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PHẦN 24
Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Tôi muốn cảm ơn các giáo viên và nhân viên một lần nữa vì đã làm việc chăm chỉ và
cống hiến hết mình khi chúng ta kết thúc tuần thứ hai tại các văn phòng và trường học.
Mặc dù vẫn có những người còn lo lắng về việc quay trở lại trường học, thì tôi lại muốn
ghi nhận các giáo viên và nhân viên của chúng ta vì đã rất hào hứng quay trở lại. Trong
các chuyến thăm đến trường của tôi trong tuần này cùng với các đối tác cộng đồng đã
tham gia vào “A Day in the Life”, tôi đã rất ấn tượng với sự tích cực nói chung.
Các kênh thông tin đã bị quá tải trong suốt đại dịch, tuy nhiên DeKalb County School
District (DCSD) đã rất nhất quán trong hướng tiếp cận tuân thủ theo khoa học và các
hướng dẫn của Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC đã khuyến
nghị rằng các trường học nên mở cửa trở lại sớm nhất có thể. 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.
Một lần nữa, đây là một quyết định hết sức khó khăn mà các tổng giám đốc trên khắp
đất nước phải đưa ra. Tôi tin rằng chúng ta đã tạo dựng được một môi trường an toàn
cho các nhân viên, và đã đi đúng hướng trong việc chuẩn bị sẵn sàng hệ thống để đón
các học sinh quay trở lại.
Sự Kiện “State of the District”
Tôi sẽ cung cấp địa chỉ sự kiện State of the District vào ngày 23 tháng 2 năm 2021. Sự
kiện này sẽ là sự kiện “ăn mừng trong xe ô tô” diễn ra ở bãi đỗ xe 4550 Greer Circle tại
Stone Mountain. Bãi đỗ xe sẽ mở cửa vào 4:15 giờ chiều và chương trình sẽ bắt đầu lúc
5:30 giờ chiều. Tôi rất hào hứng được chia sẻ cách chúng tôi đang nâng tầm các trải
nghiệm tại DCSD lên một tiêu chuẩn xuất sắc mới.
Chuyến Thăm Quan/ Cuộc Trò Chuyện A Day in the Life
Tôi muốn cảm ơn các đối tác cộng đồng đã tham gia vào chuyến thăm quan “A Day in
the Life” vào thứ Tư vừa rồi. Chuyến thăm quan tạo điều kiện cho các đối tác cộng đồng
được thăm các trường học của chúng ta khi chúng ta chuẩn bị đưa các giảng viên quay
lại giảng dạy trực tiếp. Chúng tôi đánh giá cao các câu hỏi, phản hồi và mối quan ngại
mà họ đưa ra. Xin cảm ơn các nhà lãnh đạo trường học đã cho phép các đối tác của
chúng ta thăm quan trường học. Vui lòng bấm vào đây để xem các sự kiện nổi bật nhất
của chuyến thăm quan.
Xin cảm ơn các bậc phụ huynh và giáo viên đã dõi theo và tham gia vào cuộc trò
chuyện trực tuyến gần đây của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng phản hồi, và sự lưu tâm
của quý vị khi chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch mở cửa trở lại Học Khu.
Nếu quý vị bỏ lỡ cuộc trò chuyện, xin hãy truy cập tại đây để xem:
https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130
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Phải là một chính quyền vững chắc mới có thể đảm bảo an toàn cho việc trở lại của
cộng đồng trường học của chúng ta.
Cuộc Họp Hội Đồng
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cuộc họp Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 8 tháng
2 của chúng tôi. Đã có rất nhiều thông tin được cung cấp trong cuộc họp, và tôi muốn
chắc chắn rằng công chúng được biết các thông tin đó. Sau đây là một số thông tin
chính rút ra từ cuộc họp.
Các Yêu Cầu ADA





Những khó khăn trong việc cho phép làm việc từ xa đối với những ADA chờ xử
lý đã hết hạn vào ngày 2 tháng 2.
Khi Học Khu thực hiện chuyển đổi trở về hoạt động trong văn phòng/lớp
học/không gian làm việc, thì các nhân viên được yêu cầu gửi thông báo cho
người giám sát trực tiếp về yêu cầu ADA đang chờ xử lý của mình.
Địa điểm làm việc sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá các chức năng công việc thiết
yếu của nhân viên. Nếu tương tác trực tiếp là một phần trong công việc của
nhân viên đó, thì người này sẽ không được phép làm việc từ xa.
Có thể đề xuất các vị trí làm việc tạm thời, ví dụ như một vị trí làm việc thay thế
trong tòa nhà nếu khả thi. Các lãnh đạo nhà trường sẽ làm việc với các nhân
viên để tạo sự linh hoạt hợp lý trong lúc chờ xác định tính đủ điều kiện.

Đóng Cửa Các Tòa Nhà Trong Trường Học
 Smoke Rise ES - đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021, để làm sạch
và khử trùng. DeKalb Board of Health khuyến cáo đóng cửa trong năm (5) ngày.
 Panola Way ES - một lớp học đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021.
Lớp học đó đã được làm sạch và khử trùng. Panola Way vẫn mở cửa.
 Khu vực phân phát thức ăn của John Lewis ES đóng cửa vào thứ Năm, ngày 4
tháng 2 năm 2021, để làm sạch kỹ lưỡng. Việc chuẩn bị bữa ăn được di dời tạm
thời. Tất cả các hoạt động chuẩn bị bữa ăn sẽ hoạt động trở lại vào thứ Ba, ngày
9 tháng 2 năm 2021.
 An Toàn Cộng Đồng - các hoạt động bị đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 2
năm 2021, để làm sạch và khử trùng. An Toàn Cộng Đồng - các hoạt động mở
cửa trở lại vào thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021. Bộ phận lấy dấu vân tay đã
mở cửa trở lại vào thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2021.
 Trung Tâm Dịch Vụ Sam Moss đóng cửa vào thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021,
để làm sạch và khử trùng.
 Redan HS - một số lớp học bị đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021.
Các lớp học này đã được làm sạch và khử trùng. Redan HS vẫn mở cửa.
 Nếu một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, đầu mối liên hệ (POC) về
COVID-19 sẽ hoàn thành tài liệu báo cáo và trình lên Giám Đốc Khu Vực, Giám
Đốc Sở hoặc Trưởng/Phó phòng. POC về COVID-19 nên tham khảo ý kiến của
nhân viên, nếu có thể, để đảm bảo tính chính xác của thông tin được báo cáo.
 Giám Đốc Khu Vực, Giám Đốc Sở hoặc Trưởng/Phó phòng sẽ gửi tài liệu báo
cáo cho y tá được chỉ định và Đội Ngũ Y Tế COVID-19.
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Đội Ngũ Y Tế COVID-19 sẽ đánh giá báo cáo đó, liên lạc với DeKalb Board of
Health, và tham khảo ý kiến của Giám Đốc Khu Vực, Giám Đốc Sở hoặc
Trưởng/Phó phòng để xác định các bước tiếp theo.
Đội Ngũ Y Tế COVID-19 sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể cho DeKalb Board of
Health về các hướng dẫn cách ly nhiễm bệnh hoặc cách ly theo dõi. Những
người có tiếp xúc gần sẽ được thông báo và khuyến cáo nên ở nhà, làm theo
hướng dẫn cách ly theo dõi, và tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe để đánh giá. Các nhân viên có thể quay trở lại làm việc sau khi đã
đạt đủ các tiêu chí chấm dứt cách ly tại nhà mỗi khi quay lại hướng dẫn làm việc.
Nếu có một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, các khu
vực phơi nhiễm sẽ được đóng cửa trong thời gian lên tới 24 giờ để làm sạch và
khử trùng. Nếu cơ sở bị đóng cửa trong một thời gian dài do COVID-19, thì các
biện pháp làm sạch và khử trùng bổ sung sẽ được thực hiện.

Tạo dựng sự chuẩn bị sẵn sàng
 Đội ngũ Hoạt Động sẽ tiếp tục tới các tòa nhà, làm việc để hỗ trợ lãnh đạo tòa
nhà giải quyết các khu vực cần được quan tâm.
 Chúng tôi đã mang tới thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), thiết bị vệ sinh, và vật tư
làm sạch cho tất cả các trường học và trung tâm. Chúng tôi đã cung cấp một
lượng vật tư vệ sinh và làm sạch đủ cho bốn tuần cho tất cả các tòa nhà và sẽ
tiếp tục dự trữ cho các tòa nhà khi cần thiết. Đội ngũ cơ sở vật chất đang giải
quyết và hoàn thành các yêu cầu công việc quan trọng cần thiết để đảm bảo sự
trở lại an toàn của giáo viên và học sinh.
 Tiến độ mà chúng tôi đạt được với các yêu cầu công việc trong vòng 6-8 tháng
qua là rất khả quan. Đội ngũ chúng tôi sẽ tiếp tục phản hồi một cách chủ động và
đảm bảo rằng chúng tôi ưu tiên cho các yêu cầu công việc có liên quan đến sự
an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên của chúng tôi. Căn cứ vào phản
hồi từ nhân viên, đồ bảo hộ che mặt sẽ được đưa tới tất cả các trường học.
Để xem các video về sự chuẩn bị của chúng tôi, vui lòng truy cập vào đây để xem:
Tiếng Anh:
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
Tiếng Tây Ban Nha:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
Hệ thống sưởi ấm, thông gió, và điều hòa không khí (HVAC)
Hệ thống sưởi ấm hoạt động ở tất cả các tòa nhà trong DCSD và học khu không xảy ra
tình trạng mất điện trên diện rộng.
 Tất cả các vấn đề về HVAC hiện vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu đối với nhân
viên bảo trì cơ sở vật chất. Các cơ sở và hoạt động của DCSD tiếp tục làm việc
siêng năng để sửa chữa và kiểm tra các hệ thống nhằm đảm bảo rằng Học Khu
sẽ có một môi trường thuận lợi cho việc dạy và học. DCSD đã lắp đặt các máy
sưởi di động trong một số lớp học trên toàn học khu như một biện pháp tạm thời.
Việc này sẽ cho phép Học Khu hoàn thành các công việc sửa chữa và giữ cho
cơ sở vật chất hoạt động.
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Để đọc những nội dung chính khác được rút ra từ cuộc họp bao gồm vắc-xin,
chất lượng không khí và hỗ trợ học sinh khuyết tật, vui lòng truy cập trang web
của chúng tôi.

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. Để cập nhật những thông tin mới nhất từ Học Khu, vui lòng truy
cập trang web của chúng tôi.

Bà Cheryl Watson-Harris
Các bậc phụ huynh lưu ý, để nhận được thông tin và thông báo từ Học Khu, vui
lòng đảm bảo rằng thông tin liên lạc của quý vị trong School Messenger là chính
xác. Vui lòng liên lạc với trường học của quý vị để đảm bảo rằng thông tin của
quý vị đã được cập nhật, ví dụ như email và số điện thoại của quý vị.

