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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. Đêm Thứ Ba tuần trước là một đêm chiến 
thắng vì không chỉ đội Atlanta Braves vô địch World Series, mà các cử tri của Quận DeKalb 
cũng đã chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý về Thuế Bán Hàng Tùy Chọn Địa Phương Dành 
Riêng cho Mục Đích Giáo Dục (E-SPLOST) của quận. 

E-SPLOST sẽ áp thuế bán hàng một phần trăm và sử dụng thuế cho hàng hóa và dịch vụ được 
mua tại Quận DeKalb trong năm năm tới. E-SPLOST này là phần tiếp theo của DCSD. Việc thu 
thập quỹ E-SPLOST V diễn ra từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022. Việc thu thập E-
SPLOST VI dự kiến sẽ được diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2027. DCSD ước 
tính khoản thuế này sẽ mang lại doanh thu từ $660 triệu đến $700 triệu và tài trợ cho các dự án 
cải tiến trường học và nâng cao chương trình. 

Với sự ủng hộ của các cử tri Quận DeKalb, chúng tôi sẽ tiếp tục đem lại môi trường học tập an 
toàn, sạch sẽ và sáng tạo cho các học sinh của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn nhân viên và các 
tình nguyện viên của chúng tôi trong Ủy Ban Tư Vấn E-SPLOST vì họ đã nỗ lực giáo dục cộng 
đồng về E-SPLOST. Tôi cũng cảm ơn quý vị đã tham dự trực tuyến các cuộc họp của tòa thị 
chính về Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện. Vui lòng nhấp vào đây để xem các bản ghi của những 
cuộc họp trước. Hãy nhấp vào đây để hoàn thành khảo sát về phản hồi của cổ đông CMP. 

Bước tiếp theo của chương trình E-SPLOST là Hội Đồng phê duyệt danh sách và ngân sách 
dự án E-SPLOST VI. Vào tháng 12, dự thảo danh sách dự án E-SPLOST VI được đề xuất sẽ 
được trình bày trước công chúng như một phần của dự thảo Kế Hoạch Tổng Thể Toàn Diện 
(CMP). Hội Đồng sẽ bỏ phiếu về danh sách và ngân sách dự án E-SPLOST VI vào Mùa Xuân 
năm 2022. Sau khi danh sách dự án được phê duyệt, các công việc trong dự án E-SPLOST VI 
có thể bắt đầu vào Mùa Thu năm 2022. Vui lòng truy cập trang web E-SPLOST của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về E-SPLOST và các dự án được đề xuất. 

Học Sinh Tiêu Biểu 

Tuần này, tôi muốn tuyên dương Gianncarlos Briones-Carmona, học sinh lớp 7 của Peachtree 
Middle School. Gianncarlos đã được bình chọn là Học Sinh Giáo Viên Anh Ngữ cho Người Nói 
Các Ngôn Ngữ Khác của Georgia (GATESOL) của năm 2021-2022! Em đã được đề cử bởi 
hiệu trưởng của mình, cô Perez, người đã chia sẻ rằng Gianncarlos là một thiếu niên tốt bụng, 
can đảm và giàu lòng nhân ái. Tôi tự hào được tuyên dương học sinh xuất sắc này! 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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Xét Nghiệm và Chủng Ngừa COVID 

DCSD 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 19 tháng 11, 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. Xét nghiệm COVID-19 cũng có tại Trung Tâm 
Giao Thông Vận Tải Doraville, Sở Giao Thông Vận Tải của DCSD và Trung Tâm Giao Thông 
Vận Tải Panthersville. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.freecovidtesting.us/dekalb. 

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 Trường Y Đại 
Học Emory, 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 của chúng tôi 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 

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 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

