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Xin chào các gia đình của Khu Học Chánh Quận Dekalb,

Tuần này, chúng ta bắt đầu với một cuộc họp hội đồng trực tuyến để thảo luận
về ngân sách cho năm tài chính 2020-2021. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là
chúng ta cần hợp tác đoàn kết với nhau trong quận để đưa ra một số quyết định
khó khăn để bảo vệ con em và các nhân viên của chúng ta, những người cũng
có gia đình để chăm lo. Tôi đã lắng nghe ý kiến rõ ràng của quý vị. Những cuộc
điện thoại, thư điện tử, và những trao đổi trực tiếp đã được chúng tôi tiếp nhận.
Tôi mong muốn được nâng quận này lên những tầm cao mới.
Với mục tiêu này, sau cuộc họp hội đồng hôm thứ Hai, tôi đã yêu cầu lãnh đạo
các bộ phận xác định cắt giảm thêm số ngày giảm giờ học trong năm tài chính
2021. Chúng tôi biết rằng chỉ một điều chỉnh nhỏ nhất cũng có thể làm thay đổi
thế giới của các giáo viên và nhân viên của chúng ta, và chúng tôi công nhận
rằng tất cả mọi người đều có vai trò quan trọng trong sự thành công của các học
sinh của chúng ta. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một kế hoạch có ảnh hưởng
tiêu cực ít nhất đến các giáo viên, những người làm việc không mệt mỏi để đáp
ứng những nhu cầu của các học sinh.
Tôi vui mừng thông báo rằng, sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã đệ trình
một kế hoạch ngân sách sửa đổi thể hiện những giá trị và ưu tiên đó. Ngân sách
đã được phê chuẩn và bao gồm năm ngày giảm giờ làm cho các nhân viên
quận. Tuy nhiên, quận cũng cung cấp một khóa học 4 ngày có trả phí của Viện
Phát Triển Nghề Nghiệp cho giáo viên, lãnh đạo và các nhân viên hỗ trợ. Bởi
vậy, các nhân viên này sẽ được thêm một ngày giảm giờ học trong năm tới. Tôi
cũng vui mừng rằng nhóm chúng ta đã có thể nghiên cứu sâu hơn và tìm ra một
giải pháp phản ánh chúng ta coi trọng giáo viên và trường học như thế nào.
Việc chúng ta đoàn kết làm việc với nhau khiến tôi nhớ rằng tuần này chúng ta
đã mất đi Nghị sĩ John Lewis, một công chức, một nhà hoạt động, và một lãnh
đạo nòng cốt luôn chia sẻ rằng chúng ta cần đoàn kết tốt hơn. Tuần này nhóm
của tôi cũng xử lý những khó khăn, và như Nghị sĩ Lewis đã nói, “Tôi tin rằng
nếu bạn thấy điều gì bạn muốn được thực hiện, thì bạn không thể bỏ cuộc, và
bạn không thể nhượng bộ”. Thật vinh dự rằng Khu Học Chánh Quận DeKalb đã
có trường học đầu tiên trong cả nước được mang tên Nghị Sĩ Lewis với Trường
Tiểu Học John R. Lewis.
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Sẽ thật cẩu thả nếu không nói đến việc ra đi của một lãnh đạo tuyệt vời khác
trong thời đại của chúng ta là Reverend C.T. Vivian. Đây là một thời điểm tuyệt
vời để phản ánh và tìm hiểu chúng ta có thể làm được những gì trong thời kỳ bất
ổn này. Tôi biết nhóm chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn khi thúc
giục thực hiện công việc.
Cuối cùng, tôi muốn chào mừng các phó hiệu trưởng và tư vấn viên chính quay
trở lại làm việc trên mạng từ ngày 20 tháng Bảy. Tôi mong được nhìn thấy các
kết quả làm việc tốt đẹp của quý vị khi chúng ta giáo dục và chăm sóc các học
sinh của chúng ta qua mạng. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ!

Cổ Động Viên Số 1 của quý vị,
Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc

