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Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Trong khi chúng tôi tiếp tục chào đón việc mở cửa trở lại của các trường học và điều
chỉnh để học tập kết hợp, thật khó để bỏ qua những gì đã xảy ra tại tiểu bang của chúng
ta và trên khắp đất nước. Như tất cả mọi người, tôi vô cùng đau buồn trước những sự
kiện đau lòng diễn ra vào ngày 16 tháng 3 ở Quận Atlanta và Cherokee. Sự gia tăng của
bạo lực và thù địch đối với mọi người là không thể chấp nhận được và không thể tha
thứ được. DeKalb County School District (DCSD) chống lại tất cả các hình thức thù
địch, phân biệt chủng tộc và bạo lực, và chúng tôi dành sự thương cảm cho cộng đồng
Người Châu Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương.
Chúng tôi là một học khu đa dạng và chúng tôi tôn vinh sự đa dạng đó theo mọi cách.
Chúng tôi không cần phải đánh mất thuộc tính quan trọng này chỉ vì hành động của
thiểu số. Như Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. đã từng nói, “Sự bất công ở bất cứ đâu là
mối đe dọa đối với sự công bằng ở mọi nơi.” Sự an toàn và sự khỏe mạnh về cảm xúc
của tất cả học sinh và nhân viên của DCSD sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vắc-xin và Xét Nghiệm COVID-19
Chúng tôi rất háo hức khi thông báo rằng DeKalb Board of Health (BOH) sẽ tổ chức một
Phòng Khám Tiêm Phòng cho nhân viên vào ngày 20 tháng 3, tại Elizabeth Andrews
High School. BOH có thể chủng ngừa cho khoảng 1.250 nhà giáo dục và nhân viên tại
sự kiện này. Nhân viên được đề nghị đăng ký tham gia sự kiện thông qua địa chỉ email
“dekalbschoolsga.org” của họ, nếu có thể. Vì đây là sự kiện riêng tư dành riêng cho
DCSD, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các cá nhân đủ điều kiện khác không đăng ký
tham gia sự kiện này. Vui lòng kiểm tra email học khu của quý vị để được hướng dẫn
thêm về cách đăng ký.
DeKalb County School District đã hợp tác với các Trung Tâm Xét Nghiệm COVID Miễn
Phí để cung cấp các xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên và gia đình. Xét nghiệm sẽ có
sẵn cho giáo viên và nhân viên vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư tại Cross
Keys High School từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều; và vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và
Thứ Năm tại Bethune Middle School từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
Lịch trình sẽ kéo dài trong suốt cuối học kỳ của trường. Để đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập
www.freecovidtesting.us. Chọn ‘Đăng Ký Nhanh’ để lên lịch cuộc hẹn của quý vị và
chọn địa điểm trường.
Chuyến Thực Địa
Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Khu Vực IV cho
Chuyến Thực Địa của DCSD. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ trực tuyến với đội ngũ lãnh đạo
của Stone Mountain Elementary School, quan sát buổi giảng dạy theo nhóm nhỏ tại
Indian Creek Elementary School và tham quan trực tuyến cuộc họp Kế Hoạch Hành
Động Ngắn Hạn (STAP) tại Champion Theme Middle School.
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Khu vực IV đang làm rất tốt công việc thiết lập các mục tiêu và đảm bảo một nền giáo
dục chất lượng cho tất cả các học sinh của chúng ta. Xin cảm ơn Tổng Giám Đốc Khu
Vực, Tiến Sĩ Antonette Campbell vì cam kết của bà với các học sinh của chúng ta.
Hộp Bữa Ăn Đông Lạnh 7 Ngày
Tất cả học sinh DCSD, từ 18 tuổi trở xuống, hiện có thể nhận được hộp bữa ăn đông
lạnh 7 ngày miễn phí bao gồm trái cây và rau củ. Việc phân phát bữa ăn diễn ra vào các
ngày Thứ Tư từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào
đây.
Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG
Tôi rất vui khi thông báo rằng Học Khu sẽ cung cấp một chương trình học tập mới cho
học sinh vào mùa hè này. Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG cung cấp các cơ hội học tập
bổ sung để giải quyết tình trạng sa sút trong học tập. Các chương trình ĐA DẠNG bao
gồm các kỹ năng nền tảng về đọc viết và toán học, tiếp thu ngôn ngữ, khôi phục hoặc
tăng tốc tín chỉ, STEM/STEAM, cầu nối mùa hè và các trại hè bồi dưỡng. Chương trình
giảng dạy được thiết kế cho những trải nghiệm học tập đầy ý nghĩa vào tháng 6 và
tháng 7 năm 2021 và cung cấp cho học sinh sự hỗ trợ có chủ đích, có mục tiêu nhằm
giải quyết những thiếu sót trong học tập.
Các chương trình này không tính phí, tuy nhiên, nếu học sinh trung học tham gia một
khóa học thông qua Georgia Virtual School hoặc tổ chức được công nhận khác, mỗi
khóa học sẽ được tính phí. Học khu khuyến khích tất cả học sinh tận dụng chương trình
được thiết kế để nâng cao trình độ của các em.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Tòa Thị Chính
Xin cảm ơn các bậc phụ huynh và giáo viên đã dõi theo và tham gia vào tòa thị chính ảo
gần đây của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng phản hồi, và sự lưu tâm của quý vị khi
chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch mở cửa trở lại Học Khu. Nếu quý vị bỏ
lỡ tòa thị chính, xin hãy nhấp vào đây để xem.
Community Advisory Council của Tổng Giám Đốc
Xin cảm ơn các đối tác cộng đồng của chúng tôi và Community Advisory Council của
Tổng Giám Đốc đã gặp gỡ với nhóm của chúng tôi trong tuần này. Nhiệm vụ của SCAC
là cung cấp sự hỗ trợ, hướng dẫn và lãnh đạo cho tổng giám đốc về các vấn đề về tình
hình học tập, hoạt động và tài chính của học khu.
Sự hợp tác này rất quan trọng đối với học khu. Sự tham gia của cộng đồng và sự tham
gia của tất cả các bên liên quan là chìa khóa cho một học khu thành công.
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Quyên Góp Bộ Trang Bị COVID-19
Tôi muốn cảm ơn DeKalb Association of REALTORS vì đã quyên góp hào phóng cho
Peachcrest Elementary School. Tổ chức này đã tặng 50 bộ trang bị COVID‐19 cho các
giáo viên nhằm giúp họ duy trì lớp học sạch sẽ và an toàn. Bộ trang bị bao gồm khăn
lau, nước rửa tay khô, khẩu trang, tấm che mặt và Lysol. DeKalb Association of
REALTORS đã hợp tác với DCSD trong nhiều năm và chúng tôi rất biết ơn vì sự hợp
tác đó.
Tôi hy vọng rằng chúng ta với tư cách là một cộng đồng sẽ tiếp tục thể hiện lòng tốt đối
với nhau và sẵn lòng giúp đỡ nhau khi chúng ta điều hướng đến thời điểm kết thúc đại
dịch toàn cầu này và vượt qua hậu quả tiềm ẩn của đại dịch.

Trân Trọng,
Bà Cheryl Watson-Harris

