VIETNAMESE
Xin Chào Gia Đình của DeKalb County School District (DCSD),
Chúc một mùa hè vui vẻ! Tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người vì đã bế giảng thành công năm
học này. Tôi đã rất thích khi chứng kiến những học sinh cuối cấp trung học phổ thông của
trường được nhận bằng tốt nghiệp, và nhìn những học sinh và nhân viên còn lại của chúng tôi
tham gia vào chương trình hè! Cảm ơn những người đã tham gia vào chiến dịch “Slide into the
Summer” của chúng tôi. Thật thú vị khi thấy các trường học của chúng ta sáng tạo các video của
mình. Nếu quý vị bỏ lỡ video nhảy flashmob của học khu, hãy nhấp vào đây. Quý vị cũng có thể
xem tất cả các video đã được gửi bằng cách truy cập vào trang YouTube của học khu.
Chương Trình Hè ĐA DẠNG
Học khu đã khởi động Chương Trình Hè ĐA DẠNG vào tuần trước. Thật thú vị khi thấy các học
sinh và nhân viên của chúng ta tham gia chuyên sâu vào chương trình. Chúng tôi mong nhận
được phản hồi từ các học sinh, gia đình và giáo viên về trải nghiệm trong Chương Trình Hè ĐA
DẠNG.
Cuộc Họp Tòa Thị Chính về Trợ Cấp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong
Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES)
Ngày 24 tháng 6, từ 6:00 chiều đến 7:30 tối, hãy tham gia với chúng tôi vào cuộc họp Tòa Thị
Chính về Trợ Cấp theo Đạo Luật CARES của học khu. Tòa thị chính này là cơ hội để thu thập ý
kiến đóng góp và ý tưởng của quý vị về cách DCSD nên sử dụng hàng triệu đô la tiền trợ cấp của
Đạo Luật CARES mà chúng ta sắp nhận được. Vui lòng nhấp vào đây để xem tòa thị chính.
Các Cuộc Họp Tòa Thị Chính về Hội Đồng Giáo Dục
Cảm ơn Tiến Sĩ Joyce Morley về Cuộc Trò Chuyện Dũng Cảm và Bà Deirdre Pierce về Cuộc Đối
Thoại D3 với cộng đồng DCSD của chúng tôi. Những cuộc trò chuyện này rất hữu ích và cần thiết
để giúp cộng đồng của chúng ta gắn kết và vững mạnh.
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 hệ thống
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.
Hãy tiếp tục tận hưởng một mùa hè an toàn và thư thái. Hãy theo dõi các kênh phương tiện
truyền thông xã hội của chúng tôi và trang web của học khu để cập nhật bất kỳ thông tin mở
cửa trở lại nào.

