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PHẦN 31 
Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District, 
 
Tôi hy vọng quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Khi chúng ta bước vào tháng 4 và chuẩn bị 
cho kỳ nghỉ xuân, tôi muốn khuyến khích mọi người tiếp tục làm phần việc của mình để 
giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều lo lắng khi trở lại cảm 
giác bình thường, tuy nhiên chúng ta phải kiên định và tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, 
đeo khẩu trang, rửa tay và tiếp tục tuân theo các chiến lược giảm thiểu của Trung Tâm Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh. 
 
Hãy đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ. Chúng tôi mong chờ sự trở lại của quý vị vào ngày 12 
tháng 4. 
 
 
Phân Phát Bữa Ăn Kỳ Nghỉ Xuân 
 
DeKalb County School District (DCSD) sẽ tổ chức sự kiện Phân Phát Bữa Ăn Kỳ Nghỉ Xuân 
vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2021, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Khu Phức Hợp 
Hành Chính & Giảng Dạy bên cạnh Trung Tâm Quốc Tế. Học khu sẽ phân phát 2.100 hộp 
thức ăn đông lạnh bảy ngày và sản phẩm tươi sống từ Ngân Hàng Thực Phẩm Cộng Đồng 
Atlanta cho các gia đình. 
 
Biển báo sẽ có sẵn để hướng dẫn phụ huynh trong bãi đỗ xe. Các gia đình phải ở trong xe của 
mình trong suốt quá trình lái xe qua, và nhân viên Dịch Vụ Dinh Dưỡng Học Đường sẽ đặt 
các vật phẩm này vào cốp xe. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. 
 
 
Xét Nghiệm COVID-19 
 
Chúng tôi đã hoàn thành lịch trình xét nghiệm COVID-19 cho các nhân viên, học sinh và gia 
đình. Xét nghiệm sẽ có sẵn vào thứ Hai và thứ Ba từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Trường 
Trung Học Cơ Sở Bethune và Trường Trung Học Phổ Thông Cross Keys, và các ngày thứ 
Năm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Trường Tiểu Học Doraville United. Các địa điểm khác 
đang được xem xét vào ngày nào đó trong tương lai. 
 
Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Top Dog Solutions, Inc. để cung cấp xét nghiệm. 
Các tùy chọn xét nghiệm cung cấp dịch vụ cho cộng đồng trường học của chúng ta và giúp 
chúng tôi luôn chủ động trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên và học sinh của chúng 
tôi. Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp thông tin và khả năng tiếp cận vắc-xin cho những 
người muốn tiêm. 
 
Nhấp vào đây để đăng ký. 
 
 
Các Cuộc Họp Toàn Thể 
 
Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với tầm quan trọng của việc tiếp tục tập trung vào kết quả 
học tập của học sinh và tập trung vào kế hoạch học tập trực tiếp của năm tới. Trong nỗ lực 
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thu thập ý kiến và ý tưởng từ cộng đồng DCSD của chúng tôi liên quan đến năm học 2021-
2022, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp toàn thể khu vực/cộng đồng từ ngày 27-29 tháng 4. 
DCSD đang xem xét các nhu cầu học tập, xã hội, tình cảm và hành vi của học sinh của chúng 
tôi. 
 
Nếu một gia đình chọn học trực tuyén, chúng tôi muốn đảm bảo rằng học sinh hoàn toàn 
tham gia vào việc học đồng bộ (giảng dạy trực tiếp được dãn dát bởi giáo viên) và không 
đồng bộ (trực tuyến không có việc giảng dạy thời gian thực được dãn dát bởi giáo viên). Các 
cuộc họp toàn thể này sẽ cung cấp cho chúng tôi những cách để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt 
nhất cho các học của mình và gia đình của học sinh. 
 
Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các cuộc họp toàn thể trong những tuần tới. 
 
 
Tiền Thưởng 
 
Vào tuần trước, tôi đã đề cập đến khoản tiền thưởng một lần cho mỗi giáo viên trường công 
lập đào tạo từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) và các nhân viên hỗ trợ giáo dục khác, đã được 
Ho ̣ i Đòng Giáo Dục của Tiểu Bang chấp thuận. Tôi vui mừng thông báo rằng DCSD đã chọn 
mở rộng khoản thanh toán cho các nhân viên đủ điều kiện. Do DCSD đánh giá cao đóng góp 
của nhân viên cho các học sinh của mình, chúng tôi đã tăng tiền thưởng để các khoản thanh 
toán ròng cho nhân viên đủ điều kiện sẽ là $1.000 và $500. Khoản thanh toán có thể bị khấu 
trừ. Tuy nhiên, việc khấu trừ sẽ được thực hiện vào bảng lương tiếp theo. 
 
Chúng tôi mong muốn được thể hiện sự trân trọng của mình thông qua việc phân phát các 
khoản tiền thưởng này theo lịch trình ổn định bắt đầu từ tuần tới. 
 
 
Các Hoạt Động Vũ Hội/Học Sinh Cuối Cấp 
 
Mặc dù học khu đã mở cửa trở lại các tòa nhà, nhiều trường học đã không lên kế hoạch cho 
các hoạt động trực tiếp như vũ hội truyền thống, cũng như không thu phí và lệ phí lớp học. 
Dựa trên các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn hiện hành và do thiếu thời gian để lập kế 
hoạch, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng các vũ hội truyền thống sẽ không được phép tổ 
chức trong năm nay. 
 
Một nhóm tập trung gồm các hiệu trưởng trường trung học phổ thông sẽ hợp tác với COVID-
19 Think Tank, các trưởng nhóm học sinh, gia đình và nhân viên để chuẩn bị các đề xuất và 
hướng dẫn đổi mới cho các hoạt động trong Tuần Lễ Học Sinh Cuối Cấp. Trọng tâm của Tuần 
Lễ Học Sinh Cuối Cấp sẽ là tạo ra những kỷ nghiệm đáng nhớ cho các em học sinh cuối cấp 
của chúng ta. 
 
 
Giải Thưởng Magna 
 
Tôi muốn chúc mừng học khu, đặc biệt là Phòng Hoạt Động Tham Gia của Phụ Huynh và Gia 
Đình, đã được vinh danh là người chiến thắng Giải Thưởng Magna năm 2021 của Hiệp Hội 
Hội Đồng Trường Quốc Gia (NSBA). DCSD đã được công nhận nhờ tận tụy với sự công bằng 
với tư cách là người chiến thắng ở vị trí thứ nhất trong chương trình Giải Thưởng Magna 
hàng năm lần thứ 27. DCSD là một trong 15 học khu giành chiến thắng—ba học khu chiến 
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thắng giải thưởng lớn và 12 học khu đoạt giải nhất—trên toàn quốc đã nhận được vinh dự 
này. 
 
Mô hình IMPACT Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình của DCSD để tăng trưởng và phát 
triển cá nhân và chuyên môn của phụ huynh đã mở rộng dịch vụ vượt ra ngoài sự hỗ trợ học 
tập và tuân thủ của học sinh theo Tiêu đề I. Trọng tâm của mô hình là Thu Hút và Thúc Đẩy 
Phụ Huynh Trở Thành Những Cộng Tác Viên Tích Cực theo Thời Gian (IMPACT). Nhóm 
nghiên cứu giải quyết các lĩnh vực cần thiết cấp bách nhất ảnh hưởng đến cách thức, thời 
điểm và vị trí mà các gia đình tham gia vào sự tiến bộ của học sinh. 
 
Nhiệm vụ hỗ trợ các gia đình của học khu tập trung vào việc tăng cường sự tham gia của gia 
đình vào sự nghiệp học tập của học sinh đã trở thành chiến lược tổng thể của chúng tôi để 
cải thiện, học hỏi và giải quyết khoảng cách thành tích. Học khu rất xứng đáng nhận được 
giải thưởng này. Xin chúc mừng một lần nữa! 
 
 
Ngày Hiện Diện Người Chuyển Giới 
 
Vào ngày 31 tháng 3, người chuyển giới và người phi nhị giới trên khắp thế giới đã công 
nhận Ngày Hiện Diện Người Chuyển Giới. Ngày Hiện Diện Người Chuyển Giới (TDOV) được 
thành lập vào năm 2009 bởi Rachel Crandall, một nhà hoạt động vì người chuyển giới tại 
Michigan và là Giám Đốc Điều Hành của Transgender Michigan. Ngày này được bắt đầu như 
một ngày nâng cao nhận thức để tôn vinh những thành công và sự hiện diện của những 
người chuyển giới và người không theo chuẩn giới và là một ngày quan trọng đối với cộng 
đồng người đồng tính, người song tính, người chuyển giới, người dị tính (LGBTQ). 
 
DCSD tôn vinh tất cả các học sinh, giáo viên, nhân viên và những người trong cộng đồng của 
chúng ta là thành viên của cộng đồng LGBTQ. 
 
 
Hãy nhớ đảm bảo an toàn và tận hưởng kỳ nghỉ xuân của quý vị! 
 
 
 
Trân Trọng, 
 
Bà Cheryl Watson-Harris 


