VIETNAMESE
Xin Chào Gia Đình của DeKalb County School District (DCSD),
Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một tuần sắp tới đầy hiệu quả cho dù hiện tại chúng ta
đang phải đối mặt với những thách thức xã hội. DCSD thừa nhận tác động của việc
thiếu khí đốt đối với nhân viên và các gia đình của chúng ta; do đó, các viên chức nhà
trường luôn theo dõi sát sao tình hình để đưa ra các quyết định kịp thời.
Chỉ là một biện pháp phòng ngừa, nhân viên nên mang các nguồn lực, vật tư và tài liệu
cần thiết về nhà hàng ngày phòng trường hợp học khu chuyển đổi sang môi trường làm
việc và học tập trực tuyến. Khi thời điểm cuối năm đang đến rất nhanh, chúng tôi muốn
chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hỗ trợ trực tuyến cho các học sinh, nhân viên và các gia
đình của mình nếu cần thiết. Nhấp vào đây để xác định vị trí của khí đốt trong khu vực
của quý vị.

Tin Tốt
Học sinh và nhân viên của chúng tôi tiếp tục là niềm tự hào của chúng tôi khi năm học
kết thúc.
Tôi muốn chúc mừng Rowland Elementary School, là một trong tám trường nhận được
tài trợ của chương trình Thay Đổi Trường Học của Tổ Chức Georgia United năm 2021.
Thay Đổi Trường Học là chương trình phục vụ cộng đồng lớn nhất của Tổ Chức cung
cấp cho các trường học trên toàn tiểu bang cơ hội đăng ký thay đổi cơ sở vật chất tại
trường học.
Các khoản tài trợ Thay Đổi Trường Học và Mohawk Carpet sẽ giúp cải thiện trung tâm
truyền thông tại Rowland thông qua việc nâng cấp sàn nhà, sơn và cải thiện chỗ ngồi
thoải mái, linh hoạt. Trung tâm truyền thông sẽ trở thành trung tâm của trường vì nơi
đây sẽ được cải tạo thành một không gian ấm áp, đầy màu sắc và hấp dẫn để học sinh
phát triển niềm yêu thích đọc sách của mình. Một lần nữa xin chúc mừng các học sinh,
giáo viên và nhân viên tại Rowland!
Tôi rất vui mừng thông báo rằng một trong những học sinh của chúng tôi đã nhận được
Học Bổng Kỹ Sư Tương Lai của Amazon. Etimfon Bassey, học sinh cuối cấp của Cedar
Grove High School đã nhận được học bổng bốn năm trị giá $40.000 và được đảm bảo
nhận vào thực tập tại Amazon sau năm thứ nhất đại học. Chúc mừng Etimfon với học
bổng và cơ hội thực tập tuyệt vời này tại Amazon!
Tôi cũng muốn chúc mừng Niana Battle, học sinh năm cuối của Arabia Mountain High
School về việc em ấy vừa được nhận vào một trong 25 vị trí của Chương Trình Thực
Tập về Luật vào Mùa Hè của Hiệp Hội Luật Sư Atlanta! Chương trình mang đến cơ hội
mùa hè cho các học sinh trung học khu vực Atlanta, những người muốn tìm hiểu thêm
về nghề luật. Chúc mừng Niana!
Chúng tôi luôn vui mừng khi thấy ước mơ của các học sinh và nhân viên của chúng tôi
trở thành hiện thực. Tôi vô cùng vui mừng khi thấy Ông Tylan Bailey, quản sinh của
Hightower Elementary School, đạt được mục tiêu tốt nghiệp đại học với tấm bằng giáo
dục để trở thành một giáo viên thể dục. Chúng tôi đánh giá cao tất cả những gì ông đã
cống hiến cho cộng đồng Hightower School thông qua nhiệm vụ quản sinh của mình và
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chúng tôi mong muốn tiếp tục thấy ông tạo ra các tác động tích cực đến cho các học
sinh của chúng tôi với tư cách là một giáo viên Thể Dục. Chúc mừng Ông Bailey!
Một lần nữa xin chúc mừng Ban Truyền Thông vì đã giành được hai giải thưởng bổ
sung tại Lễ Trao Giải Nhà Truyền Thông Thường Niên Lần Thứ 27. Cùng với việc giành
được Giải Thưởng Xuất Sắc về Báo Cáo Thường Niên-Truyền Thông Doanh Nghiệp
cho công việc trong Báo Cáo 100 Ngày của tổng giám đốc, nhóm cũng đã giành được
hai Giải Thưởng Nổi Bật cho video âm nhạc “Wave Them Bows”, video được tạo ra để
truyền cảm hứng cho cộng đồng trường học, nhân viên lưu trú trong thời gian đại dịch;
cũng như giải thưởng về Bộ Công Cụ Truyền Thông nội bộ dành cho nhân viên để đảm
bảo thông tin liên lạc hiệu quả.
Cải thiện thông tin liên lạc là một ưu tiên của học khu. 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!
Dự Luật Thượng Viện 293
Vào ngày 13 tháng 5, tôi có vinh dự được cùng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị DeKalb
County Schools, Vickie B. Turner và các viên chức từ City of Decatur Schools và
DeKalb County để tổ chức thông qua Dự Luật Thượng Viện 293 sau nhiều năm đàm
phán để bảo toàn quỹ cho các học sinh và gia đình của DeKalb County và City of
Decatur. Theo kết quả của việc thông qua Dự Luật Thượng Viện 293, bất cứ khi nào có
sự sáp nhập của City of Decatur, DCSD sẽ làm việc cùng với City Schoolsof Decatur
thông qua việc thành lập Student Service Cooperation Committee, bao gồm ba thành
viên do DeKalb County Board of Education và ba thành viên do City Schools of Decatur
Board of Education bổ nhiệm.
Việc phân bổ những nguồn lực công bằng hơn cho học sinh của chúng ta vẫn là động
lực chính cho việc vận động và đưa ra quyết định của chúng tôi, và việc sát nhập này
chắc chắn sẽ tạo ra tác động to lớn đến khả năng cung cấp thêm nguồn lực cho các học
sinh của chúng ta. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác giữa DeKalb County, City of
Decatur, DeKalb County House và Senate Delegation vì sự lãnh đạo và những nỗ lực
của họ trong việc đảm bảo các quỹ này cho tương lai của học sinh chúng ta.
Tòa Thị Chính dành cho Gia Đình
Tôi muốn mời các gia đình của chúng ta đến cuộc họp tòa thị chính trực tuyến của
chúng tôi dành cho các bậc phụ huynh vào thứ Năm, ngày 20 tháng 5, từ 6 giờ chiều
đến 7 giờ tối. Tôi rất nóng lòng được chia sẻ với quý vị những tiến bộ mà chúng tôi đang
đạt được trong học khu và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị. Để biết thêm
thông tin, nhấp vào đây.
Chuyến Thực Địa
Tuần trước, tôi đã có một ngày thú vị tại buổi cắt băng khánh thành tại Stoneview
Elementary School’s Little Libraries! Tôi muốn cảm ơn sự tài trợ của các đối tác của
chúng tôi tại State Farm, họ đã giúp cho việc mua Little Libraries trở nên khả thi. Tôi rất
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nóng lòng muốn xem dự án này xây dựng cho cộng đồng của chúng ta và truyền cảm
hứng đọc sách cho các học sinh như thế nào.
Tổng Đài Tốt Nghiệp
Buổi lễ tốt nghiệp đã sẵn sàng! Tôi rất nóng lòng để bắt đầu tổ chức lễ tốt nghiệp cho
học sinh cuối cấp của chúng ta vào cuối tuần này và tuần sau. Vui lòng truy cập trang
Tổng Đài Tốt Nghiệp để xem thêm thông tin về các tin tức và cập nhật về lễ tốt nghiệp,
cũng như xem các buổi lễ. Ngoài ra, vui lòng nhấp vào đây để xem Ấn Bản Đặc Biệt Val
Sal của tạp chí “We Are DCSD”.

Tri Ân các Y Tá
Vào ngày 12 tháng 5, chúng tôi kỷ niệm Ngày Y Tá Học Đường trong học khu. Chúng tôi
tôn vinh và tán dương các y tá của trường học chúng tôi trên toàn DCSD, những người
chăm sóc cho các học sinh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đảm bảo sự khỏe mạnh
cho học sinh của chúng tôi và giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho việc học!
Community Advisory Council của Tổng Giám Đốc
Năm học vừa qua, tôi rất hân hạnh được làm việc với một nhóm các nhà lãnh đạo cộng
đồng, những người phục vụ trong Superintendent’s Community Advisory Council
(SCAC). Nhóm này đã làm việc không mệt mỏi hướng tới cam kết cung cấp hỗ trợ,
hướng dẫn và lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến phúc lợi học tập, hoạt động và tài
chính của Học Khu. Buổi họp cuối cùng trong năm học của chúng ta được tổ chức vào
ngày 11 tháng 5. Đó thực sự là một trải nghiệm tích cực. Chúng tôi mong muốn có thể
tập hợp các thành viên của nhóm này lại với nhau vào mùa hè này để thảo luận theo
nhóm nhỏ. SCAC sẽ họp lại vào năm học 2021-2022.

