VIETNAMESE
Xin Chào Các Gia Đình của DeKalb County School District,
Trong những tuần, tháng, năm và thập kỷ qua, chúng ta đã thấy cộng đồng Da Đen và các cộng đồng da
màu khác chịu ảnh hưởng ra sao khi bị phân biệt chủng tộc và không khoan dung. Vụ việc của Derek
Chauvin đã gây ra phẫn nộ và khiến nhiều người cảm thấy đau đớn, trong khi mà chúng ta vẫn đang phải
ứng phó với một đại dịch toàn cầu.
Tôi hy vọng rằng phán quyết này sẽ đem đến thay đổi tích cực trong hệ thống chính quyền và trong cộng
đồng của chúng ta. DeKalb County School District (DCSD) tự hào vì sự đa dạng của mình, và chúng ta
không nên đánh mất tính chất quan trọng này chỉ vì hành động của một số ít. Tôi khuyến khích các giáo
viên, nhân viên, phụ huynh và người giám hộ dành thời gian để nói chuyện với các học sinh của chúng ta
để giúp các em nhận thức được thảm kịch này.

Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG
Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG của học khu hiện đã mở đăng ký. Chương trình 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.
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.
Vui lòng nhấp vào đây để đăng ký.

NGÀY DIỄN RA
CHƯƠNG TRÌNH
Ngày 1 tháng 6 - ngày
17 tháng 6
Ngày 1 tháng 6 - ngày
24 tháng 6
Ngày 1 tháng 6 - ngày
30 tháng 6
(Thay đổi)

CHƯƠNG TRÌNH

KHÁN GIẢ

FLEX Restore

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

FLEX Ahead

Học sinh năm cuối

Khôi Phục Tín Chỉ Trung Học

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

Trại Bridge AP

Lớp 9-12

Trại Hè Bridge

Học sinh lớp 6 và 9 đang lên lớp

Giáo Dục Đặc Biệt ESY

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

Scholars Academy

Lớp 3-8

Khả Năng May Mắn

Lớp 1-6

Tháng 6

Chương Trình Làm Giàu Tiêu
Đề I

Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12
Hành Trang Học Tập

Tháng 7

Trại Hè Luyện Đọc Viết

Mẫu Giáo-Lớp 2

Ngày 7 tháng 6 – ngày
30 tháng 6

1 tuần trong tháng 7
Tháng 7
(Thay đổi)
Ngày 7 tháng 6 - ngày
16 tháng 7
Ngày 7 tháng 6 – ngày
30 tháng 6

ĐỊNH DẠNG CHƯƠNG
TRÌNH
Chương Trình Trực Tuyến
của Học Khu
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
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

VIETNAMESE
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
Học Khu
Chương Trình Kết Hợp của
Học Khu

Trại Luyện Kiến Thức Hàng
Lớp 4-6
Không
Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ
Ngày 19 tháng 7 - Ngày
Thuật Và Toán Học (STEM)
Lớp 6-8
Kết Hợp
29 tháng 7 năm 2021
chỉ là Đọc Viết (LIT)
Làm Giàu Giáo Dục Nghề
Nghiệp, Kỹ Thuật và Nông
Thay đổi
Tháng 6/tháng 7
Kết Hợp
Nghiệp (CTAE)
Hành Trang Học Tập
Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 2
Tháng 6 - tháng 7
Tại Nhà
(Nâng Cao Kỹ Năng 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.

Năm Học 2021-2022
Theo kế hoạch của DSCD cho năm học 2021-2022, chúng tôi đang xem xét nhu cầu của học sinh và giáo
viên. Chúng ta cần phải tiếp tục tập trung vào kết quả của học sinh và lập kế hoạch cho 5 ngày học tập
toàn thời gian trực tiếp cho tất cả học sinh trong năm tới. Trong khi học khu đang tập trung vào việc học
tập trực tiếp, chúng tôi cũng rất vui mừng mở rộng FLEX Academy để cung cấp việc dạy học từ xa trực
tuyến cho các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể lựa chọn. Lựa chọn học trực tuyến
này là phần mở rộng của FLEX academy, nhưng được kết nối với từng trường học tại nhà.
Trong nỗ lực thu thập ý kiến và ý tưởng từ cộng đồng DCSD chúng ta liên quan đến năm học 2021-2022,
chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp thảo luận khu vực/cộng đồng từ ngày 27-29 tháng 4. Vui lòng đánh
dấu lên lịch và lên kế hoạch tham dự các cuộc họp trực tuyến dựa trên lịch trình bên dưới.
Nhấp chọn khu vực để tham dự cuộc họp trực tuyến.

Khu Vực

Tổng Giám Đốc Khu Vực

Ngày

Thời Gian

Khu Vực 1
Khu Vực 2
Khu Vực 3

Bà Melanie Pearch
Ông Trenton Arnold
Tiến sĩ Sean Tartt

Ngày 27 tháng 4

6 giờ

Ngày 28 tháng 4
Ngày 29 tháng 4

6 giờ
6 giờ

Khu Vực 4
Khu Vực 5
Khu Vực 6
Khu Vực 7

Tiến sĩ Antonette Campbell
Tiến sĩ Triscilla Weaver
Tiến sĩ Candace Alexander
Tiến sĩ Rodney Swanson

Ngày 29 tháng 4

6 giờ

Ngày 27 tháng 4

6 giờ

Ngày 29 tháng 4

6 giờ

Ngày 29 tháng 4

6 giờ

VIETNAMESE
Chương Trình Học Viên Anh Ngữ
DCSD đang tiếp tục gắn kết với cộng đồng quốc tế của chúng ta. Học khu cam kết đảm bảo rằng các gia
đình có Học Viên Anh Ngữ sẽ được cung cấp các nguồn lực cần thiết để học sinh có thể hoàn thành và
vượt trội trong học tập.
Để tiếp tục xây dựng một chương trình ELL vững mạnh, học khu sẽ phát sóng chương trình truyền hình
và phát thanh Tây Ban Nha đầu tiên với tên La Vision. Chương trình hàng tháng này có thể được xem
trên La Vision Radio và Facebook.
Học khu cũng sẽ tham gia Hội Nghị ELL cùng với các tham luận viên, họ sẽ thảo luận về các chiến lược
giao tiếp, sự tham gia của gia đình và các dịch vụ toàn diện cá nhân. Ngoài việc tổ chức các buổi tụ họp
về tác động hàng tháng với cộng đồng quốc tế của chúng ta; học khu cũng sẽ tổ chức một lễ hội quốc tế
trong toàn học khu vào mùa hè này.
Chúng tôi rất chờ mong được chào đón các gia đình có Học Viên Anh Ngữ!

Georgia Milestones
Tháng này là một tháng quan trọng đối với hầu hết học sinh của chúng ta khi các em phải làm bài kiểm
tra Cuối Năm Georgia Milestones. Tôi muốn khuyến khích tất cả học sinh hãy cố gắng hết sức mình!
Đừng căng thẳng về bài kiểm tra. Hãy ghi nhớ câu nói này của Tiến sĩ Benjamin Spock: “Hãy tin tưởng
vào bản thân, bạn biết nhiều hơn những gì mình nghĩ”.

Ngày Trái Đất
Vào ngày 22 tháng 4, DCSD đã kỷ niệm Ngày Trái Đất với các hoạt động tuyệt vời dành cho học sinh, nhờ
sự hỗ trợ của Trung Tâm Khoa Học Fernbank và Dịch Vụ Dinh Dưỡng của chúng tôi. Tôi hy vọng mọi
người dành thời gian để làm điều gì đó đặc biệt cho hành tinh, chẳng hạn như trồng cây hoặc một khu
vườn, bắt đầu sử dụng thùng rác tái chế hoặc đến chợ nông sản địa phương để thử một loại trái cây
hoặc rau củ mới. Chúng ta phải coi mỗi ngày đều là Ngày Trái Đất!
Ngày Chuyên Gia Hành Chính
Vào ngày 21 tháng 4, chúng ta đã tổ chức lễ kỷ niệm cho các nhân viên hành chính tuyệt vời của chúng
ta trên toàn học khu. Tôi muốn cảm ơn tất cả các chuyên gia hành chính vì công việc mà mọi người đang
làm. Thành công của học khu chính là kết quả từ sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của mọi người. Xin
cảm ơn! Chúng ta sẽ không thể thành công nếu không có mọi người!
Chúc mọi người một tuần tuyệt vời!

