Thông tin hàng tuần từ BSD, ngày 14 tháng chín, 2020
Chúc mừng Năm học mới!
https://youtu.be/FqMrDjCM2t4
Tarjumida Qoraalada Fiidiyooowga ee YouTube-ka https://bit.ly/3hdc90c
Xin hãy xem video Lời nhắn nhủ cho năm học mới của Tổng giám thị Don Grotting.

Student Success Kits (Dụng cụ học tập)
https://youtu.be/Xct0pm8IgyU
Chúng tôi muốn gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã chung tay giúp chúng tôi chuẩn
bị và phân phát thành công 16,000 Student Success Kits đến với học sinh nghèo BSD.
● Cám ơn 225 tình nguyện viên đã đến giúp chúng tôi đóng gói. Sự hổ trợ của quý
vị đã giúp hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng!
● Cám ơn đến tổ chức Beaverton Education Foundation (BEF). Ngoài việc tổ chức
quyên góp dụng cụ học tập, BEF's Equip Campaign đã đóng góp hơn 35,000 đô
la và số tiền còn lại đến từ BSD Community Resource Fund. Chúng tôi vô cùng
cảm kích sự hợp tác của BEF!
● Cám ơn đối tác từ các cộng đồng tôn giáo đã tổ chức quyên góp hổ trợ học sinh
của chúng tôi như: Beaverton Foursquare, Bethany Presbyterian, Cedar Mill
Bible, Parkside Fellowship, Sunset Presbyterian, United Methodist và Westside A
Jesus Church.
● Cám ơn tổ chức Chetana Foundation đã bỏ tiền ra mua và vận chuyển 20,000
cuốn vở (spiral notebooks).
● Cám ơn các đối tác thương mại như Nike đã tặng 16,000 túi đựng dụng cụ. TMobile tặng 5,000 đô la. KGW và Schoolhouse Supplies cung cấp 32,000 bút
chì. Costco tặng 750 cặp táp (backpacks), cặp này sẽ được phân phát sau.
● Cám ơn những nhà bán lẻ đã giảm giá mua hàng hoặc hổ trợ chúng tôi như: BiMart, Dollar Tree, Beaverton Fred Meyer, Oriental Trading, Schoolhouse
Supplies, Tanasbourne Target and The Markerboard People.
Chung tay, CHÚNG TA sẽ làm tốt hơn!
Bữa ăn Grab-and-Go - Miễn phí cho tất cả trẻ em
Ban dinh dưỡng đã làm việc không ngừng nghỉ để thiết lập kế hoạch để làm thế nào
cung cấp bữa ăn cho học sinh trong hoàn cảnh Học từ xa toàn diện (Comprehensive
Distance Learning). Khu học chánh vừa được sự cho phép của USDA cung cấp bữa ăn
miễn phí cho tất cả trẻ em (tuổi từ 1-18) cho đến ngày 31 tháng mười hai năm 2020.
Đây là kế hoặch phân phát bữa ăn vào mùa thu này:

● Phụ huynh hoặc Giám hộ có thể đến nhận bữa ăn mà không cần các em
phải có mặt.
● Bữa ăn sẽ được phân phát hai ngày mỗi tuần: Thứ ba (nhận bữa ăn cho 2
ngày) và thứ năm (nhận bữa ăn cho 3 ngày) từ 11 sáng - 12:00 trưa.
● Bữa sáng và trưa sẽ được phát cùng lúc.
● Bất cứ ai đến nhận bữa ăn cũng phải đeo khẩu trang.
Địa điểm phân phát bữa ăn grab-and-go:
Trường Tiểu học
Aloha-Huber Park K-8
Barnes
Beaver Acres
Chehalem
Elmonica
Fir Grove
Greenway
Hazeldale
Kinnaman
McKay
McKinley
Nancy Ryles
Springville K-8
Raleigh Hills K-8
Raleigh Park
Vose
William Walker
Trường Cấp hai
Cedar Park
Five Oaks
Highland Park
Meadow Park
Mountain View
Stoller
Timberland MS (ACMA)
Whitford
Trường Cấp ba
Aloha
Beaverton

Mountainside
Merlo Station
Sunset
Southridge
Westview
Chương trình Beaverton’s Safe Routes to School nhắc nhở chúng ta nên cố gắng
vận động cơ thể
Do phải ngồi trước màn hình trong một thời gian dài, việc giúp các em học sinh vận
động càng trở nên quan trọng hơn! Cần khuyến khích các em thêm việc đi bộ hay đạp
xe đạp vào thời khoá biểu hàng ngày. Nhớ giữ khoảng cách 6 thước tây (feet) với
những người khác và đeo khẩu trang.

