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Kính gửi gia đình của DeKalb County School District: 
 

Tôi hy vọng rằng quý vị đã có cơ hội theo dõi cuộc họp Trò Chuyện Gia Đình vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, nơi Học 

Khu đã cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến kế hoạch mở cửa trở lại các trường học tại DeKalb. Cảm ơn quý vị 

đã chia sẻ phản hồi bao gồm các thắc mắc, mối quan ngại, đề xuất và ý kiến. Học Khu đã xem xét phản hồi từ các hiệu 

trưởng, nhân viên và phụ huynh cũng như hướng dẫn từ các thành viên của Nhóm Tư Vấn Y Tế và các tổ chức y tế để 

cập nhật sơ đồ quyết định và chuẩn bị cho việc trở lại một cách an toàn. Học khu sẽ tập trung vào việc thực hiện năm 

chiến lược giảm thiểu lây lan chính của Center for Disease Control and Prevention (CDC): đeo khẩu trang đúng cách, 

thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay, vệ sinh và khử trùng, và truy vết tiếp xúc với sự hợp tác của DeKalb Board of 

Health. Năm chiến lược giảm thiểu lây lan chính của CDC và các chiến lược khác sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-

19 trong trường học. Xin hãy biết rằng sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng 

tôi. 

 

Đội ngũ lãnh đạo của Học Khu đã thường xuyên gặp gỡ các hiệu trưởng để điều chỉnh các quy trình và thủ tục của các 

trường học tại địa phương, giải quyết các lĩnh vực cần quan tâm đã xác định, đồng thời chia sẻ các chiến lược và ý 

tưởng sáng tạo để mở cửa trở lại trường học và duy trì một môi trường làm việc và học tập an toàn. Ngoài các cuộc 

họp thường xuyên, chúng tôi đã phối hợp với các hiệu trưởng, tiến hành các buổi hướng dẫn, xây dựng danh sách 

kiểm tra mở cửa trở lại và tạo điều kiện cho các buổi trò chuyện dành cho các bên liên quan để đảm bảo rằng chúng 

tôi sẽ sẵn sàng chào đón nhân viên và học sinh vào tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, Bộ Phận Nhân Sự sẽ tiếp tục hỗ trợ 

các giáo viên và nhân viên bằng việc giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin và chia sẻ các nguồn lực sẵn có. Ngày 

mở cửa trở lại đã được chia sẻ; giờ đã đến lúc thực hiện kế hoạch đã được lập từ nhiều tháng của chúng ta. 

 

Mặc dù số trường hợp mắc COVID-19 đang tăng lên, nhưng với sự hướng dẫn từ Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID-19, 

CDC và DeKalb County Board of Health, ban lãnh đạo của DCSD đồng ý rằng chúng ta phải cảnh giác và tập trung vào 

các chiến lược giảm thiểu lây lan để làm giảm tình trạng lây nhiễm và chuẩn bị để các trường học mở cửa trở lại vào 

tháng 1 năm 2021. Học Khu sẽ tiến hành áp dụng chương trình giảng dạy chất lượng cao trong một môi trường học 

tập đồng thời. Môi trường học tập đồng thời sẽ hỗ trợ học sinh dựa trên sự lựa chọn của gia đình là học trực tiếp hoặc 

tiếp tục học từ xa. Chúng tôi thừa nhận rằng việc học tập trực tuyến có thành công ở một số học sinh nhưng lại khó 

khăn với những học sinh khác; do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các gia đình có quyền lựa chọn phương án phù 

hợp nhất với gia đình mình. 
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Như quý vị đã biết, DCSD đã phát triển hướng tiếp cận theo từng giai đoạn để mở cửa trở lại các trường học. Vui lòng 

xem lại các ngày chính và lịch mở rộng sau đây: 
 

Ngày Hành Động 

Ngày 4 tháng 1 năm 2021 Bắt Đầu Giai Đoạn I: Nhân Viên Trở Lại Làm Việc 10, 11, và 12 Tháng 

Ngày 4 & 5 tháng 1 năm 2021 
Học Tập Không Đồng Bộ (Đây là những ngày học tập không đồng bộ, vì vậy học 
sinh sẽ học trực tuyến và tự hoàn thành bài tập.) 

Ngày 13 tháng 1 năm 2021 Kết Thúc Học Kỳ Một 

Ngày 14 tháng 1 năm 2021 
Ngày Làm Việc của Giáo Viên/Nhân Viên 
(Học sinh không báo cáo) 

Ngày 15 tháng 1 năm 2021 Tổ chức Viện Phát Triển Chuyên Môn (Trường Học Đóng Cửa) 

Ngày 19 tháng 1 năm 2021 
Bắt Đầu Giai Đoạn II (Cấp Lớp Đã Chọn):  Môi Trường Học Tập Kết Hợp đối với Mẫu 
Giáo - lớp 2, lớp 6 và lớp 9 (nếu gia đình lựa chọn) 
Những học sinh đã chọn học tập kết hợp sẽ bắt đầu hai ngày học trực tiếp. 

Ngày 25 tháng 1 năm 2021 
Bắt Đầu Giai Đoạn III (Cấp Lớp Đã Chọn):  Môi Trường Học Tập Kết Hợp cho lớp 3-
5, lớp 7-8, và lớp 10-12 (nếu gia đình lựa chọn) 
Những học sinh đã chọn học tập kết hợp sẽ bắt đầu hai ngày học trực tiếp. 

Ngày 8 tháng 2 năm 2021 
Học sinh ở tất cả các cấp lớp chọn học tập kết hợp sẽ bắt đầu bốn ngày học trực 
tiếp. 

 

Chọn liên kết để truy cập lịch mở rộng. 
 

Trường học tại địa phương của quý vị đang sử dụng dữ liệu Ý Định Quay Trở Lại Trường Học để sắp xếp các lớp học 
thành hai nhóm dựa trên họ (tên) để tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội/giữ khoảng cách tiếp xúc và hướng dẫn 
an toàn. Trường học của quý vị sẽ cung cấp bài tập theo nhóm học tập cho con quý vị nếu quý vị chọn con mình quay 
lại học trực tiếp. Nếu quý vị không hoàn thành mẫu Ý Định Quay Trở Lại, con quý vị sẽ được lập kế hoạch học trực 
tiếp. Tuy nhiên, phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường tại địa phương trước ngày 8 tháng 1 năm 2021 nếu muốn 
thay đổi ý định của mình. Lãnh đạo nhà trường sẽ phối hợp với các gia đình để sắp xếp lịch học cho anh chị em ruột 
của học sinh. Trong mô hình học tập kết hợp, các ngày Thứ Tư sẽ được dành cho giảng dạy theo nhóm nhỏ, gia sư, 
các cuộc hẹn hội nghị học sinh, hội nghị phụ huynh, dịch vụ, học tập chuyên môn và lập kế hoạch giảng dạy. 
 

Cùng nhau, chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi trở thành hiện thực mỗi ngày, 
trong mỗi lớp học trên toàn Học Khu. Chúng tôi cam kết truyền cảm hứng cho cộng đồng học viên nhằm đạt được sự 
xuất sắc trong giáo dục, hướng tới giáo dục bậc cao, làm việc và học tập suốt đời. Cảm ơn quý vị vì đã tiếp tục ủng hộ 
và phối hợp với chúng tôi. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra trang web, thông cáo báo chí và phương tiện truyền thông xã hội. 
 

Trân Trọng, 

 

Bà Cheryl Watson-Harris, Tổng Giám Đốc 


