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Kính gửi Gia Đình của DeKalb County School, 
 
Tôi rất vui mừng được chào đón các học sinh trở lại nhà trường vào sáng mai để học tập trực 
tiếp sau một năm xa cách. Tôi duy trì ngọn lửa nhiệt huyết với năm học này, nhiệt huyết cho cả 
các học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp, cũng như những học sinh sẽ tiếp tục học tập trong 
môi trường trực tuyến.  Bất chấp những thách thức của COVID-19, nhân viên của tôi và tôi cam 
kết mang lại trải nghiệm giáo dục thành công và chất lượng cao cho học sinh và gia đình của 
các em.  
 
Trong khi giáo dục đã và đang phát triển và việc học tập đang được đổi mới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục coi sự an toàn là ưu tiên số một của mình.  Một lần nữa, điều quan trọng là học sinh của 
chúng ta phải tuân theo các chiến lược giãn cách giảm thiểu do Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) thiết lập để đảm bảo rằng cộng đồng trường học của chúng ta được an 
toàn.   Vui lòng đọc ở đây để biết cách chúng tôi Giữ An Toàn cho DCSD từ việc thực hiện giãn 
cách xã hội đến rửa tay.  Thông tin này cũng có thể được tìm thấy trên Trang Mở Cửa Trở Lại, 
của chúng tôi, cùng với các tài liệu và bản dịch khác.  Cảm ơn quý vị đã khuyến khích học sinh 
của chúng tôi tuân theo các quy trình an toàn liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như đeo 
khẩu trang, điều kiện bắt buộc ở trường học và cho con quý vị ở nhà khi các em không khỏe. 
 
Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa gia đình và học sinh của chúng tôi đảm bảo sự tiến bộ 
học tập và kết quả học tập và sự phát triển thành tích của học sinh.  Một số học sinh của chúng 
tôi đã trải qua tình trạng không học tập trong thời gian đại dịch và DCSD cam kết giải quyết 
những khoảng cách về thành tích sẽ hỗ trợ tất cả học sinh của chúng tôi phát triển về mặt học 
tập và xã hội. Vui lòng liên lạc với trường học của con quý vị để được hỗ trợ về bất kỳ thách 
thức nào, về học tập hoặc tình cảm xã hội mà con quý vị có thể đã trải qua trong đại dịch. 
 
Tôi rất biết ơn những gia đình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con cái họ và cộng 
đồng trường học của chúng ta từng ngày. Cùng với nhau, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục 
vươn lên khi là một học khu và học sinh của chúng ta sẽ phát triển. 
 
Trân trọng, 
 
Bà Cheryl Watson-Harris 
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