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Số 7 
 
SỐ 7 
Xin chào các gia đình của Khu Học Chánh Quận Dekalb, 
 
Khai giảng năm học mới luôn là một thời điểm thú vị, mặc dù năm nay sẽ có sự 
khác biệt. Tôi rất xúc động vì các lớp học qua mạng đang được thực hiện và tôi 
mong bắt đầu năm mới một cách thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch 
chu đáo và cam kết vì sự xuất sắc của chúng ta sẽ mang lại trải nghiệm học tập 
từ xa tốt nhất cho các học sinh của chúng ta. 
 
Mặc dù chúng ta gặp một số trở ngại hồi tuần này, cán bộ nhân viên chúng tôi đã 
xử lý được nhiều vấn đề của việc kết nối cho đăng ký. Mỗi khó khăn là một cơ 
hội để chúng tôi làm việc tốt hơn. Chúng tôi đặc biệt cám ơn các gia đình đã trả 
lại các thiết bị không còn sử dụng bởi như vậy sẽ giúp Ban Công Nghệ Thông 
Tin hỗ trợ các học sinh khác khi cần thiết. DCSD làm việc tốt lắm! 
 
Tuần này, tôi muốn chào mừng các học sinh và nhân viên tài năng của chúng ta. 
Mr. Mark Knowles từ Trung Tâm Học Tập Sớm đã truyền cảm hứng cho các học 
sinh với lớp học Bitmoji. Phụ huynh của học sinh Corinne ba tuổi đã chia sẻ, “Mr. 
Knowles THẬT TUYỆT VỜI!!! Corinne thực sự thích tập vẽ và nhất là các bức tự 
họa của Mr. Knowles. Việc ông giúp bé hiểu cách nhận thức về bản thân trong 
một bức họa thật vô giá. Em cũng thích việc ông lồng nhạc và các câu chuyện 
vào bài học của mình”. 
 
Cám ơn các bức họa thật đẹp của em, Corinne. Tôi thật sự ấn tượng! 
 
SỨC KHỎE TÂM THẦN 
 
Chúng tôi đang theo dõi các ca COVID-19 và kế hoạch bắt đầu mở cửa trở lại. 
Từ đầu năm học này, chúng tôi đã được nhắc nhở rằng đại dịch COVID-19 là 
một cú sốc chung ảnh hưởng đến các học sinh trong độ tuổi đi học và các gia 
đình theo những cách không thể lường trước. Khu Học Chánh Quận DeKalb có 
kế hoạch bảo vệ sức khỏe cảm xúc, tâm lý, và xã hội của các học sinh của 
chúng ta. Nữ Nghị sĩ Hoa Kỳ Lucy McBath đã liên hệ với khu học chánh để thu 
thập thông tin từ Ban Dịch Vụ Tâm Lý về việc những hoạt động hỗ trợ cảm xúc 
và tâm lý cho các học sinh và gia đình trong địa hạt của bà. Ngày 18 tháng Tám, 
2020, chuyên gia tâm lý học đường Alanna Works, thành viên của hội đồng 
chuyên gia, đã có bài trình bày về “COVID-19 và Sức Khỏe Tâm Thần”. Bài trình 
bày và trao đổi của cô Work đã cung cấp thông tin dữ liệu thống kê về sức khỏe 
tâm thần của học sinh trong độ tuổi đi học, những ảnh hưởng tâm lý của việc 
cách ly đối với học sinh, và những đề xuất chung về hoạt động hỗ trợ. Chúng tôi 
cũng chân thành cám ơn cô Alanna Works, đã chia sẻ hiểu biết của mình để có 
những hỗ trợ kịp thời và đúng đắn cho các học sinh, nhân viên, và các gia đình. 
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Chúng ta sắp bước vào năm học mới, các giá trị của chúng ta vẫn là một phần 
không thể tách rời của công việc công chức của chúng ta.  Trong cuộc họp Hội 
Đồng lần trước, thông tin về Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện chưa được cung 
cấp trước cuộc họp. Minh bạch là một yếu tố quan trọng trong công tác giáo dục 
công cộng của chúng ta. Xin xem các tài liệu này tại Kế Hoạch Tổng Thể Toàn 
Diện. 
 
Cuối cùng, tôi cũng rất cám ơn các nhân viên của chúng ta đã làm việc không 
mệt mỏi để đảm bảo khu học chánh hoạt động với tiêu chuẩn cao nhất. Cám ơn 
các học sinh và gia đình đang kiên trì với chúng tôi khi chúng ta phải học qua 
mạng theo một cách mới và trong môi trường mới.  Chúc quý vị một cuối tuần 
vui vẻ! 
 
Cổ Động Viên Số 1 của quý vị, 
 
Cô Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc 
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