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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,

Chúc quý vị có một tuần tuyệt vời và sẵn sàng cho một ngày cuối tuần an toàn và thư
giãn. Là một học khu, chúng tôi rất vui mừng rằng tất cả các chỉ số tiếp tục hỗ trợ
chúng tôi chuẩn bị để có một tùy chọn hướng dẫn trực tiếp cho các học sinh và gia
đình đang quan tâm. Chúng tôi cũng nhận ra rằng có những gia đình và nhân viên đã
bày tỏ các mối quan ngại trong cuộc họp Hội Đồng vào ngày 11 tháng 2 và những
ngày sau đó. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã giải quyết các mối quan ngại
được xác định và đã cung cấp các bản cập nhật dưới đây.

Tôi rất tự hào về đội ngũ của chúng tôi bởi họ đã làm việc không ngừng nghỉ trong vài
tháng qua. Tôi tự hào về học khu của chúng ta và câu chuyện chân thực về những
nhà vô địch đã cho thấy tầm nhìn của chúng tôi về Học Sinh Tốt Nghiệp DeKalb
County School District, ngay cả khi đang xảy ra đại dịch. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng
nhau vươn lên.

Tôi mong đợi sự kiện của Học Khu Tiểu Bang chúng ta có chủ đề là “Nâng cao trải
nghiệm tại DCSD lên một tiêu chuẩn xuất sắc mới” vào ngày 23 tháng 2 và chia sẻ kế
hoạch của chúng tôi trong thời gian còn lại của năm học.

Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh

Tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời với Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh của chúng tôi
trong tuần qua. Các học sinh đã thảo luận về cảm nhận của các em về môi trường
học tập trực tuyến, đại dịch đã ảnh hưởng đến các em như thế nào về mặt học tập và
xã hội, và những điều tôi cần lưu ý khi lập kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường.
Tôi thực sự trân trọng ý kiến đóng góp và phản hồi chu đáo của các em. Tôi rất tự hào
về các học sinh của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã trở thành những tấm gương xuất sắc
và những người dẫn dắt cho các em học sinh.

Reach Georgia
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Cảm ơn đối tác của chúng tôi, Reach Georgia, vì một ngày ký kết tuyệt vời. Bốn học
sinh của DCSD đã nhận được $10.000 cho mỗi học sinh và những mối quan hệ đối
tác này mang lại cơ hội cho các học sinh của chúng ta tiếp cận trường đại học tốt hơn
và chuẩn bị cho các em bước vào Môi Trường Làm Việc của Thế Kỷ 21. Xin cảm ơn
sự cam kết của quý vị đối với sự thành công của các học sinh!

Chuyến Thực Địa

Tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã có một Ngày hội thao trực tuyến thành công ở
Khu Vực VI. Tôi đã quan sát thấy một cuộc họp nhóm môn toán lớp bốn rất hợp tác tại
Trường Tiểu Học Peachcrest và một cuộc họp cải tiến liên tục tại Trường DeKalb
Alternative. Tôi muốn cảm ơn các hiệu trưởng và nhân viên tại các trường đó vì đã
chào đón tôi và cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ và tận tụy.

Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện - Cuộc Họp Tòa Thị Chính Số 1

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày 25 tháng 2 từ 6 giờ chiều - 7:30 tối với vai trò là
nhóm phát triển Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện (CMP). Cuộc họp sẽ cung cấp một cái
nhìn tổng quan về quá trình lập kế hoạch, cách quý vị có thể tham gia và những điều
sẽ xảy ra trong những tháng tới.

Các thắc mắc dành cho nhóm có thể được gửi trước đến địa chỉ email này:
CMP@dekalbschoolsga.org

Có thể truy cập cuộc họp tại đây.

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. Xem thư mời của
chúng tôi tại đây.
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Hướng Dẫn của CDC

Như tôi đã từng đề cập, 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) . Dựa
trên hướng dẫn gần đây của CDC, DeKalb County School District (DCSD) đang đi
đúng hướng để chào đón các học sinh của chúng ta trở lại trường an toàn với các tiêu
chuẩn sẵn sàng của các tòa nhà của chúng tôi và thực hiện các chiến lược hạn chế.

Sự an toàn của các nhân viên và học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. CDC
khuyến cáo rằng các chiến lược hạn chế sau đây được thực hiện để giảm nguy cơ lây
nhiễm trong trường học. Đây là cách DCSD đang đảm bảo an toàn cho cộng đồng
của chúng ta:

1. Đeo khẩu trang mọi lúc-liên tục và đúng cách. Khẩu trang phải che kín mũi và
miệng và vừa khít với hai bên mặt mà không có khe hở. Tấm che mặt không
thể thay thế khẩu trang.

2. Giãn cách xã hội – Tạo không gian an toàn bằng cách thực hành giữ khoảng
cách tiếp xúc ít nhất 6 foot (2 mét) giữa mọi người. DCSD cũng đang tập hợp
mọi người thành, bao gồm việc lập các nhóm học sinh, và đôi khi là nhân viên,
để làm việc cùng nhau trong suốt ngày học để giảm thiểu tiếp xúc. Lịch được
sắp xếp so le chẳng hạn như thời gian và địa điểm đón và trả theo nhóm cũng
như thực hiện việc hạn chế khách và các hoạt động không quan trọng.

3. Rửa tay - Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và tránh chạm
tay vào mặt. Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy khi không đeo
khẩu trang và rửa tay ngay sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.

4. Vệ sinh và khử trùng – nguyên tắc cốt lõi của CDC để vệ sinh và duy trì các cơ
sở lành mạnh là vệ sinh thường xuyên và liên tục các bề mặt tiếp xúc nhiều
(chẳng hạn như tay nắm cửa và công tắc đèn). DCSD đang cung cấp đầy đủ
vật tư (ví dụ: xà phòng, khăn giấy, nước rửa tay chứa ít nhất 60% cồn, khăn lau
khử trùng, khẩu trang) để đảm bảo an toàn. Dưới đây là các biện pháp khác
của DCSD để đảm bảo an toàn:
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•

Vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào

•

Sửa đổi bố cục lớp học

•

Lắp đặt vách ngăn và biển báo COVID-19

•

Không khuyến khích dùng chung đồ vật

5. Truy vết tiếp xúc - DCSD liên tục phối hợp với Georgia Department of Public
Health và DeKalb Board of Health để xác định kịp thời những người gần đây có
tiếp xúc gần với (những) người dương tính với COVID-19 để ngăn chặn sự lây
lan thêm. Truy vết tiếp xúc giúp giảm sự lây lan của COVID-19 bằng cách:

•

Thông báo cho mọi người biết họ có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19
và nên theo dõi sức khỏe của mình để phát hiện nếu có các dấu hiệu và
triệu chứng của COVID-19.

•

Giúp những người có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 được xét
nghiệm.

•

Yêu cầu mọi người tự cách ly do nhiễm bệnh nếu họ nhiễm COVID-19
hoặc tự cách ly theo dõi nếu họ là người tiếp xúc gần.

6. Hệ thống thông gió trong tòa nhà – DCSD thường xuyên giám sát các tòa nhà
trường học và các cơ sở để hệ thống thông gió hoạt động đúng cách. Chúng tôi
đã tăng cường hệ thống thông gió và lọc trong các đơn vị Hệ Thống Sưởi Ấm,
Thông Gió và Điều Hoà Không Khí (HVAC) của mình để tuân thủ hướng dẫn
của CDC và ngành trong phạm vi có thể trong mỗi đơn vị của chúng tôi.

Các chiến lược sẵn sàng trở lại trường sau đây của DCSD cũng được áp dụng
để đảm bảo an toàn cho DCSD:

7. Tiêm phòng - 31 y tá của DCSD đã được đào tạo để tiêm vắc-xin cho các cá
nhân khi đã có vắc-xin cho Lớp 1B, bao gồm cả giáo viên của chúng tôi. DCSD
đã sẵn sàng tuân theo kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 ở Georgia.

8. Xét nghiệm - DCSD rất vui được làm việc với các nhà cung cấp để cung cấp xét
nghiệm COVID -19 cho học sinh, nhân viên và gia đình. Xét nghiệm có thể giúp
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mọi người xác định xem học sinh, nhân viên và gia đình có bị nhiễm SARSCoV-2 hay không – bất kể họ có các triệu chứng hay không và liệu họ có nguy
cơ lây nhiễm bệnh cho người khác hay không.

9. Tấm che mặt đã được đặt hàng cho tất cả nhân viên.

10. Tất cả các hiệu trưởng sẽ nhận được một khoản phân bổ khiêm tốn theo Đạo
Luật Cares để mua Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) bổ sung theo yêu cầu cụ
thể của nhân viên.

11. Đơn đặt hàng làm mới công nghệ của chúng tôi đã được gửi và chúng tôi đang
mong đợi các thiết bị mới của mình trong tháng tới. Thiết bị ghi hình phát trực
tiếp được kết nối với máy tính đã được phân phối cho tất cả các trường học.
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 22 tháng 2, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá mức độ
sẵn sàng của công nghệ theo từng lớp cụ thể để giải quyết bất kỳ mối quan
ngại nào còn tồn tại.

Hãy tiếp tục chăm sóc bản thân, quan tâm đến nhau và được khuyến khích rằng
chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một DCSD vững mạnh hơn.

Trân Trọng,

Bà Cheryl Watson-Harris

