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Xin Chào Gia Đình của DeKalb County School District (DCSD), 
 
Tôi hy vọng rằng tuần sắp tới của quý vị sẽ tràn đầy vui vẻ và năng suất giống như tuần trước, 
nếu không nói là nhiều hơn. 
 
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã tham gia các cuộc họp khu vực/cộng 
đồng qua mạng của tòa thị chính vào tuần trước. Các nhân viên đang làm việc siêng năng để 
chuẩn bị cho năm học 2021-2022, và ý kiến đóng góp từ các học sinh, gia đình và giáo viên là 
rất quan trọng cho quá trình lập kế hoạch của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã dành ra chút 
thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia và cung cấp những ý kiến đóng góp quý 
giá. 
 
Như quý vị đã biết, chúng tôiđang xem xét nhu cầu của cả học sinh và các giáo viên. Khi chúng 
ta hướng tới năm học tiếp theo, điều quan trọng là 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. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang tập trung mở rộng FLEX Academy để cung cấp 
phương pháp học trực tuyến từ xa như một lựa chọn cho học sinh trung học cơ sở và trung học 
phổ thông. 
 
Chúng tôi mong muốn cung cấp thêm thông tin khi sẵn sàng. 
 
 
Tin Tốt 
 
Tôi luôn háo hức với mọi cơ hội được tôn vinh các học sinh và nhân viên của chúng ta, những 
người đang làm rất tốt trong trường học và trong cộng đồng. Tuần này cũng không hề khác. 
 
Xin chúc mừng ba học sinh của chúng ta đã nhận được học bổng từ Georgia United 
Foundation! Chúng tôi vô cùng tự hào về các em! 
 
Xin chúc mừng Sam Woodsen, học sinh cuối cấp trường Chamblee Charter High School, đã 
được chọn nhận học bổng Gates Scholar! Sam là một trong 300 học sinh được chọn từ nhóm 
hơn 34.900 ứng cử viên trong cả nước! Xin chúc mừng niềm vinh dự to lớn này! 
 
Chúc mừng 17 học sinh đã được Hội Đồng Giáo Dục của Tiểu Bang công nhận là Học Sinh 
Giành Được Học Bổng Tiêu Biểu của Tiểu Bang Georgia năm 2021! Đây là một thành tựu và 
sự công nhận to lớn! Mặc dù hiện đại dịch toàn cầu đang hoành hành nhưng những em học 
sinh này vẫn không ngừng thể hiện xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội thông qua các 
hoạt động ngoại khóa. Chúng tôi rất tự hào vì các em đã nhận được vinh dự này! 
 
Cũng xin chúc mừng giáo viên môn nghệ thuật ẩm thực trường Tucker High School, Allysa 
McCarthy, người đã được tổ chức Rotary Club of Tucker chọn là Giáo Viên của Năm trong 
Năm Học 2020-2021! Cảm ơn cô vì những nỗ lực trong việc phát triển những đầu bếp hàng 
đầu cho tương lai! 
 
 
Nhân Viên của Năm 
 
Xin chúc mừng các nhân viên của năm trong năm học 2020-2021! Mỗi ngày, các nhân viên của 
học khu đều đóng góp tài năng, sự cống hiến và niềm đam mê của mình để đảm bảo mỗi học 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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sinh đều có cơ hội để trở nên xuất sắc cả trong và ngoài lớp học. Cảm ơn vì tất cả những gì 
các bạn đã làm cho các học sinh và học khu của chúng ta. 
 
 
Tuần Lễ Tri Ân Giáo Viên 
 
Tuần này, DCSD đang chào mừng Tuần Lễ Tri Ân Giáo Viên. Gửi tới các giáo viên của chúng 
ta, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạnvì mọi thứ mà các bạn đã làm cho các học sinh và học khu 
của chúng ta. Sự chăm chỉ, cống hiến và sáng tạo của các bạn không hề bị bỏ qua.  Học khu 
này sẽ chẳng thể thành công nếu không có các giáo viên của chúng ta! Chúng tôi vô cùng biết 
ơn các bạn! 
 
Vui lòng theo dõi các kênh mạng xã hội của chúng tôi và gửi lời tri ân của quý vị đến các giáo 
viên của chúng ta. 
 
 
Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG 
 
Trong khi chúng ta đang chuẩn bị cho năm học tới, tôi muốn khuyến khích các học sinh tận 
dụng Chương Trình Học Hè ĐA ĐẠNGcủa DCSD. Chương trình hỗ trợ những điều cốt lõi trong 
giảng dạy của học khu—học sinh, giáo viên của chúng tôi, và nội dung giảng dạy và học tập—
thông qua việc khắc phục, 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 chuyên. Thông qua hình thức học tập trực tiếp, kết hợp và trực tuyến, các học 
sinh sẽ được tham gia vào những trải nghiệm chân thực, hấp dẫn và có ý nghĩa, đồng thời 
được hưởng lợi một cách có chủ đích từ bài giảng do giáo viên dẫn dắt và các bài học hướng 
tới học sinh. 
 
Để tìm hiểu thêm về chương trình và việc ghi danh, hãy nhấp vào đây. 
 
 
Lễ Tốt Nghiệp 
 
Quý vị có tin được lễ tốt nghiệp đã cận kề rồi không?  Tôi muốn chúc mừng tất cả các học sinh 
trung học cuối cấp của chúng ta khi các em đã chuẩn bị tốt nghiệp và lên kế hoạch cho tương 
lai của mình. Chúng tôi tự hào về các em và mong được chúc mừng các em vào ngày lễ từ 22 
đến 28 tháng 5! Vui lòng truy cập trang Tổng Đài Giáo Dục để xem thêm thông tin về các tin tức 
và cập nhật về lễ tốt nghiệp, cũng như xem các buổi lễ. 
 
Tôi cũng muốn các học sinh biết đến PowerSchool, công ty gần đây đã mua lại Naviance. Việc 
mua lại này sẽ giúp có nhiều học sinh hơn được tiếp cận tốt hơn với các cơ hội bình đẳng cho 
cá nhân trong cuộc sống sau khi ra trường. Việc tích hợp hệ thống quản lý học tập và thông tin 
học sinh với nền tảng chuẩn bị hành trang cho đại học, sự nghiệp và cuộc sống hàng đầu có 
thể mang lại cái nhìn sâu sắcvà công cụ cần thiết để hỗ trợ mỗi trẻ em trong hành trình của 
chúng. 
 
Để biết thêm thông tin, nhấp vào đây. 
 
 
Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect
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Hãy tham gia với chúng tôi vào ngày 4 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối trong cuộc họp về 
kế hoạch tổng thể toàn diện của tòa thị chính. Quy trình lập kế hoạch tổng thể của DCSD bao 
gồm việc đánh giá tất cả các cơ sở trường học và hành chính, cũng như cơ sở hạ tầng để hỗ 
trợ nhiệm vụ giáo dục của học khu. Quy trình này sẽ bao gồm việc thu thập dữ liệu về cơ sở vật 
chất của trường học, được sử dụng để phát triển các ưu tiên trong danh sách của dự án Thuế 
Bán Hàng Tùy Chọn của Địa Phương cho Mục Đích Giáo Dục Đặc Biệt (Educational Special 
Purpose Local Option Sales Tax, E-SPLOST) tiếp theo. 
 
Có thể truy cập cuộc họp tại đây. 
 
 
Thăm Khoa Vận Tải 
 
Tuần trước, Khoa Vận Tải đã tổ chức cho tôi một chuyến tham quan văn phòng điều phối của 
DCSD và Trung Tâm Dịch Vụ Phương Tiện Gregory K. Davis. Xin gửi lời cảm ơn tới Khoa Vận 
Tải, trong đó có các nhân viên điều hành xe buýt, thợ cơ khí và nhân viên vận tải. Đội ngũ này 
phục vụ hơn 1.100 xe buýt và đảm bảo cho các học sinh được đưa đón an toàn. Họ là những 
người đầu tiên đến văn phòng! 
 
Cảm ơn các nhân viên vận tải vì đã đưa các học sinh của chúng ta đến trường một cách an 
toàn.  Học khu rất biết ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm! 
 
 
Hội Nghị ELL 
 
Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã tham gia hội nghị trực tuyến về Lãnh Đạo Học Viên Anh 
Ngữ (ELL) A.C.E. vào ngày 24 tháng 4. Hội nghị có các tham luận viên thảo luận về khả năng 
tiếp cận, sự công bằng và tuân thủ trong trường học. Cảm ơn các diễn giả năng động của 
chúng ta vì đã mang đến một trải nghiệm tuyệt vời! 
 
Xin cảm ơn Khoa Nghiên Cứu Học Viên Anh Ngữ đã tổ chức hội nghị tuyệt vời này. 
 
 
Tháng Thư Viện Trường Học 
 
DCSD đã khép lại Tháng Tư tri ân các thủ thư trường học của chúng ta trong “Tháng Thư Viện 
Trường Học”. Tháng Thư Viện Trường Học cho phép các trường học và cộng đồng của chúng 
ta tri ân vai trò thiết yếu của những thư viện mạnh trong trường học đối với việc học tập chuyển 
tiếp. 
 
Các thủ thư của trường đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và học 
tập trong các học sinh, và DCSD rất biết ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm. 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

