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SỐ 6 
Xin chào các gia đình của Khu Học Chánh Quận Dekalb, 
 
Thay mặt Khu Học Chánh Quận Dekalb, tôi chính thức chào đón các học sinh và 
cán bộ nhân viên đến với năm học 2020-2021! Tôi thực sự rất háo hức về năm 
học này và tôi hy vọng quý vị cũng vậy. Cho dù là học trực tiếp hay qua mạng, 
tôi sẽ luôn sát cánh cùng quý vị để đảm bảo chúng ta theo đúng lộ trình chuẩn bị 
cho nghề nghiệp, học tập suốt đời, và thành công trong học tập. 
 
Tuần này chủ đề của chúng ta là sự xuất sắc năm sao. Để khu học chánh của 
chúng ta tiếp tục phát triển trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta phải 
hoạt động với tiêu chuẩn cao nhất. Tôi đã được truyền cảm hứng khi đi thăm 
Vùng Năm hồi tuần này - Cụm Trường Trung Học Phổ Thông Dr. Martin Luther 
King Jr., Cụm Trường Trung Học Phổ Thông Miller Grove, và Cụm Trường 
Trung Học Phổ Thông Southwest DeKalb bao gồm cả các trường tiểu học và 
trung học cơ sở. Tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt và một kế hoạch toàn 
diện vạch rõ rằng các học sinh của chúng ta được nhận những hỗ trợ cần thiết 
để phát triển và thành công. “Vùng năm sao” này đã đặt Thành Công của Học 
Sinh với sự Công Bằng và Quyền Tiếp Cận lên ưu tiên hàng đầu. Cám ơn Vùng 
Năm đã cung cấp một kế hoạch chặt chẽ với dữ liệu để hỗ trợ các chiến lược và 
tầm nhìn của các bạn. 
 
Khi bắt đầu năm học này, chúng ta hãy ghi nhớ tầm quan trọng của Thành Công 
của Học Sinh với sự Công Bằng và Quyền Tiếp Cận. Mục tiêu số 3 trong kế 
hoạch chiến lược của chúng ta là mục tiêu chủ chốt để bảo vệ quyền tiếp cận 
giáo dục công lập và thành công cho tất cả các học sinh DCSD, nhất là nhóm 
học sinh thiếu sự quan tâm đúng mức. Tôi đánh giá cao việc Tiến sĩ Weaver và 
nhóm của mình đã nhận ra những lỗ hổng, cho dù đó là sự phân chia về mặt kỹ 
thuật số hoặc mất an ninh thực phẩm, và chủ động tìm ra các giải pháp để giữ 
chúng ta theo đúng lộ trình. 
 
VÙNG XUẤT SẮC 5 SAO 
Tôi cũng có vinh dự được gặp gỡ qua mạng với các lãnh tụ tôn giáo Quận 
DeKalb, Thị trưởng Dunwoody Lynn Deutsch và Ủy Viên Larry Johnson để thảo 
luận về những nhu cầu và sức khỏe của con em chúng ta. Tôi càng thêm an tâm 
khi gặp gỡ những người bênh vực trẻ em, có chung các mục tiêu và sự quan 
tâm. Tôi cũng mong nhóm Quan Hệ Cộng Đồng của chúng ta đưa các ngôi làng 
sát lại với nhau để làm việc tập thể và hợp tác bởi tất cả đều vì các học sinh của 
chúng ta. Tôi cũng vui mừng được nhận các ý kiến đóng góp và hướng dẫn của 
quý vị và tôi biết Cùng Nhau Chúng Ta Có Thể Vượt Lên. 
 
Bởi chúng ta cùng nhau khởi đầu một hành trình mới và chưa từng có tiền lệ 
này, nên tôi muốn tất cả các quý vị cùng ghi nhớ một tầm nhìn trong tâm trí trong 
cả năm, nhất là khi mọi việc đang trở nên khó khăn. Đó là một tầm nhìn vì các 
học sinh của chúng ta tốt nghiệp xuất sắc, với nụ cười trong bộ trang phục tốt 
nghiệp và cùng gánh vác thế giới này. Cuối cùng, tất cả những nỗ lực của chúng 
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ta đều vì thời khắc này và vì từng và tất cả mọi học sinh trong Quận DeKalb.  
Như mọi khi, xin cám ơn quý vị đã làm việc chăm chỉ và sự tận tụy của quý vị đối 
với Khu Học Chánh Quận DeKalb.  Chúc quý vị một năm học tuyệt vời! 
 
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
  
Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc 
 
Xin đặc biệt cám ơn Ban Tham Gia Của Phụ Huynh và Gia Đình đã tổ chức một 
phòng họp qua mạng để giải quyết các vấn đề về sức khỏe xã hội và cảm xúc 
của các gia đình chúng ta. COVID-19 là thảm họa đối với nhiều gia đình chúng 
ta trong Quận DeKalb và trên toàn thế giới. Nếu quý vị  bỏ lỡ phòng họp này, 
hãy bấm vào bức ảnh này và ghé thăm trang Facebook của Ban Tham Gia Của 
Phụ Huynh và Gia Đình DCSD và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chặt chẽ của khu 
học chánh chúng tôi. 


