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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham dự hoặc xem trực tuyến bài
diễn văn tình hình học khu. Tôi rất khiêm tốn và biết ơn khi được phục vụ với tư cách là
tổng giám đốc của DeKalb County School District (DCSD), nhưng tôi không thể làm điều
đó một mình. Sự hỗ trợ của quý vị giúp chúng tôi đưa học khu lớn mạnh này phát triển
hơn nữa trên chặng đường dài.
Tôi rất vui mừng khi thấy Học Khu chuyển sang Giai Đoạn Hai và Giai Đoạn Ba trong kế
hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi. Trong các giai đoạn này, các nhóm học sinh sẽ
tham gia học tập trực tiếp, kết hợp dựa trên lựa chọn đến trường của các em. Học sinh
mầm non, mẫu giáo, lớp một, lớp hai, lớp sáu và lớp chín sẽ bắt đầu học trực tiếp vào
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021. Các lớp ba, bốn, năm, bảy, tám, mười, mười một và
mười hai sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021, trong Giai Đoạn Ba.
Học Khu sẽ thực thi các chiến lược giảm thiểu, do Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) khuyến nghị, để đảm bảo cho học sinh, giáo viên và nhân viên của
chúng ta được an toàn trong cơ sở trường học. Đây là cách chúng tôi Giữ Cho DCSD
An Toàn.
Tôi rất mong học sinh của chúng ta quay trở lại lớp học, vì các gia đình đã chọn phương
án đó! Để biết thêm thông tin về việc quay trở lại học tập trực tiếp, vui lòng truy cập
trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục tăng cường các lựa chọn học
tập từ xa của chúng tôi.
Nhấp vào đây để xem bài diễn văn Tình Hình Học Khu. Bài Diễn Văn Tình Hình Học
Khu cũng có sẵn trên trang YouTube của Học Khu.
Các Chương Trình Mới
Khi chúng ta ăn mừng việc quay trở lại học tập trực tiếp và những thành công đã đạt
được trong quá trình học tập trực tuyến, chúng ta phải thừa nhận những tổn hại mà đại
dịch đã gây ra cho một số học sinh của chúng ta. Chúng tôi có kế hoạch sẵn sàng để
khắc phục nếu cần thiết khi chúng tôi tăng tốc. Để giải quyết sự mất mát trong học tập,
DCSD sẽ kéo dài “Các Ngày Học Thứ Tư” và cung cấp chương trình học tập và bổ túc
mới và thú vị vào mùa hè.
DCSD cũng sẽ ưu tiên tính hiệu quả của nhân viên, tuyển mới và giữ lại những nhân
viên có chất lượng cao nhất cho học sinh của chúng ta. Học Khu sẽ tăng thêm cơ hội
phát triển chuyên môn cho các giáo viên và các nhà lãnh đạo để hỗ trợ các học sinh
khiếm khuyết, học viên đặc biệt và học viên Anh ngữ.
Chúng tôi sẽ loại bỏ các rào cản đạt được thành công để học sinh của chúng tôi tiếp tục
thể hiện xuất sắc!

Vắc-xin COVID-19

VIETNAMESE
DSCD rất vui mừng về thông báo gần đây của Thống Đốc Brian Kemp về việc mở rộng
tiêm vắc-xin COVID-19 cho các nhà giáo dục. Học Khu đang làm việc chặt chẽ với
DeKalb Board of Health về một chiến lược thực hiện cho nhân viên khi có đủ nguồn
cung cấp vắc-xin. Nhân viên cũng được khuyến khích kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe chính của họ về tình trạng sẵn có vắc-xin.

Chánh Niệm Tháng Ba
Tôi vui mừng thông báo rằng Học Khu sẽ tổ chức lễ “Chánh Niệm Tháng Ba” cho nhân
viên trong tháng 3. Các buổi chánh niệm kéo dài 30 phút này sẽ tập trung vào việc sử
dụng các công cụ dựa trên bằng chứng để kiểm soát căng thẳng, xoa dịu tâm trí và giải
quyết tình trạng kiệt sức. Các buổi cũng sẽ thúc đẩy sức khỏe tinh thần thông qua âm
nhạc và vận động.
Các buổi này sẽ chứa tối đa 150-200 người tham gia mỗi buổi và nhân viên có thể đăng
ký nhiều buổi nếu họ muốn. Các buổi sẽ được ông Curtis Smith, Người Sáng Lập
Khoảnh Khắc Chánh Niệm cung cấp. Các buổi sẽ được ông Smith cung cấp thông qua
liên kết ZOOM.
Xin cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc Lâm Thời, Tiến Sĩ Deborah Moore-Sanders và nhân
viên của bà đã làm việc tích cực cho sáng kiến này dành cho nhân viên của chúng tôi.
Tuần Lễ dành cho Trẻ Em Đặc Biệt
DCSD sẽ tổ chức Tuần Lễ dành cho Trẻ Em Đặc Biệt vào tuần tới. Khi chúng tôi xem
xét các Cam Kết Kế Thừa của mình, tất cả chúng ta hãy nhớ rằng cam kết của chúng tôi
nhằm cung cấp cho những học sinh đặc biệt của mình các dịch vụ tổng thể cần thiết để
các em vươn lên, chính là ưu tiên hàng đầu của học khu. Theo dõi chúng tôi trên
phương tiện truyền thông xã hội khi chúng tôi tôn vinh những học sinh đặc biệt của
chúng tôi.
Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau vì “Một DeKalb Đoàn Kết” để
đảm bảo rằng chúng ta đang làm những điều tốt nhất để giúp các học sinh của chúng ta
đạt được các mục tiêu học tập và cuộc sống của các em.
Trân Trọng,
Bà Cheryl Watson-Harris

