Thông tin từ BSD cho tuần 9.8.20
Family Toolkit (Hổ trợ học sinh)
Chúng tôi vừa mới mở một trang mới trên trang web của Học khu để giúp phụ huynh hướng
dẫn con em trong việc Học từ xa toàn diện (Comprehensive Distance Learning - CDL). Đó là
một thư viện phim theo yêu cầu (on-demand videos) và nguồn hổ trợ gọi là Family Toolkit.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm nhiều thông tin hổ trợ hữu ích trong những tháng tới. Xin mời vào
xem!
https://www.beaverton.k12.or.us/connect/family-toolkit
Ngày học đầu tiên cho Lớp mẫu giáo
BSD rất vui được chào đón các em học sinh mẫu giáo cho năm học 2020-21! Ngày học của các
em sẽ được thực hiện như sau:
● Vào ngày 14 và 15 tháng chín, học sinh mẫu giáo và gia đình sẽ tham dự một buổi họp
chào mừng. Giờ giấc sẽ do từng trường quyết định.
● Thứ tư ngày 16 tháng chín, 2020 – Ngày giáo viện huấn luyện chuyên môn, học sinh
nghỉ học.
● Lớp mẫu giáo sẽ bắt đầu ngày thứ năm, 17 tháng chín cho những em học sinh có họ
bắt đầu bằng chữ cái từ A-L.
● Lớp mẫu giáo sẽ bắt đầu ngày thứ sáu, 18 tháng chín cho những em học sinh có họ bắt
đầu bằng chữ cái từ M-Z.
● Vào ngày thứ hai 21 tháng chín, tất cả học sinh mẫu giáo sẽ bắt đầu chương trình Học
từ xa toàn diện (CDL) với giáo viên của các em.
Phục vụ bữa ăn Grab & Go Meal
Ngày khai giảng đã rất cận kề, và Ban Dinh dưỡng (Nutrition Services department) đã làm việc
không ngừng nghỉ để đưa ra một kế hoạch phân phát bữa ăn trong thời gian Học từ xa toàn
diện (CDL). Chúng tôi vừa mới nhận được sự đồng ý từ USDA cho phép tất cả trẻ em tuổi từ 118 được nhận bữa ăn miễn phí từ đây cho đến 31 tháng mười hai năm 2020.
Sau đây là kế hoạch phân phát bữa ăn khi năm học bắt đầu:
● Phụ huynh hoặc giám hộ có thể đến nhận bữa ăn thay cho học sinh.
● Bữa ăn sẽ được phân phát vào hai ngày trong tuần: Thứ ba (phần ăn cho cả 2 ngày) và
Thứ năm (phần ăn cho 3 ngày) từ 11 - 12:00 trưa.
● Bữa ăn sẽ gồm có ăn sáng và ăn trưa.
● Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến nhận thức ăn.
Địa điểm nhận thức ăn tại trường và trạm xe bus hiện đang được phối hợp, khi có quyết định
cuối cùng chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sớm.
Nắm bắt thông tin (Stay in the Know)
Chúng tôi hiện xử dụng hệ thống tin nhắn SchoolMessenger để tự động gọi điện, email và text
cho phụ huynh, giám hộ, học sinh và nhân viên. Các tin nhắn bao gồm thông tin về việc đi học,

các tin nhắn quan trọng hay nhắc nhở, thông báo điểm danh và trong trường hợp thời tiết xấu.
Xin vào trang mạng SchoolMessenger webpage của BSD để biết thêm.
Quý vị có thể cập nhật lựa chọn nhận tin nhắn qua SchoolMessenger InfoCenter hoặc tải ứng
dụng về. Xin xem đoạn phim video ngắn này để biết cách xử dụng tài khoản.
Hướng dẫn nguyên tắc bảo mật khi xử dụng Zoom
Để đảm bảo một môi trường học tập lành mạnh, hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc bảo mật cho
học sinh và giáo viên trong suốt thời gian học Từ xa toàn diện (CDL), tất cả phụ huynh/giám
hộ/học sinh cần phải theo những hướng dẫn sau:
●

●

Xin đừng thu hình, thu âm, chụp hình, phát trực tiếp hay chuyển giao bằng bất cứ hình
thức nào về lớp học trực tuyến qua Zoom. Hạn chế này bao gồm luôn cả việc đăng lên
mạng xã hội.
Cấm thu thập, bàn thảo hay chia sẻ mọi thông tin bí mật hay nhận dạng cá nhân liên
quan đến các học sinh tham gia học trực tuyến qua Zoom.

Cám ơn quý vị đã hợp tác.
Báo cáo các hoạt động Internet của học sinh cho phụ huynh
Chúng tôi sẽ gởi tới phụ huynh các báo cáo để giúp họ hiểu và hổ trợ con em trong việc xử
dụng công nghệ trong năm học 2020-21. Mỗi tối chủ nhật, phụ huynh sẽ nhận được bản báo
cáo tóm tắt các hoạt động internet của học sinh bao gồm thời gian các em xử dụng mạng nhiều
nhất, từ ngữ dùng tìm kiếm trên mạng và danh mục những trang web đã truy cập.
Có thể tìm thấy thêm thông tin tại BSD website.
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/information-technology/internet-activity-parentreports
Trung tâm y tế Học đường tại Beaverton & Merlo
The Beaverton School-Based Health Center (SBHC) và Merlo Station School-Based Health
Center (MSSBHC) hiện đang mở cửa phục vụ cho năm học 2020-21. Trung tâm chuyên về
chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ tinh thần cho trẻ em và trẻ vị thành niên cũng như nha khoa
phòng ngừa. Nơi đây phục vụ học sinh mọi lứa tuổi của Khu học chánh Beaverton.
Trung tâm y tế học đường hiện là một nguồn lực tuyệt vời để săn sóc sức khoẻ trẻ em, kiểm tra
thể lực, chích ngừa các loại, tư vấn chung cho gia đình và cá nhân. Tại SBHC, phòng khám
nha khoa còn thực hiện các dịch vụ sealants (bọc răng cho trẻ nhỏ), clean răng và cho giấy giới
thiệu. Nơi đây nhận tất cả các loại bảo hiểm tư nhân, cũng như bảo hiểm nhà nước Oregon
Health Plan (OHP). Nếu không có bảo hiểm cũng không sao. Quý vị có thể thuộc diện được
giảm hay miễn phí hoàn toàn dựa trên thu nhập cá nhân.
Phòng khám SBHC hiện toạ lạc tại trường trung học Beaverton trong khu nhà một tầng màu
trắng, ngay về hướng tây của trường. Quý vị có thể đi vào từ bãi đậu xe từ đường số 2 SW và

Erickson. Trung tâm y tế hiện mở cửa ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 4:30
chiều (đóng cửa nghỉ trưa từ 12 - 12:30).
Phòng khám MSSBHC mở cửa ngày thứ tư hàng tuần cho học sinh đến khám trực tiếp và cũng
có thể tiếp học sinh trực tuyến hoặc khám trực tiếp tại một phòng khám khác gần đó mỗi ngày
trong tuần. Phòng khám toạ lạc tại trường Trung học Merlo Station.
Chúc mừng trường ISB & BASE
Chúc mừng trường International School of Beaverton (#1) và Beaverton Academy of
Engineering (#2), hay trước đây là School of Science and Technology, đã được U.S. News &
World Report bình chọn là những trường trung học hàng đầu của tiểu bang Oregon.

