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DeKalb County School District Bắt Đầu Học Kỳ Thứ Hai Trực Tuyến 
 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District (DCSD) chủ động xem xét dữ liệu y 
tế và hướng dẫn của Center for Disease Control and Prevention (CDC). Chúng tôi cũng tham 
vấn với Department of Public Health và Medical Advisory Committee để tạo cơ sở cho việc ra 
quyết định liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh. Do số ca nhiễm 
dương tính đang ngày càng tăng ở khu vực DeKalb County và Metro-Atlanta, học sinh sẽ tham 
gia buổi học trực tuyến từ Thứ Tư, ngày 5 tháng 1 năm 2022 đến Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 
2022. 
 
Tất cả nhân viên hợp đồng 12 tháng, 11 tháng và trợ lý hiệu trưởng hợp đồng 10 tháng sẽ đi 
làm vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022. Nhân viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 tại 
Administrative & Instructional Complex tại Stone Mountain vào ngày 3 tháng 1 và 4 tháng 1 năm 
2022, từ 8:30 sáng đến 6:00 chiều. Học sinh sẽ quay lại học trực tiếp vào Thứ Hai, ngày 10 
tháng 1 năm 2022. 
 
Đối với các học sinh không mang các thiết bị về nhà trước kỳ nghỉ đông, phụ huynh và người 
giám hộ sẽ được phép đến lấy các thiết bị học tập cho học sinh vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 
năm 2022 và Thứ Ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022. Hiệu trưởng sẽ thông báo thời gian đến lấy. 
Bữa sáng và bữa trưa có thể được mua theo dạng soạn sẵn túi hàng từ ngày 5 đến ngày 7 
tháng 1 năm 2022. 
 
DCSD đã cập nhật Hướng Dẫn Sẵn Sàng Ứng Phó năm 2021 (Sửa đổi ngày 30 tháng 12 
năm 2021) để phù hợp với hướng dẫn của CDC được công bố vào ngày 29 tháng 12 năm 
2021. DCSD tiếp tục triển khai các chiến lược giảm thiểu của CDC và các chiến lược khác để 
làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong trường học. Quý vị được khuyến khích tham khảo 
thông tin này và động viên gia đình của mình tuân thủ các hướng dẫn và quy tắc đã được chia 
sẻ. 
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7Cf3e25e18fb534f31f08708d9cca2df49%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637765823253603077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hE%2BbA7xV9%2BB9VjaYSLtKmB7zUSNi%2FLCj7KekPb0vxc%3D&reserved=0

