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PHẦN 30
Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Tôi hy vọng quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Khi tháng 3 kết thúc, tôi sẽ tôn vinh
những tiến triển mà DeKalb County School District (DCSD) đã làm được để đảm bảo
việc mở cửa trở lại thật thành công. Tôi tự hào về tất cả các học sinh, giáo viên và nhân
viên vì những nỗ lực của họ trong việc làm cho quá trình chuyển đổi sang học tập kết
hợp diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
Vào ngày 29 tháng 3, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi để tất cả học sinh các cấp lớp
(nhóm A & B) học tập trong các tòa nhà của nhà trường trong thời gian còn lại của năm
học. Tôi tin tưởng rằng mọi người sẽ làm hết khả năng của mình để giúp cho quá trình
chuyển đổi sắp tới này diễn ra an toàn và thành công.
Hướng Dẫn Mới của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)
Để tiếp tục giữ an toàn cho trường học và giảm thiểu lây lan dịch bệnh, chúng ta phải
nhớ tuân thủ theo các hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
(CDC). CDC đã cập nhật hướng dẫn cho trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 để phản
ánh các kiến thức mới nhất về giữ khoảng cách tiếp xúc giữa các học sinh trong lớp
học. CDC hiện đang khuyến nghị rằng, cùng với việc đeo khẩu trang phổ biến, các học
sinh nên duy trì khoảng cách ít nhất là 3 foot trong môi trường lớp học.
Như tôi luôn nói, DCSD sẽ tuân thủ theo khoa học và thực thi các chiến lược giảm nhẹ
— do CDC khuyến nghị — để đảm bảo mọi người trong các toà nhà của chúng ta được
an toàn. Khi chúng ta gần đến kỳ nghỉ xuân, tôi muốn khuyến khích các học sinh, giáo
viên, nhân viên và gia đình tiếp tục tuân thủ các chiến lược giảm nhẹ khi chúng ta ở xa
các tòa nhà. Tôi hy vọng mọi người sẽ làm tốt công việc của mình để giúp giảm thiểu số
ca mắc COVID-19 trong cộng đồng Quận DeKalb.

Vắc-xin COVID-19
Trong khi Học Khu tiếp tục giữ cho trường học an toàn và giảm lây lan dịch bệnh bằng
cách tuân thủ theo hướng dẫn giảm nhẹ của CDC, thì DCSD cũng đang tạo cơ hội cho
nhân viên tiếp cận với xét nghiệm và tiêm chủng COVID-19. Tôi vui mừng thông báo
rằng với sự hỗ trợ từ DeKalb County Board of Health (DCBOH) và các đối tác y tế khác,
DCSD đã tiêm chủng cho 1.704 nhân viên kể từ khi tiểu bang điều chỉnh kế hoạch triển
khai cho 1 tỷ người lao động.
Các nhân viên của Học Khu đã có thể tiêm vắc-xin tại Administrative and Instructional
Complex của DCSD, St. Phillips AME Church và Briarcliff Pharmacy. Các y tá đã được
đào tạo của DCSD đã tiêm một số vắc-xin cho nhân viên vào ngày 20 tháng 3 trong sự
kiện tiêm chủng vắc-xin của chúng tôi tại Administrative and Instructional Complex.
DCSD sẽ tiếp tục hợp tác với DCBOH, Walgreens và Briarcliff Pharmacy để cung cấp
vắc-xin. Chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên và học sinh từ 16 tuổi trở lên tìm kiếm
các cơ hội khác để nhận vắc-xin thông qua DCBOH, các hiệu thuốc địa phương hoặc
các nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ.
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Tiền Thưởng
Hôm qua, State Board of Education đã chấp thuận các khuyến nghị của Richard Woods,
Tổng Giám Đốc Trường Học Tiểu Bang, rằng Georgia sẽ sử dụng quỹ khuyến khích liên
bang để cung cấp khoản tiền thưởng một lần, trị giá $1.000, cho mỗi giáo viên trường
công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 và các nhân viên hỗ trợ giáo dục khác.
Phần thưởng đang được cung cấp cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục để trợ
giúp mạnh mẽ hơn cho việc tuyển dụng và duy trì các vị trí quan trọng, như một hành
động tri ân đối với công việc và sự hy sinh của họ trong đại dịch COVID-19.
DCSD trân trọng nhân viên và những đóng góp của họ trong việc hỗ trợ các học sinh
của chúng ta. Chúng tôi mong muốn được thể hiện sự trân trọng của mình thông qua
việc phân phát các khoản tiền thưởng vào tháng tới.
Cuộc Họp Các Tổ Chức Người Tị Nạn
Tôi muốn cảm ơn tám tổ chức người tị nạn đã gặp gỡ tôi và nhóm của chúng tôi trong
tuần qua để tìm hiểu về tầm nhìn của chúng tôi trong việc đưa DCSD lên một tiêu chuẩn
xuất sắc mới. Đây cũng là cơ hội để tôi lắng nghe những suy nghĩ, đề xuất, hy vọng và
nhu cầu của cộng đồng đặc biệt đang phục vụ các Gia Đình Người Mỹ mới của chúng
ta.
Các bên liên quan là rất cần thiết cho các hoạt động hiệu quả của học khu chúng ta.
Việc mở các đường dây liên lạc là điều bắt buộc. Việc chào đón và chấp nhận sự tham
gia của các bên liên quan là điều bắt buộc. Để xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy,
chúng tôi cam kết tính minh bạch, và nền móng để trở thành đối tác tuyệt vời với những
người hỗ trợ bên ngoài, những người chia sẻ cam kết của chúng tôi đối với thành công
của học sinh.
Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG
Như tôi đã đề cập trong bản tin tuần trước, DCSD sẽ cung cấp Chương Trình Học Hè
ĐA DẠNG cho học sinh vào mùa hè này. Các Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG hỗ trợ
cốt lõi giảng dạy của học khu — học sinh, giáo viên của chúng tôi, và nội dung dạy và
học — thông qua việc bổ sung, tăng tốc, bồi dưỡng và giáo dục cảm xúc xã hội. Mục
tiêu của chúng tôi là thu hút tất cả người học bao gồm học viên Anh Ngữ, học sinh
khuyết tật và học sinh năng khiếu.

CHƯƠNG TRÌNH

KHÁN GIẢ

NGÀY DIỄN RA
CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊNH DẠNG
CHƯƠNG TRÌNH

FLEX Restore

Học Sinh lớp 8 chỉ tham gia
các khóa học trung học và
Học Sinh lớp 9-12

Ngày 1 tháng 6 - ngày
17 tháng 6

Chương Trình Trực
Tuyến của Học Khu

FLEX Ahead

Học sinh năm cuối

Ngày 1 tháng 6 - ngày
24 tháng 6

Chương Trình Trực
Tuyến của Học Khu
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Khôi Phục Tín Chỉ Trung
Học

Học Sinh lớp 8 chỉ tham gia
các khóa học trung học và
Học Sinh lớp 9-12

Ngày 1 tháng 6 - ngày
30 tháng 6
(Thay đổi)

Trại Bridge AP

Lớp 9-12

1 tuần trong tháng 7

Trại Hè Bridge

Học sinh lớp 6 và 9 đang lên
lớp

Tháng 7
(Thay đổi)

Giáo Dục Đặc Biệt ESY

Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt
(Mẫu Giáo - Lớp 12)

Ngày 7 tháng 6 - ngày
16 tháng 7

Scholars Academy

Lớp 3-8

Ngày 7 tháng 6 - ngày
16 tháng 7

Khả Năng May Mắn

Lớp 1-6

Tháng 6

Chương Trình Làm Giàu
Tiêu Đề I

Hành Trang Học Tập Lớp
Mẫu Giáo đến Lớp 12

Tháng 7

Trại Hè Luyện Đọc Viết

Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12

Ngày 7 tháng 6 - ngày
30 tháng 6

My Brother’s Keeper

Học Sinh MBK

Ngày 28 tháng 6 - ngày
2 tháng 7 năm 2021
Ngày 21 tháng 6 - ngày
2 tháng 7 năm 2021

Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Kết
Hợp của Học Khu
Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Trực
Tuyến của Học Khu
Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Kết
Hợp của Trường Địa
Phương
Chương Trình Kết
Hợp của Học Khu
Chương Trình Kết
Hợp của Học Khu

Trại Luyện Kiến Thức
Lớp 4-6
Hàng Không
Khoa Học, Công Nghệ,
Kỹ Thuật Và Toán Học
Ngày 19 tháng 7 - Ngày
Lớp 6-8
Kết Hợp
(STEM) chỉ là Đọc Viết
29 tháng 7 năm 2021
(LIT)
Làm Giàu Giáo Dục
Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật
Thay đổi
Tháng 6/tháng 7
Kết Hợp
và Nông Nghiệp (CTAE)
Hành Trang Học Tập
(Làm Giàu Khả Năng
Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 2
Tháng 6 - tháng 7
Tại Nhà
Đọc Viết)
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các cơ hội học tập trong mùa hè để bồi dưỡng, bổ sung, khôi phục học phần và tăng
tốc phụ thuộc vào hướng dẫn mới nhất của tiểu bang, địa phương và học khu liên quan đến tư vấn sức khỏe
COVID-19. Các ngày có thể thay đổi.

Lưu ý:

•
•

Các chương trình trực tiếp sẽ được thực hiện theo nhóm với tỷ lệ giáo viên và học sinh là
1:15.
Các chương trình kết hợp sẽ bao gồm các phiên họp trực tuyến và trực tiếp.
Cập Nhật: 26/03/2021

Thông qua hình thức học tập trực tiếp, kết hợp và trực tuyến, các học sinh sẽ được
hưởng lợi một cách có chủ đích từ bài giảng do giáo viên dẫn dắt và các bài học hướng
tới học sinh. Học sinh sẽ tham gia vào những trải nghiệm thực tế, hấp dẫn và có ý
nghĩa.
Thông tin đăng ký cho các chương trình hè sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 4 năm
2021.
Năm Học 2021-2022
Theo kế hoạch cho năm học 2021-2022 của Học Khu, chúng tôi đang xem xét các nhu
cầu học tập, xã hội, tình cảm và hành vi của học sinh. Điều quan trọng là chúng tôi tiếp
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tục tập trung vào kết quả của học sinh và lập kế hoạch cho các lựa chọn học tập trực
tiếp trong năm tới. Chúng tôi cũng đang mở rộng FLEX Academy để cung cấp phương
pháp học trực tuyến từ xa là một lựa chọn cho học sinh trung học cơ sở và trung học
phổ thông. Nếu một gia đình chọn học trực tuyến, chúng tôi muốn đảm bảo rằng học
sinh hoàn toàn tham gia vào việc học đồng bộ (giảng dạy trực tiếp được dẫn dắt bởi
giáo viên) và không đồng bộ (trực tuyến không có việc giảng dạy thời gian thực được
dẫn dắt bởi giáo viên).
Học Khu sẽ tổ chức các cuộc họp vào tháng 4 để lắng nghe suy nghĩ của quý vị để
chúng tôi lên kế hoạch cho năm tới.
Kids’-Doc-On-Wheels/ Ngày Nghiên Cứu Khoa Học Ở Ngoài Trời
Hôm nay, tôi rất vinh hạnh được gặp Tiến Sĩ Lynette Wilson-Phillips của Kids’-Doc-OnWheels và nhóm của cô ấy tại Trường Tiểu học Fairington. Sứ mệnh của Kids’-Doc-OnWheels, Inc. là đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc nhi khoa toàn
diện và chất lượng cao trong cộng đồng trẻ em cũng như tại địa điểm chính mà các em
có mặt hàng ngày — trường học. Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của Kids’-Doc-OnWheels! Mô hình y tế từ xa của họ giúp giữ cho các học sinh trong trường học của
chúng tôi khỏe mạnh và sẵn sàng phát triển!
Tôi cũng có cơ hội ngồi và quan sát một vài lớp học trong buổi học tại Fairington. Tôi rất
vui khi thấy các giáo viên và học sinh đã gắn bó với nhau như thế nào. Tôi muốn cảm
ơn Hiệu Trưởng, Tiến sĩ Walter Burke, vì đã chào đón tôi đến tòa nhà của ông. Tôi cũng
xin cảm ơn Tổng Giám Đốc Khu Vực, Tiến Sĩ Triscilla Weaver, vì cam kết của bà với
các học sinh của chúng ta.
Xin hãy tiếp tục chăm sóc bản thân và người khác.

Trân Trọng,
Bà Cheryl Watson-Harris

