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SỐ 5 
Xin chào các gia đình của Khu Học Chánh Quận Dekalb, 
 
Chúng ta đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mùa Tựu Trường 2020. 
Sự háo hức trong khu học chánh ngày càng lớn khi chúng ta lập kế hoạch chuẩn 
bị bắt đầu cho một năm học qua mạng thú vị và thành công!  
 

Kế Hoạch Chiến Lược Khu Học Chánh Quận Dekalb có vai trò là lộ trình của 
chúng ta để đảm bảo khu học chánh chúng ta trở thành lựa chọn số 1 cho tất cả 
các gia đình DeKalb và đưa mọi học sinh vào đúng lộ trình vì Tương Lai Mong 
Ước của các em. Các Lĩnh Vực Mục Tiêu Chiến Lược của chúng ta là: 
 

Thành Công của Học Sinh với sự Công Bằng và Quyền Tiếp Cận 
Sự Tham Gia và Giao Tiếp Giữa Bên Liên Quan 
Hiệu Quả của Nhân Viên 
Văn Hóa và Khí Hậu 
Sự Xuất Sắc trong Tổ Chức 
Cơ sở vật chất 
Tôi mong được sử dụng bản tin hàng tuần của mình để chia sẻ sự tiến bộ tuyệt 
vời trong các lĩnh vực mục tiêu của chúng ta, và các hoạt động trong 100 Ngày 
Đầu Tiên của tôi.  Để biết thêm thông tin về kế hoạch chiến lược của chúng tôi, 
xin truy cập https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/. 
 

Hiệu Quả của Nhân Viên (Mục Tiêu Kế Hoạch Chiến Lược III) 
 
Tuần này tôi có vinh dự được kết nối với các lãnh đạo quận chúng ta để đảm 
bảo chúng ta đang đi đúng đường, từ phân phối thiết bị cho đến các cơ hội phát 
triển nghề nghiệp cho các nhân viên chúng ta. Chúng tôi cũng đã bắt đầu Viện 
Phát Triển Nghề Nghiệp ảo thời gian từ ngày 5-7 tháng Tám, 2020. Viện đã 
giảng bài và các thực hành học tập qua mạng một cách hiệu quả cho các nhân 
viên trường chúng ta để các học sinh cảm nhận thấy sự quan tâm và được trao 
quyền để học tập và phát huy những tiềm năng cao nhất của mình. Xin cám ơn 
các giáo viên, hiệu trưởng, và nhân viên đã làm việc chăm chỉ. 
 
Giao tiếp, hợp tác, và kết dính là những chủ đề quan trọng được thảo luận trong 
cuộc họp nội bộ hàng tuần của Tổng Giám đốc của tôi. Ngoài việc thảo luận về 
kế hoạch Tựu Trường, chúng tôi cũng dành thời gian để thảo luận những giải 
pháp đưa chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng và thay đổi. Sau đây là một số 
tác phẩm chúng tôi đã nghiên cứu: 
 
Nhà Lãnh Đạo Kiên Cường - Lãnh Đạo Giáo Dục của Elle Allison 
 
www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-
Resilient-Leader.aspx 
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Thay Đổi Trật Tự Thứ Nhất và Thứ Hai trong Giáo Dục và Những Gợi Ý cho 
Định Hướng Tương Lai của Peter Zsebik 
 
http://www.questconference.ca/wp-
content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf 
 
Vượt Qua Khủng Hoảng - 8 Lời Khuyên dành cho Những Thời Điểm Hỗn Loạn 
của John Taylor 
 
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigating-
turbulent-times 
 

Thành Công của Học Sinh với sự Công Bằng và Quyền Tiếp Cận (Mục Tiêu 
Chiến Lược I) & 
Sự Tham Gia và Giao Tiếp Giữa Bên Liên Quan (Mục Tiêu Kế Hoạch Chiến 
Lược II) 
 
Tôi cũng được các thành viên cộng đồng xinh đẹp và tận tụy của Quận DeKalb 
và Metro Atlanta truyền cảm hứng. DCSD công nhận rằng chúng ta không thể 
đáp ứng được mọi nhu cầu phức tạp của các học sinh, gia đình và cộng đồng 
một mình, và bởi vậy chúng ta phải liên kết các cánh tay của các gia đình và 
lãnh đạo cộng đồng để tăng cường sự thành công của học sinh.  Điều này đặc 
biệt đúng trong những thời điểm khó khăn này, bởi chúng ta nỗ lực xóa bỏ sự 
phân cách về kỹ thuật số. 
 
Quận chúng ta nói 178 ngôn ngữ và đây là một sự đa dạng tươi đẹp. Chúng ta 
đang tìm những biện pháp bổ sung để tôn vinh sự đa dạng của chúng ta và xác 
định những nhu cầu độc đáo của mỗi cộng đồng. Tuần này tôi đã gặp gỡ với 
nhóm Bàn Tròn Về Những Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ K-12 thú vị. Đây là 
một nhóm các phụ huynh, nhà giáo dục, lãnh đạo cộng đồng, và người bênh vực 
luôn có những ý kiến đóng góp và đề xuất quý báu để hỗ trợ tốt nhất cho các 
học sinh ELL và các học sinh và gia đình mới nhập cư của chúng ta.  Một lần 
nữa, xin cám ơn nhóm này đã dành thời gian gặp gỡ và chia sẻ với tôi những ý 
tưởng về cải thiện giao tiếp với các gia đình, phân phối thực phẩm, và truy cập 
internet đúng cách đối với các học sinh của chúng ta. 
 

Tôi cũng đã tham dự cuộc họp Tựu Trường Của Quận DeKalb do Ủy Viên 
Lorraine Cochran-Johnson tổ chức. Đây là một sự kiện tuyệt vời và tôi thực sự 
biết ơn khi được chung tay cùng những người khác trong toàn quận và vùng 
Metro Atlanta chăm lo cho trẻ em của chúng ta. Với tất cả những người tham gia 
xin biết rằng tôi lắng nghe mọi thắc mắc và lo lắng của quý vị và sẽ trả lời quý vị. 
Chúng ta đang thực sự đoàn kết với nhau tốt hơn và cùng nhau chúng ta sẽ 
vượt qua đại dịch toàn cầu này như một DeKalb mạnh mẽ hơn. 
 
Learn4Life (L4L), Đối Tác Giáo Dục Vùng Metro Atlanta, và tôi đã gặp gỡ và thảo 
luận về cam kết của chúng tôi để giáo dục những người trẻ của chúng ta và 
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chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo và công dân kế tiếp. Tổ chức này bao gồm các khu 
học chánh, các cộng đồng, doanh nghiệp, và tổ chức bất vụ lợi và được thúc đẩy 
bởi niềm tin chung của chúng ta rằng tất cả trẻ em xứng đáng có cơ hội phát 
triển mọi tiềm năng của mình. 
 
Sự Xuất Sắc trong Tổ Chức (Vùng Mục Tiêu V) 
 

Hôm thứ Năm, tôi đã có cơ hội đến thăm Ban Nhân Sự với Quyền Trưởng Ban 
là cô Linda Woodard. Như tất cả chúng ta đã biết, Ban Nhân Sự là cầu nối để 
tuyển dụng những nhân viên chất lượng cao và nuôi dưỡng và duy trì những tài 
năng hàng đầu. Chúng tôi công nhận rằng sự thành công của khu học chánh 
chúng ta bắt đầu từ Ban Nhân Sự. Tôi đang xem xét kỹ lưỡng các sơ đồ tổ chức 
của chúng ta để đảm bảo chúng ta được cấu trúc cho thành công. 
 

Vì sự an toàn và sức khỏe của các học sinh và nhân viên là ưu tiên số một của 
nhóm chúng tôi, chúng tôi đã tổ chức một Phòng Họp Điền Kinh qua mạng để xử 
lý một số lo lắng ngày càng tăng về việc COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào 
đến điền kinh và các môn thể thao học sinh trong quận. Cám ơn nhóm của tôi và 
đồng nghiệp Tiến sĩ Sandra Ford đã tham gia. Nếu bỏ lỡ, quý vị có thể xem lại 
trên TV Trường Học DeKalb video-theo-yêu cầu: 
https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=
781. 
 

Chỉ còn hơn một tuần nữa, tôi mong quý vị chuẩn bị tinh thần cho một năm học 
tuyệt vời. Chúng ta đang ở giữa những thời điểm khó khăn, hãy suy nghĩ tích 
cực, nói những lời động viên, và biết rằng tôi đang làm việc chăm chỉ cùng quý 
vị. Có một câu ngạn ngữ của người Haiti mà tôi yêu thích, “Nhiều người, thì việc 
nhẹ nhàng hơn”. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ! 
 
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
 
Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc 


