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PHẦN 27
Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các học sinh đã chọn phương pháp học tập trực
tiếp trở lại trường học! Năm vừa qua là một năm đầy thách thức khi chúng
ta phải đối phó với đại dịch toàn cầu COVID-19. Chúng ta đã trải qua những
mất mát với tư cách là một cộng đồng và quốc gia. Tuy nhiên, khi chúng ta
sắp vượt qua khó khăn, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và
tiến bộ hơn bao giờ hết.
Mặc dù tôi rất háo hức về ngày 9 tháng 3, nhưng tôi cũng mong chờ ngày
mà chúng tôi có thể hoan nghênh TẤT CẢ các học sinh của chúng ta trở lại
trường học một cách an toàn. Cho đến ngày đó, chúng tôi sẽ làm việc chăm
chỉ để đảm bảo các học sinh của chúng ta đều đạt thành tích trong giai
đoạn học tập kết hợp.
Các Chiến Lược Giảm Thiểu
Sự an toàn và hạnh phúc của học sinh, giáo viên và nhân viên của chúng
tôi là điều quan trọng nhất và vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong khi học sinh,
giáo viên và nhân viên của chúng tôi có mặt tại trường học, các chiến lược
giảm thiểu—do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) khuyến
nghị— sẽ được thực thi để đảm bảo mọi người được an toàn. Các chiến
lược mà Học Khu đang thực hiện để giảm nguy cơ lây nhiễm là:
•
•
•
•
•
•

Luôn đeo khẩu trang
Giãn cách xã hội
Rửa tay
Làm sạch và khử trùng
Truy vết tiếp xúc
Hệ thống thông gió tòa nhà

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi đang giữ an toàn cho DeKalb
County School District, vui lòng nhấp vào đây. Để xem các tuyến xe buýt,
vui lòng nhấp vào đây.
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Vắc-xin COVID-19
DCSD đang làm việc chặt chẽ với DeKalb Board of Health về một chiến
lược thực hiện cho nhân viên tiêm vắc-xin COVID-19 khi có nguồn cung
cấp vắc-xin dồi dào. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào tuần tới. 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.
Xin chúc mừng
Tuần vừa qua có tin tức đáng chú ý cho DCSD! Tôi muốn chúc mừng học
sinh cuối cấp của Lithonia High School Zae Brewer, em đã được chọn làm
đại biểu của Georgia để tham gia Chương Trình Thanh Thiếu Niên của
Thượng Viện Hoa Kỳ (USSYP) năm 2021. Em ấy sẽ tham gia một đoàn đại
biểu gồm 104 học sinh và sẽ nhận được học bổng đại học trị giá $10.000
cho việc học đại học. Chúng tôi rất tự hào về Zae, và chúng tôi biết em ấy
sẽ là một đại diện xuất sắc cho trường Lithonia và DCSD!
Tôi cũng muốn chúc mừng 11 trường trung học phổ thông được vinh danh
là Trường Học Danh Dự Xếp Lớp Nâng Cao (AP) năm 2021! Các lớp AP
cung cấp cho các học sinh của chúng ta cơ hội học kiến thức ở cấp độ đại
học trong khi học trung học phổ thông và tham gia các kỳ thi AP do College
Board quản lý. Xin chúc mừng các giáo viên, nhân viên và học sinh tại
Arabia Mountain High School, Chamblee Charter High School, Clarkston
High School, Cross Keys High School, DeKalb Early College Academy,
DeKalb School of the Arts, Druid Hills High School, Dunwoody High School,
Lakeside High School, Southwest DeKalb High School và Tucker High
School về niềm vinh dự lớn lao này!
Tuần Lễ Tri Ân Hội Đồng
DCSD cùng các học khu khác trên toàn tiểu bang trong tháng 3 sẽ kỷ niệm
Tuần Lễ Tri Ân Georgia School Board từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3.
Chúng tôi vinh danh các thành viên hội đồng nhà trường của chúng tôi vì họ
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đã cam kết phục vụ học sinh, nhân viên, phụ huynh và các bên liên quan
khác của Học Khu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của Board of Education đã
can đảm tham gia vào các cuộc trò chuyện cứng rắn và đưa ra các quyết
định khó khăn để học sinh của chúng ta tiến bộ hơn. Chúng tôi cũng xin
cảm ơn họ vì sự quản lý của họ và vai trò của họ trong việc bênh vực và
ủng hộ nền giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh.
Chánh Niệm Tháng Ba
DCSD đã khởi động thành công “Chánh Niệm Tháng Ba” cho nhân viên
trong tuần vừa qua. Sáng kiến quan trọng này cho phép các nhân viên tham
gia vào các buổi học 30 phút 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. Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ một số nhân
viên về buổi học đầu tiên và chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên tham
gia vào buổi học được cung cấp bởi ông Curtis Smith, Người Sáng Lập
chương trình Khoảnh Khắc Chánh Niệm.
Tôi rất mong được lắng nghe nhiều câu chuyện thành công của học sinh,
giáo viên và nhân viên của chúng tôi!
Trân Trọng,
Bà Cheryl Watson-Harris

