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Xin Chào Gia Đình của DeKalb County School District (DCSD), 
 
Chúng ta đã vừa thành công đi đến hết năm học này! Tôi biết rằng thời gian qua không dễ dàng 
với các học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh; tuy nhiên, tất cả mọi người đều đã nỗ lực 
để học kỳ này có thể thành công tốt đẹp, bất chấp đại dịch toàn cầu đang diễn ra. Chúng ta đã 
cùng nhau làm việc để phần nào đưa mọi thứ trở lại bình thường cho các học sinh của chúng 
ta, trong mọi tình huống, với việc mở cửa trở lại các tòa nhà và trung tâm của trường học, tham 
gia vào các hoạt động thể thao và câu lạc bộ khác. 
 
Thật không may, có những hoạt động mà các học sinh của chúng ta vẫn không thể tham gia do 
đại dịch, chẳng hạn như dạ hội và các chương trình nhảy trong trường học, các hoạt động 
hướng về cội nguồn và các chuyến đi đến trường. Là một học khu và cộng đồng, chúng ta đã 
mất rất nhiều thứ do đại dịch COVID-19. Nhưng chúng ta đều đã nương tựa vào nhau, canh 
chừng cho nhau và cùng kiên trì cố gắng. 
 
Tôi mong chờ ngày chúng ta hoàn toàn trở lại bình thường và các học sinh của chúng ta có thể 
vươn cao hơn nữa trong các mục tiêu học tập và xã hội của mình. Tôi cũng đang mong được 
nhìn thấy các học sinh tại chương trình Mùa Hè Đa Dạng! 
 
 
Lễ Tốt Nghiệp 
 
Xin chúc mừng tất cả các học sinh trung học phổ thông cuối cấp đã tốt nghiệp! Tôi vô cùng 
phấn khích khi chúng ta có thể trực tiếp chúc mừng thành tựu này khi các học sinh nhận được 
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Tất cả các em đã học tập rất chăm chỉ để có 
được giây phút này và chúng tôi thực sự tự hào vì các em. Đối với những thành viên gia đình 
không thể tham dự lễ tốt nghiệp, quý vị có thể xem các buổi lễ tốt nghiệp trên trang mạng Trung 
Tâm Tốt Nghiệp của chúng tôi hoặc trang Facebook của DCSD. 
 
 
Nhảy Tập Thể 
 
Cảm ơn tất cả các trường trong DCSD của chúng tôi, những người đã tham gia thử thách quay 
video “Trước Khi Tôi Đi (Before I Let Go)”. Tôi phải nói rằng, quý vị đã làm được điều mình 
muốn! Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Khu Phức Hợp Hành Chính và Giảng 
Dạy (AIC) để chào đón mùa hè. Vui lòng chia sẻ video của quý vị trên trang web và trên 
phương tiện truyền thông xã hội của mình, gắn thẻ @dekalbschools và sử dụng thẻ từ khóa 
#ilovedcsd #dcsdflashmob #endofschooldance. Ngoài ra, hãy chú ý đến video phối hợp nhảy 
tập thể của DCSD! 
 
 
Chương Trình Nhận Bằng Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông (GED) 
 
Tôi vui mừng thông báo rằng DCSD đã được chọn là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục dành cho 
học viên là người lớn. Học khu bây giờ sẽ phục vụ 500 học viên người lớn, những người sẽ đạt 
được GED, nhận được các dịch vụ hỗ trợ tiếp thu tiếng Anh, xóa mù chữ trong gia đình và hỗ 
trợ cho việc học sau trung học cơ sở. 
 
Chương Trình Giáo Dục Người Lớn của Học Khu sẽ cung cấp nhiều cơ hội khác nhau, làm bàn 
đạp cho giáo dục đại học, để có công việc với mức lương cao hơn và có con đường sự nghiệp 
rộng mở. Các bậc phụ huynh/người giám hộ có bằng GED sẽ có được nhiều lợi ích quý giá, mà 
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một trong những lợi ích lớn nhất là có thể sử dụng các kỹ năng học thuật đã được học để hỗ 
trợ con mình trong các bài tập về nhà. 
 
Quá trình tuyển sinh và đăng ký của chương trình sẽ diễn ra trong suốt tháng 6 thông qua một 
liên kết trên các nền tảng truyền thông xã hội, tin nhắn và tờ rơi của DCSD. Chúng tôi mong 
muốn ra mắt Chương Trình Giáo Dục Người Lớn DCSD vào ngày 1 tháng 7 và được hỗ trợ các 
học viên là người lớn! 
 
 
Đăng Ký 
 
Đăng ký cho năm học 2021-2022 đã mở. Sau khi quý vị hoàn thành đơn đăng ký của mình và 
đã được xem xét và chấp thuận, quý vị sẽ nhận được một email cập nhật tình trạng từ Infinite 
Campus. Xin lưu ý rằng việc ghi danh vào trường là tách biệt với việc đăng ký. Sau khi quý vị 
nhận được email chấp thuận đăng ký, vui lòng liên hệ với nhà trường của con quý vị để hoàn 
tất quá trình ghi danh. 
 
Hãy chắc chắn rằng thông tin của quý vị là chính xác trong hệ thống Infinite Campus. Để bắt 
đầu quá trình đăng ký cho học sinh mới, vui lòng nhấp vào đây. 
 
 
Tòa Thị Chính / Họp Hội Đồng 
 
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo và tham gia vào tòa thị chính trực tuyến gần đây của 
chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao phản hồi và sự quan tâm của quý vị khi chúng tôi cung cấp 
những thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong Học Khu và những điều sắp xảy ra. Nếu 
quý vị bỏ lỡ tòa thị chính, vui lòng nhấp vào đây để xem. 
 
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc họp Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 17 
tháng 5 của chúng tôi. Nếu quý vị đã bỏ lỡ cuộc họp, vui lòng nhấp vào đây. 
 
 
Chúc quý vị có một tuần tuyệt vời và một mùa hè vui vẻ, khỏe mạnh! 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
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