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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Chào mừng quay trở lại! Tôi rất vui mừng khi các lớp học của chúng tôi lại được
lấp đầy bởi các học sinh và giáo viên một năm sau khi Học Khu đóng cửa vì đại
dịch toàn cầu.
Ngày đầu tiên trở lại trường này là một ngày thành công khi các học sinh, đội
ngũ nhân viên và giáo viên của chúng tôi đã tuân thủ các chiến lược chiến lược
giảm thiểu để thiết lập một môi trường giáo dục an toàn. Tôi đã có cơ hội đến
thăm một vài trường vào ngày đầu tiên, và tôi đã xem nhiều hình ảnh và video từ
các trường khác gửi cho tôi.
Tôi đã rất ấn tượng! Và tôi muốn cảm ơn nhân viên văn phòng trung tâm, tổng
giám đốc khu vực, hiệu trưởng, giáo viên, tài xế xe buýt, dinh dưỡng viên và
toàn bộ nhân viên nhà trường đã làm việc chăm chỉ nhằm tạo ra một quá trình
chuyển đổi thành công sang học tập kết hợp. Tôi rất vui mừng về hướng đi của
DeKalb County School District (DCSD) khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực để vượt qua
đại dịch này. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đến thăm các trường học
nhằm hỗ trợ thêm.
Tôi nhận thấy rằng việc quay lại học trực tiếp là một chủ đề tạo ra hai quan điểm
đối lập trong cộng đồng của chúng ta. Cả hai bên đều hứng khởi về chủ đề này,
tôi hiểu và thông cảm với mọi quan điểm. Tôi hy vọng rằng việc quay trở lại
giảng dạy trực tiếp là bước khởi đầu của quá trình phục hồi trong cộng đồng của
chúng ta. Mặc dù chưa có sự thống nhất về vấn đề này, nhưng tôi tin tất cả
chúng ta đều đồng ý rằng các học sinh và nhân viên thật tuyệt vời. Việc nhìn
thấy tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với học sinh của chúng ta khi quay trở
lại lớp học đã gieo cho tôi hy vọng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các gia đình, nhân viên và các bên liên quan khi
chúng tôi tiếp tục làm việc một cách an toàn để chào đón tất cả học sinh của
mình trở lại lớp học. Để cập nhật thông tin mới nhất về việc quay trở lại trường
học — bao gồm thông tin về lịch trình, dịch vụ ăn uống và các tuyến xe buýt —
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Vắc-xin COVID-19
Tôi rất vui khi thông báo rằng DCSD đã hoàn thành kế hoạch cung cấp cả hai
dịch vụ xét nghiệm và tiêm phòng cho nhân viên cũng như dịch vụ xét nghiệm
cho các gia đình. Chỉ nhân viên mới có thể được tiêm phòng tại Administrative &
Instructional Complex. Học Khu đã hợp tác với DeKalb County Board of Health,
Walgreens and Briarcliff Pharmacy để tổ chức tiêm vắc-xin. Các địa điểm khác
đang được xem xét vào ngày nào đó trong tương lai.
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DeKalb County Board of Health bảo đảm 12.000 bộ dụng cụ tiêm phòng để hỗ
trợ việc tiêm vắc-xin cho các nhân viên của DCSD, những người thực sự quan
tâm đến việc tiêm vắc-xin. Các nhân viên được cung cấp một liên kết để đăng
ký đặt lịch hẹn.
Xét nghiệm COVID-19 được cung cấp tại bốn trường dành cho nhân viên và các
gia đình—Cross Keys High School, Bethune Middle School, Doraville United
Elementary School và Dunwoody Elementary School—từ 9 giờ sáng đến 1 giờ
chiều và từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.
Để biết thêm thông tin về việc xét nghiệm và tiêm phòng, hãy nhấp vào đây.
Đêm Trò Chơi theo Chủ Đề dành cho Gia Đình
DCSD Parent and Family Engagement Department sẽ tổ chức Đêm Trò Chơi
theo Chủ Đề dành cho Gia Đình Trực Tuyến vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, từ
5:30 chiều đến 7:30 tối. Chúng tôi xin mời tất cả các gia đình đến và khám phá
các phương pháp học toán, học đọc và các chiến lược tư duy phản biện độc đáo
và thú vị. Để đăng ký sự kiện thú vị này, hãy nhấp vào đây.
Chuyến Thực Địa
Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời gặp gỡ các lãnh đạo Khu Vực III trong Ngày
Hội Thao DCSD. Khu Vực III đang thực hiện công việc tuyệt vời trong việc thiết
lập các mục tiêu và đảm bảo một nền giáo dục chất lượng cho tất cả các học
sinh của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn Tổng Giám Đốc Khu Vực, Tiến Sĩ Sean
Tartt vì sự tận tụy của ông với các học sinh của chúng tôi.
Cuộc Họp Ủy Ban Tài Xế Xe Buýt
Tôi cảm thấy thật biết ơn vì đã có cơ hội tham gia với Ủy Ban Tài Xế Xe Buýt
DCSD trong hôm nay. Những người điều phối và tài xế xe buýt của chúng tôi là
những nhân viên đầu tiên làm việc trong ngày để chào đón con em chúng ta và
đưa học khu đi vào hoạt động. Xin cảm ơn vì tất cả những gì quý vị đã làm và
sự phục vụ của quý vị.
Tuần Công Tác Xã Hội Trường Học
Trong tuần trước, DCSD đã tổ chức Tuần Công Tác Xã Hội Trường Học. Công
tác xã hội trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt trong phạm vi rộng
lớn của công tác xã hội. Nhiều thách thức về kinh tế, giáo dục và xã hội trong

VIETNAMESE
các gia đình có trẻ em ở độ tuổi đi học đã tăng lên trong những năm qua, dẫn
đến việc mở rộng phạm vi dịch vụ của nhân viên xã hội của nhà trường.
Nhân viên xã hội của chúng tôi phục vụ các gia đình, tạo điều kiện phục hồi, sửa
chữa những bất công và nhiều hơn thế nữa. Xin cảm ơn các nhân viên xã hội
của DCSD vì vai trò quan trọng của quý vị trong việc hỗ trợ các dịch vụ cần thiết
cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta.
Tuần Lễ Tri Ân Hội Đồng
DCSD sẽ tổ chức Tuần Lễ Tri Ân Hội Đồng Nhà Trường tại Georgia từ ngày 15
đến ngày 19 tháng 3. Chúng tôi vinh danh các thành viên hội đồng nhà trường
của chúng tôi vì họ 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.
Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ theo dõi cuộc họp hội đồng giáo dục tháng này vào
ngày 15 tháng 3 năm 2021. Quý vị có thể theo dõi cuộc họp trên DSTV.

Trân Trọng,
Bà Cheryl Watson-Harris

