì sự
chăm chỉ của họ khi họ chuẩn bị các cơ sở của chúng tôi để giáo viên và học sinh có
thể quay trở lại an toàn.
Chúng tôi đã sử dụng phương pháp tiếp cận nhất quán theo sự dẫn dắt về khoa học và
hướng dẫn của Centers for Disease Control (CDC) . CDC đã khuyến nghị rằng các
trường học nên mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Khoa học đứng về phía chúng ta. Phát
hiện của họ là, “Có rất ít bằng chứng cho thấy trường học góp phần đáng kể vào việc
gia tăng sự lây nhiễm trong cộng đồng.” CDC cũng tuyên bố rằng việc đóng cửa các
trường học “có thể ảnh hưởng xấu đến tiến độ học tập, sức khỏe tâm thần và khả năng
tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của học sinh.” Để giữ cho cộng đồng của chúng ta an
toàn và khỏe mạnh, chúng tôi nhắc nhở mọi người luôn cảnh giác và tuân thủ các chiến
lược giảm thiểu để giảm nguy cơ lây nhiễm trong các cơ sở của chúng tôi.
Có rất nhiều lý do để ‘Tôi Yêu Dekalb’ (I Love DeKalb), nhưng phần lớn là vì sự cam
kết mạnh mẽ và niềm tự hào của nhân viên đối với các học sinh của chúng ta. Cảm ơn
quý vị đã thực hiện các bước để quay trở lại văn phòng và cơ sở trường học của chúng
ta, và cuối cùng là chuẩn bị cho sự trở lại của các học sinh của chúng ta. Quý vị là
người hùng thực sự của trẻ em! Cảm ơn quý vị đã luôn tuyệt vời trong thời gian thử
thách này.
Chuyến Thực Địa
Tôi đã rất vui khi được gặp lại một số gương mặt vào ngày 3 tháng 2 tại Trường Tiểu
Học Bob Mathis, Trường Tiểu Học Dresden, Trường Tiểu Học Idlewood, Trường Tiểu
Học Rowland, Trường Trung Học Cơ Sở Columbia và Trường Trung Học Cơ Sở
Henderson.
Tôi đã có cơ hội quan sát việc thực hành các quy trình an toàn của trường học và các
giáo viên của chúng ta khi họ giảng dạy trực tuyến từ lớp học của họ. Đó là một ngày
cực kỳ tích cực. Xin cảm ơn lòng mến khách của các lãnh đạo, giáo viên và nhân viên
của sáu trường học đó.
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Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng Giám Đốc Khu 5, Tiến Sĩ Triscilla Weaver và Hiệu Trưởng
Trường Trung Học Phổ Thông Southwest DeKalb, Tiến Sĩ Thomas Glanton và nhân
viên nhà trường đã cho phép FOX 5 Atlanta và WSB tham quan trường và giới thiệu
các quy trình an toàn của trường. Chúng tôi hy vọng báo cáo của các đài tin tức mang
lại cho các gia đình DCSD của chúng ta một bức tranh rõ nét về cách chúng ta dự định
giữ an toàn cho các học sinh và nhân viên của mình khi họ tại các trường học của
chúng ta.
Cuộc Họp Tòa Thị Chính Trực Tuyến
Khi các gia đình của chúng ta đang quyết định xem liệu việc nhập học trở lại có phải là
lựa chọn phù hợp hay không, vui lòng tiếp tục truy cập địa điểm mở cửa trở lại để biết
thông tin quan trọng liên quan đến học tập trực tuyến, giao thông vận tải, các quy trình
an toàn, v.v. Chúng tôi sẽ tổ chức một Cuộc Họp Tòa Thị Chính Trực Tuyến khác dành
cho phụ huynh vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2021, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Tôi cũng khuyến khích các gia đình theo dõi cuộc họp của Board of Education vào ngày
8 tháng 2 năm 2021, vào lúc 11:30 sáng, Cuộc Họp Trực Tuyến về Ý Kiến Đóng Góp
của Cộng Đồng. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cập nhật quan trọng liên quan đến
giảng dạy trực tiếp. Quý vị có thể theo dõi cuộc họp này trên kênh 24 của Quận DeKalb
hoặc trên DSTV trực tuyến.
Các Chiến Lược Giảm Thiểu
Năm chiến lược giảm thiểu chính của CDC để giảm hơn nữa mức độ rủi ro của việc
đưa vào và lây truyền COVID-19 trong trường học là:
•
•
•
•
•

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

Chúng tôi khuyến khích học sinh thực hành các chiến lược này ngay bây giờ, để khi bắt
đầu nhập học trở lại, việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay trở nên quen
thuộc và như bản năng thứ hai.
Theo CDC, trong khi rửa tay là một cách quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của vi
trùng và giảm nguy cơ lây lan vi-rút COVID-19, thì rửa tay bằng xà phòng và nước
trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng nước rửa tay có cồn với ít nhất 60% cồn nếu không
có sẵn xà phòng và nước, cũng sẽ làm giảm sự lây lan của vi trùng có thể gây bệnh.
Cả nước ấm và nước lạnh đều loại bỏ lượng vi trùng như nhau khỏi tay quý vị.
Tất cả các quy trình an toàn đều phù hợp với hướng dẫn sức khỏe do CDC và DeKalb
County Board of Health ban hành để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Để biết thêm
thông tin về cách rửa tay đúng cách, vui lòng truy cập trang web của CDC, và để biết
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hướng dẫn liên quan đến Hoạt Động COVID-19, vui lòng truy cập
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/.
Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện
DCSD đã thực hiện một kế hoạch tổng thể toàn diện để đánh giá tất cả các cơ sở
trường học và hành chính, cũng như cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nhiệm vụ giáo dục của
Học Khu. Chúng tôi khuyến khích học sinh, phụ huynh, nhân viên và các thành viên
cộng đồng truy cập trang web và hoàn thành khảo sát NGHĨ LỚN (THINK BIG). Trang
web nêu chi tiết các kế hoạch và phương pháp của kế hoạch tổng thể toàn diện. Khi
tiến hành kế hoạch, các thông tin khác và khảo sát bổ sung sẽ được cung cấp cho công
chúng.
Một lần nữa, xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng ta tiếp tục vượt qua thời
gian chưa từng có này. Mặc dù không thể biết trước tương lai, nhưng tôi đã được
truyền cảm hứng từ những điều tôi thấy từ các giáo viên và nhân viên của chúng tôi
sau khi mở cửa trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên
là ưu tiên số một. Cảm ơn vì sự giúp đỡ và hỗ trợ không ngừng của quý vị. Hãy Cố
Lên!
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Bà Cheryl Watson-Harris

