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Xin Chào Gia Đình của DeKalb County School District (DCSD), 
 
Tôi hy vọng rằng các giáo viên của chúng tôi cảm thấy được yêu mến và trân trọng vào tuần 
trước trong Tuần Lễ Tri Ân Các Nhà Giáo. Tôi rất vui khi thấy những bức ảnh được chia sẻ trên 
mạng xã hội của các học sinh, ban giám hiệu nhà trường và cộng đồng gửi tặng các giáo viên 
của chúng tôi những món quà, món ăn, lời nhắn và thư cảm ơn, và bày tỏ toàn bộ sự cảm kích. 
 
Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả các giáo viên của chúng tôivì mọi thứ mà họ đã làm cho 
các học sinh và học khu của chúng ta. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện sự yêu 
mến đối với các giáo viên và các cán bộ nhân viên của chúng ta khi chúng ta kết thúc năm học 
này. 
 
 
Máy Lọc Không Khí 
 
Tuần trước, có thông báo rằng DCSD sẽ nhận được giải pháp làm sạch không khí UVC hiện 
đại nhất của Healthe, nhờ vào một khoản quyên góp hào phóng từ cộng đồng và doanh nghiệp 
Atlanta. Healthe Inc. và tổ chức Operation HOPE đã quyên góp 100 chiếc đèn trần Healthe 
AIRTM cho DCSD. 
 
Tôi muốn cảm ơn Healthe, Inc. và tổ chức Operation HOPE vì khoản quyên góp hào phóng 
này. Bộ phận cơ sở vật chất và vận hành của DCSD làm việc hàng ngày để đảm bảo các 
trường học của chúng tôi luôn sạch sẽ cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi. Khoản 
quyên góp này sẽ giúp tăng cường nỗ lực của họ trong việc giảm thiểu các mầm bệnh 
trong không khí. 
 
Khi các trường học chuyển sang hình thức học tập kết hợp, DCSD đã thực hiện bảo trì trên 
tất cả các hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), bao gồm cả việc 
thay và làm sạch bộ lọc. Ngoài ra, các hoạt động đã điều chỉnh các hệ thống HVAC khi 
thích hợp để tăng khả năng thông gió theo các khuyến cáo của Trung Tâm Kiểm Soát Và 
Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và của ngành. Các giải pháp làm sạch không khí mới sẽ 
nâng cao các chiến lược giảm thiểu hiện tại để giảm khả năng lây lan của các vi khuẩn như 
SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra COVID-19. 
 
 
Tin Tốt 
 
Đã có nhiều tin tốt cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi trong tuần trước. 
 
Xin hãy cùng tôi chúc mừng học sinh năm cuối sắp tốt nghiệp của DeKalb Early College 
Academy, Kalya Eades, đã giành được học bổng $5.000 từ The Home Depot. Em đã giành 
được học bổng sau khi viết một bài luận về niềm đam mê của mình đối với ngành xây dựng. 
Kalya là thành viên của SkillsUSA tại cơ sở phía Bắc DeKalb High School of Technology của 
chúng tôi. Xin chúc mừng Kalya về học bổng tuyệt vời này! 
 
Với tư cách là một cộng đồng, chúng ta hãy cùng gửi những cảm xúc tích cực đến Tucker 
Middle School khi họ đang chờ xem liệu họ có giành được $15.000 từ Samsung hay không. 
Trường học này đã giành được$65.000 trong công nghệ Samsung và được vinh danh là một 
trong 10 Trường Vào Vòng Chung Kết Quốc Gia trong Cuộc Thi Giải Pháp cho Tương Lai 
thường niên lần thứ 11 của Samsung– một cuộc thi giáo dục trên toàn quốc thử thách học sinh 
từ lớp 6-12 sử dụng các kỹ năng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ) để giải 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-cutting-edge-uvc-air-cleaning-technology/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/
https://www.samsung.com/us/solvefortomorrow/
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quyết các vấn đề địa phương và truyền cảm hứng cho sự thay đổi trong cộng đồng của mình. 
Trong tháng này, Samsung sẽ công bố những người chiến thắng Giải Thưởng Bình Chọn Của 
Cộng Đồng, cùng với số tiền thưởng $15.000 và chúng tôi hy vọng các học sinh tuyệt vời của 
chúng tôi tại Tucker Middle sẽ chiến thắng! 
 
Cuối cùng, tôi nhiệt liệt chúc mừng Ban Truyền Thông của chúng tôi, đã chiến thắng Giải 
Thưởng Nhà Truyền Thông Thường Niên lần thứ 27. Ban truyền thông đã giành được Giải 
Thưởng Xuất Sắc cho Báo Cáo Thường Niên-Truyền Thông Doanh Nghiệp nhờ công trình về 
Báo Cáo 100 Ngày của Tổng Giám Đốc Cheryl Watson-Harris. Giải Thưởng Nhà Truyền Thông 
là chương trình giải thưởng lớn nhất và cạnh tranh nhất nhằm tôn vinh sự xuất sắc trong sáng 
tạo của các chuyên gia truyền thông. Đây là một chiến thắng nổi bật cho nhóm Truyền Thông 
và học khu của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự ghi nhận công việc khó khăn của chúng tôi 
và cảm ơn vì đã được vinh danh cùng các tổ chức đáng kính khác! 
 
 
Nhân Viên của Năm 
 
Tuần trước, chúng tôi đã có một vinh dự to lớn khi tổ chức một buổi lễ nhỏ để chúc mừng cho 
các nhân viên của năm. Cảm ơn đối tác của chúng tôi, Georgia United Credit Union, vì món quà 
hào phóng của họ dành cho các nhân viên của năm của chúng tôi. Một lần nữa xin chúc mừng 
những người chiến thắng trong năm nay! 
 
 
Các Thủ Khoa và Á Khoa năm 2021 
 
Thật là vui mừng khi được chào mừng các thủ khoa và á khoa năm 2020-2021 của chúng tôi 
vào tuần trước tại lễ kỷ niệm không cần xuống xe của chúng tôi! Thật vui khi được nhìn thấy tất 
cả các em và chúc mừng thành tích của các em cùng với những người thân. Chúng tôi rất tự 
hào về các em và mong muốn sẽ có thể nhìn thấy những điều tuyệt vời mà các em sẽ đạt được 
trong tương lai! 
 
 
Blog TNTP 
 
Xin cảm ơn Shanequa Yates, cựu học sinh Southwest DeKalb High School đã phỏng vấn tôi 
cho blog. Dự Án Giáo Viên Mới (TNTP). Tôi đã có cơ hội thảo luận về nỗ lực của học khu trong 
việc trao quyền cho các học sinh của chúng tôi đểtruyền cảm hứng, thành công và vượt trội. Tôi 
đánh giá cao Shanequa và công việc mà cô ấy đang làm với TNTP, và sự hợp tác của họ với 
học khu. Chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng khi thấy các học sinh cũ của chúng tôi thành công. 
 
 
Chuyến Thực Địa 
 
Vào Thứ Tư tuần trước, tôi đã hân hạnh được đến thăm các lãnh đạo nhà trường và các học 
sinh tại Stone Mill Elementary School, Dresden Elementary School và Cross Keys High School. 
Cảm ơn quý vị đã đảm bảo cho các học sinh của chúng ta trên con đường tiến đến thành công! 
Tôi rất muốn được nhìn thấy các nhà lãnh đạo hành động và mong muốn được đến thăm mọi 
người nhiều hơn trong tháng này. Chuyến Thực Địa là một cơ hội tuyệt vời để duy trì liên lạc 
hai chiều trong toàn bộ tổ chức. 
 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04%7C01%7CCarla_Parker@dekalbschoolsga.org%7C93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C63755906
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04%7C01%7CCarla_Parker@dekalbschoolsga.org%7C93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C63755906
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://tntp.org/blog/post/how-one-georgia-superintendent-is-empowering-the-community-to-transform-sch?utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKalb&utm_content=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKal
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Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG 
 
Khi chúng ta sắp kết thúc năm học, tôi muốn nhắc nhở các học sinh, phụ huynh/người giám hộ 
và các nhân viên của chúng ta về Chương Trình Học Hè ĐA DẠNG sắp tới của 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 Học Hè ĐA DẠNG, vui lòng nhấp vào đây. 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/

