Tin tức hàng tuần từ BSD - Ngày 5 tháng mười năm 2020

Nancy Ryles Video
Điểm tâm và sách? Để biết học sinh K-2 của Nancy Ryles trải qua một buổi sáng như
thế nào.
https://youtu.be/4rRi1imCPVQ
Cập nhật thời khoá biểu ngày thứ tư
Xin chú ý Học khu sẽ theo một thời khoá biểu khác cho học sinh vào tuần này. Thứ tư
ngày 7 tháng mười, học sinh sẽ được học như những ngày khác trong tuần chứ không
phải là một ngày tự học mỗi thứ tư. Ngày thứ sáu 9 tháng mười sẽ không có lớp.
Để tiện cho việc sắp xếp, những ngày thứ tư sau cũng sẽ là một ngày học bình thường
chứ không phải tự học: 20 tháng giêng, 17 tháng hai và 2 tháng sáu.
Chương trình sổ số để vào các trường chuyên toàn thời gian năm học 2021-2022
& Thông tin tuyển sinh
Học sinh Beaverton từ lớp 6-12 sẽ có cơ hội để tìm hiểu xem lựa chọn nào sẽ thích hợp
nhất cho các em. Học sinh có thể chọn học tại trường gần nhà hoặc xin vào trường
chuyên. Đưa đón sẽ do học khu chịu trách nhiệm.
Phụ huynh và học sinh nên tìm hiểu thêm trên mạng về chương trình của các trường
chuyên (Learning Options Programs) và tham dự một trong những buổi họp giới thiệu
trực tuyến.
Nộp đơn cho năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 19 tháng mười tại đây Applications
● Học sinh của BSD có thể nộp đơn online dùng student ID của các em.
● Tất cả học sinh nộp đơn phải sống trong phạm vi Khu học chánh Beaverton.
● Tất cả học sinh có địa chỉ thuộc Khu học chánh Beaverton nhưng không đi học
tại đây (ví dụ như homeschool hay học trường tư) cần phải điền đơn giấy paper
application, đơn này có trên online, hoặc tại văn phòng của bất kỳ trường nào từ
ngày 19 tháng mười.
● Học sinh cần nộp đơn nhưng không có mạng internet, các em có thể điền đơn
giấy.
● Học sinh chỉ có thể chọn một trường duy nhất khi điền đơn.
● Hãy suy nghĩ thật kỹ nên xin vào trường nào để phù hợp nhất. Một khi đã nộp
đơn, sẽ không được phép thay đổi.
● Trường Raleigh Hills và Springville sẽ chỉ nhận đơn cho lớp 7 và tám.
Tất cả đơn phải nộp trước 4:00 giờ chiều ngày 11 tháng mười hai.

Những ngày quan trọng, hạn nộp đơn và các câu hỏi thường gặp có thể tìm thấy ở
Learning Options webpage.
Có muốn làm tình nguyện tại trường mới?
Có phải con em quý vị vừa vào học ở trường mới năm nay không? Nếu quý vị muốn
làm tình nguyện online, quý vị cần cập nhật tài khoản trong hệ thống quản lý việc làm
tình nguyện (volunteer management system) của chúng tôi. Xin gởi email đến
update_volunteer_locations@beaverton.k12.or.us với những thông tin sau:
● Điền tên trường mới muốn làm tình nguyện
● Xoá tên trường cũ học sinh đã thôi học
Hoặc không muốn làm tình nguyện nữa, quý vị có thể email yêu cầu rút tên.
Thức ăn miễn phí
Chúng tôi đã bắt đầu chương trình phân phát Thùng thức ăn miễn phí trở lại! Với sự tài
trợ của USDA, chúng tôi có thể phân phối các thùng thức ăn miễn phí nhiều hơn tại ba
địa điểm thuộc BSD vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần:
Trường Trung học Aloha: 11 - 1 trưa (hoặc cho đến khi nào phát hết)
Trường Trung học Beaverton: 12 - 1 trưa.
Trường Trung học Southridge: 12 - 1 trưa
Chúng tôi dự đoán mỗi thùng thức ăn cân nặng khoảng 44-lb. bao gồm rau quả, sữa,
trứng, chese và thịt. Phân phát cho tất cả mọi người, không cần bất cứ điều kiện gì.
Ngoài ra có thể tìm thấy những nơi phân phát thức ăn miễn phí tại Community
Resources webpage.
Làm tình nguyện với Uỷ ban ngân sách của BSD (Budget Committee)
Khu học chánh Beaverton hiện có hai chổ trống trong Uỷ ban ngân sách và đang tìm
kiếm những ứng viên trong cộng đồng của chúng ta. Những vị trí này hiện thời ở
School Board Zone 1 và Zone 2. Uỷ ban ngân sách hiện đang làm việc trong các buổi
họp công khai vào buổi tối được tổ chức từ giữa tháng mười một đến tháng sáu. Uỷ
ban đang xem xét ngân sách và đề xuất những thay đổi cần thiết. Sau đó ngân sách sẽ
được phê duyệt và chuyển sang ban lãnh đạo (School Board) để được thông qua vào
cuối tháng sáu.
Xin vào trang Budget Committee Application webpage để biết thêm thông tin và điền
đơn.

Học từ xa toàn diện từ WCCLS (thư viện)
Có muốn tìm kiếm thêm những hổ trợ học sinh cho việc học từ xa không? Thư việc hạt
Washington (Washington County Cooperative Library Services) có thể hổ trợ.
Tất cả học sinh BSD với thẻ Youth Access được phép dùng những dịch vụ hoàn toàn
miễn phí. (Học sinh mới hay học mẫu giáo sẽ nhận được thẻ vào mùa thu này). Với thẻ
Youth Access Cards mỗi lần học sinh sẽ được mượn năm cuốn sách hay audiobooks,
và thêm các dịch vụ sau:
https://www.beavertonlibrary.org/479/Youth-Access-Card
● Library of Things: Thư viện thành phố Beaverton (Beaverton City Library) và
thư việc cộng đồng Cedar Mill (Cedar Mill Community Libraries) có những bộ
sưu tập Library of Things với những thứ liên quan về STEM để hổ trợ học tập,
bao gồm các trò chơi toán học, robotics, coding kits và Legos.
● Book bundles: Tìm hiểu thêm về Book Bundles tại Thư viện thành phố
Beaverton và and thư viện cộng đồng Cedar Mill, nó bao gồm nhiều loại sách
cho nhiều trình độ sở thích.
● Sự kiện trực tuyến (Virtual events): Đăng ký tham gia các sự kiện trực tuyến,
bao gồm đọc sách (storytimes) hàng tuần.
● eBooks và eAudiobooks: với Sora, học sinh có thể chọn sách từ thư viện hạt
Washington.
● Giúp làm bài tập (Homework Help): Trực tuyến hổ trợ online homework được
phát hàng ngày từ 1 trưa-10 tối bằng tiếng Anh và tiếng Mễ thông qua Brainfuse
HelpNow. Brainfuse cũng có giúp chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra và viết luận
văn/also offers test prep and writing/nghiên cứu.
● Tumblebooks: Xem và nghe những cuốn sách hoạt hình.
● Mango Languages: Học một trong 70 ngôn ngữ với Mango.
● Computer Lab: Thư viện thành phố có một phòng máy tính. Gọi hay kiểm tra
trên trang mạng để biết giờ mở cửa.
International Walk + Roll to Anywhere Day 2020
Hãy tham gia cùng học sinh Beaverton, gia đình và nhân viên cho ngày International
Walk + Roll to Anywhere Day vào ngày 7 tháng mười. Học sinh và gia đình trên toàn
thế giới sẽ tham gia tại địa phương của họ. Học sinh có thể trúng những giải thưởng
mang tính giải trí như vòng tay phản quang, giây cột giày, đèn an toàn và mũ bảo hiểm
xe đạp. Trường nào có số người tham gia đông nhất sẽ được giải Safe-Routes-toSchool book bundle về cho thư viện.
Để thắng giải, xin điền đơn Google form cho mỗi một cá nhân tham dự. Học sinh BSD
nên điền tên và số ID. Chia sẻ hình ảnh của chính mình với bảng chữ trả lời câu hỏi tại
sao mình yêu thích đi bộ, đạp xe, hay trượt ván (skate) trên Facebook hay Instagram
tại: (@BeavertonSafeRoutes) - (@beavertonsaferoutes) với hashtag #BSDtogether.

