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Xin Chào Gia Đình DeKalb County School District (DCSD), 

Chúc quý vị có một ngày cuối tuần an toàn và thú vị. Trong khi chúng ta chuẩn bị kết thúc học 
kỳ, tôi hy vọng rằng tất cả học sinh của chúng tôi vẫn đang tập trung vào mục tiêu học tập của 
các em. Mùa nghỉ lễ đang diễn ra và tôi biết rằng mọi người đều rất háo hức và mong chờ tới 
kỳ nghỉ đông, nhưng chúng ta hãy cùng tập trung và hoàn thành học kỳ này thật tốt! Xin gửi lời 
chúc may mắn đến tất cả học sinh trung học phổ thông của chúng ta trong bài thi Cuối Khóa 
Georgia Milestones! 

Học Sinh Tiêu Biểu 

Tuần này, tôi sẽ tuyên dương một học sinh lớp 5 trường Ashford Park tên là Ayush Roy. Hiệu 
trưởng của em cho biết rằng em rất hiếu học, tích cực và cố gắng làm hết sức mình với mọi bài 
tập được giao. Em ấy là một học sinh kiểu mẫu luôn làm xuất sắc những gì em ấy làm. Em ấy 
đạt tất cả điểm A, đang tham gia một chương trình năng khiếu cũng như tham gia vào các hoạt 
động ngoại khóa. Tôi tự hào được tuyên dương học sinh xuất sắc này! 

Tôi cũng muốn ghi nhận một cựu học sinh của DCSD tên là Celina Smith. Cựu học sinh 12 tuổi 
này của Wynbrooke Elementary School gần đây đã vào vai nhân vật Annie trên chương trình 
âm nhạc trực tiếp được chiếu trên TV là “Annie Live!”. Celina từng là một học sinh của DCSD 
cho tới năm học 2018 - 2019, khi mà em ấy thôi học để biểu diễn và đi cùng chuyến lưu diễn 
quốc gia “The Lion King”, nơi em ấy đóng vai Young Nala. Thật thú vị khi được thấy một trong 
những cựu học sinh của chúng tôi tỏa sáng trên một sân khấu quốc gia. Chúng tôi rất tự hào về 
Celina và chúc cho em ấy có được nhiều thành công trong tương lai! 

Ngày Thứ Ba của Đội 

Trong #TeamTuesday tuần trước, tôi đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hai thành viên tuyệt vời 
trong đội ngũ của chúng tôi. Latonya Winters-Buford mang nhiều năm kinh nghiệm trong việc 
vun đắp cộng đồng đến Ban Trao Quyền Gia Đình và Cộng Đồng! Cô ấy đã dẫn đầu đội ngũ 
Đào Tạo về Lãnh Đạo và Vận Động cho Phụ Huynh và đóng vai trò là “nữ điều phối viên” 
thường trú của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn sự lãnh đạo của cô ấy. 

Niềm đam mê của Angelica Rosso trong việc hỗ trợ các gia đình, đặc biệt là những gia đình có 
gốc Latin, là không thể đo đếm được. Niềm vui lớn nhất của cô ấy là được giáo dục phụ huynh 
trở thành những người lãnh đạo và là tấm gương cho con của họ. Cảm ơn bạn vì đã xây dựng 
những mối quan hệ tích cực giữa gia đình và trường học! 
 
 
Cedar Grove Football 

Chúc mừng đội bóng Cedar Grove High School đã lọt vào trận đấu tranh chức vô địch tiểu bang 
AAA! Cedar Grove Saints đã đánh bại Appling County với tỉ số 27-6 vào thứ 6 vừa qua và có 
tấm vé đi tiếp vào trận chung kết tiểu bang. Đội Saints sẽ đối đầu với Carver-Atlanta vào Thứ 
Bảy, ngày 11 tháng 12, vào buổi trưa tại Sân Vận Động Center Pare ở Atlanta. Tôi rất tự hào về 
các học sinh tham gia thể thao của chúng tôi, ban huấn luyện và các bậc phụ huynh tại Cedar 
Grove. Họ đã rất nỗ lực để đạt được mục tiêu và tôi rất mong chờ được cổ vũ họ chiến thắng 
vào Thứ Bảy. Cố lên, đội Saints! 
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Cuộc Trao Đổi với Cộng Đồng Người Ethiopia 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người đã tham gia vào buổi Trao Đổi I.M.P.A.C.T. với Cộng 
Đồng Người Ethiopia ngày hôm qua. Tôi đánh giá cao cơ hội được kết nối với Hiệp Hội Cộng 
Đồng Người Ethiopia ở Atlanta (Ethiopain community Association of Atlanta, ECAA) và nhóm 
gia đình lớn thứ ba của chúng tôi (Người Ethiopia/Người Eritrea) mong muốn kết nối với học 
khu để hỗ trợ thành tích của học sinh. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được kết nối với các 
nhà lãnh đạo của ECAA, những con người hoàn toàn gắn bó và nâng cao cam kết hợp tác với 
chúng tôi để trao quyền cho học sinh và gia đình của họ. Tôi rất mong chờ được củng cố mối 
quan hệ cộng tác của chúng tôi với cộng đồng Người Ethiopia. 

Phát Triển Lịch Trình 2022-2024 

Ủy Ban Lên Lịch Trình chịu trách nhiệm trình bày các tùy chọn lịch cho cộng đồng các bên liên 
quan của DCSD. Những bên liên quan sẽ cung cấp đánh giá qua việc tham gia khảo sát/bảng 
câu hỏi được đăng lên trang web của học khu và được đưa ra qua ứng dụng, mạng xã hội, 
mạng lưới email, trang web trường địa phương và các nỗ lực giao tiếp được tổ chức khác của 
DeKalb. Thời gian khảo sát kết thúc vào hôm nay, ngày 6 tháng 12. Lịch trình trường 2022-
2024 sẽ được trình bày trong cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục vào ngày 13 tháng 12 
để xem xét và thực hiện. Để hoàn thành bài khảo sát, hãy nhấp vào đây. 

 

Smoke Rise Elementary School 

DCSD và Smoke Rise Elementary School đã có được vinh hạnh chào đón Giám Đốc Tiểu Bang 
Richard Woods đến với Smoke Rise vào ngày Thứ Sáu vừa qua. Smoke Rise gần đây đã được 
công nhận là một Trường Học Tiêu Biểu Theo Đạo Luật Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở 
Quốc Gia (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) bởi Sở Giáo Dục Georgia. Smoke 
Rise là một trong hai trường được chọn để công nhận trên toàn quốc nhờ kết quả của các 
chương trình giáo dục thành công và sự tiến bộ trong học tập của học sinh. 

Tôi rất tự hào với các học sinh, giáo viên, quản trị viên và cộng đồng trường học Smoke Rise vì 
chúng ta đều biết rằng để các trường học có thể tiến lên và phát triển một cách xuất sắc và đạt 
được tầm nhìn của chúng tôi về Tốt Nghiệp DCSD, sẽ cần cả cộng đồng cùng chung tay. Tôi, 
một lần nữa, muốn cảm ơn giám Đốc Wood và Sở Giáo Dục Georgia vì đã công nhận một 
trong những trường học nổi bật của chúng tôi. 
 
 
Cuộc Họp Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện 

Vui lòng đón xem cuộc họp Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện (Comprehensive Master Plan, CMP) 
tiếp theo vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 12, nơi mà các nhân viên của DCSD sẽ thuyết trình về dự 
thảo khuyến nghị danh sách dự án E-SPLOST VI. Cuộc họp cũng sẽ có các cuộc thảo luận về 
cải thiện cơ sở vật chất, mở rộng chương trình giảng dạy và các khuyến nghị để giúp cho 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
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DCSD tiến lên và phát triển. Cuộc họp sẽ khai mạc vào lúc 6 giờ chiều và có thể được theo dõi 
tại đây. 

Khảo Sát Ngân Sách 

Hàng năm, DCSD tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến để nhận những đóng góp ý kiến từ 
cộng đồng về dịch vụ và các cải thiện vận hành cần được thực hiện. Bài khảo sát ngân sách 
này được thiết kế để thu thập những phản hồi từ cộng đồng trong việc phát triển ngân sách 
năm tài chính 2023. Tài liệu ngân sách hoàn chỉnh sẽ được phù hợp với kế hoạch chiến lược, 
tầm nhìn và mục tiêu của học khu. Ngân sách năm tài chính 2023 cũng sẽ phản ánh dịch vụ 
được yêu cầu cho học sinh, nhân viên và cả người dân tại Dekalb County. Thời gian khảo sát 
sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 12. Để hoàn thành bài khảo sát, vui lòng nhấp vào đây. 

 

Xét Nghiệm Giám Sát 

Phối hợp với Georgia Department of Public Health, Bộ Phận Sức Khỏe Học Sinh rất vui khi đưa 
xét nghiệm giám sát tới cho DCSD. Xét nghiệm giám sát là cách an toàn, hiệu quả để hạn chế 
sự lây lan của COVID -19 và tiếp tục đảm bảo việc học trực tiếp cho các trường. Xét nghiệm 
COVID-19 không bắt buộc nhưng đang được cung cấp để bảo vệ học sinh, nhân viên, thành 
viên gia đình và cộng đồng của chúng ta. Chương trình xét nghiệm miễn phí dành cho tất cả 
học sinh, ngay cả khi các em đã được tiêm chủng đầy đủ. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp 
vào đây. 

Xét nghiệm COVID-19 cũng có sẵn cho phụ huynh và nhân viên của Trường Tiểu Học Doraville 
United tại phòng khám của trường. MedCura Health, hợp tác với Khoa Nhi của Emory 
University School of Medicine, đang cung cấp xét nghiệm miễn phí vào các ngày Thứ Hai và 
Thứ Tư từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Chúng tôi cảm ơn các đối tác cộng đồng tại MedCura 
Health và Khoa Nhi đã hỗ trợ phục vụ nhân viên và phụ huynh của chúng tôi. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng nhấp vào đây. 

 

Khảo Sát Cộng Đồng về Chứng Nhận 

DCSD hiện đang trải qua quá trình gia hạn chứng nhận. Một phần của quá trình này là phải thu 
thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan. Chúng tôi mời quý vị tham gia Khảo Sát Các Bên 
Liên Quan trong Gia Đình và Cộng Đồng. Những kết quả của khảo sát này, cùng với các hiện 
vật khác của các bên liên quan, sẽ được sử dụng trong quá trình khôi phục sự công nhận cho 
học khu. 
 
Khảo Sát Các Bên Liên Quan trong Gia Đình và Cộng Đồng được đưa ra bằng các ngôn ngữ 
sau: Tiếng Amharic, Tiếng Ả Rập, Tiếng Bengal, Tiếng Miến Điện, Tiếng Trung, Tiếng Anh, 
Tiếng Pháp, Tiếng Hindi, Tiếng Nepal, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Swahili, Tiếng 
Telugu, Tiếng Tigrinya và Tiếng Việt. Khảo sát này được bảo mật và sẽ mất khoảng 10 phút để 
hoàn thành. Quý vị có thể truy cập khảo sát theo đường dẫn sau:  
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00. 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
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Vui lòng tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi và trang web của trường quý vị để biết thông 
tin mới nhất về các tin tức của học khu. Chúc mọi người một tuần tuyệt vời! 

Trân Trọng, 

Bà Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/

