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DeKalb County School District Phân Phối cho các Bên Liên Quan Khảo Sát về việc Mở Cửa Trở Lại 
Trường Học Năm Học 2020-2021 

 
Người tham gia: Phụ huynh, giáo viên/nhân viên, và học sinh (Lớp 6 đến 12) 
 
Nội dung: DCSD đang thu thập ý kiến đóng góp của các bên liên quan về ưu tiên và quan điểm của họ 

đối với các mô hình học tập và các lựa chọn kết hợp mà học khu đang xem xét để mở cửa 
trở lại trường học. Phản hồi này bao gồm mức độ thoải mái của các bên liên quan đối với các 
nỗ lực giãn cách xã hội và vệ sinh, việc chuyên chở bằng xe buýt trường học, phục vụ bữa 
ăn, đo nhiệt độ, truy cập công nghệ và internet tại nhà, và sử dụng khẩu trang ở trường. 

 
Thời gian: Cuộc khảo sát bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 9 tháng 6 cho đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 
 2020 
 
Địa điểm: Liên kết đến cuộc khảo sát: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RkKXCJKRzNDwfb 
 
### 
 
 
THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:  DeKalb County School District sử dụng phương pháp Dạy và Học Chuyên Sâu 
để chuẩn bị cho hơn 102.000 học sinh vào trường đại học và đi làm. Phương pháp Dạy và Học Chuyên Sâu 
giúp học sinh tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác hiệu quả để thành công ở trường đại 
học, trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập địa chỉ www.dekalbschoolsga.org. Xin 
gửi câu hỏi hoặc ý kiến đến địa chỉ Communications@dekalbschoolsga.org. 
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