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“Ưu tiên số một của tôi là đảm bảo an toàn và sức khỏe của học sinh và cán bộ 
giáo viên của chúng ta”. 
Xin chào các gia đình của Khu Học Chánh Quận Dekalb, 
 
 
 
Tuần này là một tuần làm việc hiệu quả nữa khi chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho 
năm học 2020--2021. 
 
Nhiều quý vị biết rằng các nhân viên hành chính và tôi đã đệ trình kế hoạch mở 
cửa trở lại của Khu Học Chánh Quận Dekalb cho năm học này trong kỳ họp Hội 
Đồng Giáo Dục ngày 13 tháng Bảy. Trong kỳ họp đó, Hội Đồng đã đồng ý hoãn 
khai giảng năm học đến ngày 17 tháng Tám và các trường học chuyển sang 
hình thức dạy học từ xa do COVID-19 đang lây lan mạnh mẽ. 
 
Kế hoạch của Khu Học Chánh được đưa vào các hướng dẫn hiện tại của các đối 
tác khác nhau của chúng ta, gồm Sở Y Tế Công Cộng Georgia, Hội Đồng Y Tế 
Quận DeKalb, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Sở 
Giáo Dục Georgia (GaDOE). Phản hồi của cộng đồng từ bản khảo sát ý kiến của 
các bên liên quan, đã tạo ra 39.574 hồi đáp từ phụ huynh, học sinh và nhân viên, 
cũng đã thông báo kế hoạch. 
 
Do dịch bệnh đang lây lan mạnh mẽ trong vùng của chúng ta, học từ xa là lựa 
chọn tốt nhất, nhưng sẽ được xem xét lại hàng tháng. Chúng tôi đặt an toàn của 
học sinh và cán bộ giáo viên lên hàng đầu, trong khi vẫn kỳ vọng các học sinh 
đạt được thành tích học tập cao và yêu thích việc dạy và học. 
 
Tôi rất vui mừng có cơ hội được thảo luận về kế hoạch này và công việc xuất 
sắc của nhóm chúng ta trong Đối Thoại Ảo Của Tổng Giám Đốc Với Cộng Đồng 
Atlanta Journal-Constitution ngày 15 tháng Bảy. Tôi rất cám ơn quý vị đã theo 
dõi trên Facebook và YouTube và đóng góp ý kiến phản hồi.  Tôi cũng rất tự hào 
được đại diện cho DCSD! 
 
Cũng trong tuần này, tôi đã đến thăm các trường học tuyệt vời của chúng ta 
trong Vùng III trong Ngày Khảo Sát. Sau khi thăm các trường và gặp gỡ các giáo 
viên, tôi rất cảm kích bởi sự hợp tác mạnh mẽ của họ với các gia đình! Sự hợp 
tác mạnh mẽ này chứng minh rằng sự đoàn kết của chúng ta đang ngày càng tốt 
hơn. 
 
Xin cám ơn Tổng Giám Đốc Vùng Tiến Sĩ Sean Tartt đã thu xếp cuộc gặp với 
các gia đình, học sinh, giáo viên và các hiệu trưởng. Tất cả đã có những ý kiến 
tuyệt vời đóng góp cho kế hoạch tựu trường và mở cửa trở lại của chúng ta. 
 
Cuối cùng, tôi cũng đã có dịp được đến thăm Trung Tâm William Bradley Bryant  
và Trung Tâm Đăng Ký Qua Mạng vào ngày 16 tháng Bảy. Tôi đã cùng Quyền 
Giám Đốc Thông Tin Monik Davis đi thăm trung tâm để tìm hiểu thêm về Ban 
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Công Nghệ Thông Tin của chúng ta. Tôi rất ấn tượng với những công việc Công 
Nghệ Thông Tin đang thực hiện để đảm bảo cho các học sinh và nhân viên 
chúng ta đạt được những thành tích mục tiêu thông qua việc sử dụng công nghệ 
chất lượng. 
 
Tôi cũng cám ơn Giám Đốc Đăng Ký Qua Mạng/Quản Lý Hồ Sơ Petra Boerner, 
Monika Davis và Tiến Sĩ Vasanne Tinsley, phó tổng giám đốc Can Thiệp & Hỗ 
Trợ Học Sinh, đã tăng cường đăng ký qua mạng và phục vụ khách hàng là các 
gia đình của chúng ta. Làm việc tập thể mang lại hiệu quả xuất sắc! 
 
Tôi mong muốn được gặp gỡ nhiều hơn nữa các nhân viên và thành viên cộng 
đồng tuyệt vời khi chúng ta đang bước vào năm học 2020-2021. Chúc quý vị một 
cuối tuần vui vẻ và an toàn! 
 
 
 
 
Trân Trọng, 
 
Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc 


