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PHẦN 60 

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

Chúc quý vị có một ngày cuối tuần an toàn và thú vị. Khi chúng ta tiếp tục điều chỉnh theo bình 

thường mới này, tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng học khu cam kết đào tạo một cách an 

toàn cho các học sinh của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để giảm 

thiểu sự lây lan của COVID-19 trong học khu. Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ nhu cầu của tất cả 

các học sinh của chúng tôi và giữ an toàn về mặt học tập, thể chất, tinh thần và cảm xúc của 

các em là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh và nhân viên, chúng tôi sẽ 

tiếp tục vệ sinh và khử trùng các cơ sở vật chất của chúng tôi một cách nhất quán và tuân thủ 

nghiêm chỉnh hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC). Bằng việc đeo khẩu trang đúng cách và làm theo các 

chiến lược giảm thiểu, học sinh của chúng tôi có thể nhận được chỉ dẫn cần thiết để học tập, 

phát triển và phát huy hết tiềm năng của chúng. 

 
 

Thông Điệp từ 

Tổng Giám Đốc 

Bà Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/
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Vào tuần trước, DCSD đã hợp tác cùng với Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng (Our 

Community HealthCare System - OCHS) để xét nghiệm PRC COVID-19 cho nhân viên. Các xét 

nghiệm PCR phải được xử lý bởi các phòng thí nghiệm và thường mất từ 24 đến 48 giờ để có 

kết quả. Do nhu cầu xét nghiệm gia tăng chưa từng có, cùng với sự căng thẳng của chuỗi cung 

ứng trong kỳ nghỉ chung, các báo cáo phòng thí nghiệm COVID-19 đang được trả về muộn hơn 

nhiều so với dự kiến. OCHS có bác sĩ y khoa và các y tá trực tại cơ sở của chúng tôi để tư vấn y 

tế, xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh cho bất kỳ nhân viên nào được báo cáo là không 

khỏe. 

OCHS đã làm việc cùng với các phòng thí nghiệm để xác định nhân viên có kết quả dương tính 

trước và đã có những cuộc gọi riêng với họ để cung cấp kết quả. OCHS cung cấp cho nhân viên 

đã xét nghiệm PCR cơ hội được xét nghiệm nhanh tại một trong những địa điểm khác của họ 

nếu cần thiết. OCHS sẽ cung cấp các xét nghiệm nhanh tại văn phòng của học khu vào tuần 

này. 

DCSD cũng sẽ tổ chức phòng xét nghiệm và chủng ngừa COVID-19 hàng tháng cho nhân viên, 

học sinh và cộng đồng. Vắc-xin và xét nghiệm miễn phí sẽ được cung cấp cho mọi lứa tuổi. Sự 

kiện tiếp theo được lên lịch là vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng 1, từ 8:30 sáng đến 1 giờ chiều tại 

Administrative & Instructional Complex (Khu Liên Hợp Hành Chính & Giảng Dạy), 1701 

Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. Vui lòng nhấp vào đây để đăng ký. 

Vui lòng tiếp tục truy cập trang web Sức khỏe và an toàn COVID để cập nhật thông tin mới nhất 

về việc xét nghiệm và chủng ngừa COVID-19 được cung cấp cho cộng đồng DCSD và hãy kết 

nối với Facebook, Twitter và Instagram của Học Khu. Quý vị có thể truy cập trang web của CDC 

để cập nhật thông tin về cách ly K-12 và cách đôi phó với cuộc sống hàng ngày của K-12. 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
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%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
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Học Sinh Tiêu Biểu 

 

Tuần này, tôi muốn tuyên dương Andrew Hall, học sinh lớp 8 của Trường Trung Học Cedar 

Grove. Andrew là một lập trình viên máy tính đầy tham vọng ở trường của em ấy. Em ấy luôn 

sẵn sàng hỗ trợ giáo viên, đội ngũ nhân viên và các bạn học của mình với các nhu cầu kỹ thuật 

của họ. Andrew là một học sinh xuất sắc và là một người tận tâm. Tôi tự hào được tuyên dương 

học sinh xuất sắc này! 

Ghi Danh Mở Lựa Chọn Trường Học 

Cửa sổ ghi danh mở Lựa Chọn Trường Học hiện đang mở và sẽ đóng vào ngày 4 tháng 2 năm 

2022, đối với các đơn đăng ký đúng hạn. Các đơn đăng ký trễ sẽ được chấp nhận đến hết ngày 

31 tháng 8 năm 2022; tuy nhiên, việc lựa chọn sẽ dựa trên tình trạng chỗ còn trống. Để đăng ký, 

vui lòng truy cập trang web Lựa Chọn Trường Học. 

Bài diễn văn Tình Hình Học Khu 

Tôi sẽ đọc bài diễn văn thứ hai của mình về tình hình học khu vào ngày 26 tháng 1 lúc 6 giờ 30 

chiều. Sự kiện sẽ được chiếu trực tiếp trên DSTV. Tôi rất vui vì được chia sẻ cách chúng tôi 

đang tiến lên và phát triển trong việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho tất cả các học 

sinh. 

 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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Khảo Sát Thiết Bị Dành Cho Học Sinh 

Quỹ Kết Nối Khẩn Cấp của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang đã phân bổ quỹ tài trợ để giúp các 

trường trang trải chi phí cho các thiết bị và kết nối internet cho những học sinh không đủ khả 

năng tiếp cận để học từ xa. Vui lòng hoàn thành bản khảo sát để giúp DCSD xác định các nhu 

cầu cho năm học 2021-22 và 2022-23. Học khu sẽ sử dụng thông tin này để mua các thiết bị và 

kết nối sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh của chúng tôi. Nếu quý vị có từ hai con trở lên đi học tại 

DeKalb County School District, vui lòng hoàn thành một bản khảo sát riêng cho từng trẻ. Để 

hoàn thành bài khảo sát, vui lòng nhấp vào đây. 

Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các hội viên của Hội Đồng Cố Vấn Hiệu Trưởng (Principal 

Advisory Council, PAC), những người đã tham gia vào phiên Hỏi Đáp về Kế Hoạch Tổng Thể 

Toàn Diện (Comprehensive Master Plan - CMP) vào tuần trước. Tôi mong rằng quá trình CMP 

sẽ hỗ trợ chúng ta tiếp tục xây dựng lòng tin và sự minh bạch với nhóm các bên liên quan lớn 

hơn. Vui lòng nhấp vào đây để xem câu trả lời cho các câu hỏi đã được đặt ra tại phiên đó. Hãy 

nhấp vào đây để hoàn thành khảo sát về phản hồi của bên liên quan CMP. Học khu chúng ta sẽ 

tiếp tục tiến lên và vươn lên! 

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. Vui lòng nhấp vào đây để xem cuộc họp của Hội Đồng 

Giáo Dục hôm nay. Chúc mọi người một tuần tuyệt vời! 

Trân Trọng, 

Bà Cheryl Watson-Harris 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

