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Xin chào các gia đình của DeKalb County School District,
Thời gian đang dần trôi đi. Việc mở cửa trở lại các trường học đang đến gần. Tôi đã làm quen
với học khu bằng cách gặp gỡ trực tiếp với nhân viên, lãnh đạo phụ huynh và gia đình, đồng thời
trở nên quen thuộc với học khu xinh đẹp mà giờ đây tôi coi là nhà này.
Tôi đã có một tuần bận rộn khi lái xe quanh Quận DeKalb và tôi được truyền cảm hứng bởi sự đa
dạng của nơi đây. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Khu Vực Trenton Arnold đã trở thành người dẫn
chương trình tuyệt vời và đồng hành cùng tôi trong suốt Khu Vực II. Tuần này, tôi đã đến thăm
Trường Trung Học Phổ Thông Druid Hills, Trường Tiểu Học Fernbank, Trường Tiểu Học Smoke
Rise, Trường Tiểu Học Idlewood và Trường Tiểu Học Midvale. Tôi cũng rất vui khi đến thăm
International Welcome Center và Family Impact Hub, những cơ sở phục vụ cho gia đình và học
sinh của chúng ta.
Trong các chuyến thăm Wednesday Field Day của tôi, tôi đã được xác nhận những gì tôi biết;
DeKalb County School District thực sự rất đặc biệt. Mỗi trường đều có những phẩm chất, văn
hóa, phong cách và vẻ ngoài độc đáo của riêng mình. Tôi đang mong chờ ngày mà tôi có thể gặp
gỡ nhiều nhân viên, gia đình và những học sinh của chúng ta hơn.
Khi chúng ta đang tiến gần đến ngày trọng đại, ngày 17 tháng 8, hãy nhớ rằng mặc dù cuộc sống
đã khác, nhưng giáo dục vẫn là cánh cửa dẫn đến thế giới rộng lớn hơn. Chúng ta vẫn có cơ hội
để học hỏi, hoàn thành, ước mơ, phát triển và lập ra những kế hoạch. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ
kỷ niệm Tựu Trường năm 2020 trực tuyến và chuẩn bị cho một năm thú vị vì Cùng Với Nhau
Chúng Ta Có Thể Tin Tưởng và Đạt Được, ngay cả khi đó không phải là tiêu chuẩn. Tôi vẫn
nhiệt tình với việc học trực tuyến. Tôi biết các giáo viên của chúng tôi đang phát triển cơ hội tham
gia cho học sinh.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một nhân viên đã từng là tổng giám đốc nhân sự tạm thời
— hai lần — và đã lãnh đạo học khu này bằng lòng can đảm và sự vui tươi. Tôi biết cô ấy chưa
lâu, nhưng tôi biết tôi sẽ rất nhớ cô ấy. Linda Woodard, cảm ơn cống hiến của chị. Chúng tôi
chúc chị những điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tiếp theo của mình.
Cuối cùng, thưa toàn thể gia đình DeKalb, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi trên
mạng xã hội (Facebook, Twitter và Instagram) từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, khi chúng tôi
chuẩn bị cho năm học mới. Hãy sẵn sàng lấy ra một số bức ảnh vui nhộn và chia sẻ một số kỷ
niệm và những lời khuyên tuyệt vời.
Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vì tất cả phản hồi của quý vị trong ba tuần qua. Hãy xem tiêu điểm
đặc biệt từ Family Impact Hub.
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Cheryl Watson-Harris, Tổng giám đốc

