Bản tin BSD hàng tuần - 12 tháng mười, 2020

Video về Westview LITT
Giáo viên giảng dạy công nghệ thư viện (Library Instructional Technology Teachers)
của chúng ta đã và đang làm việc không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu công nghệ
cho cả học sinh và nhân viên. Xin giới thiệu cô Christina Schulz, giáo viên giảng dạy
công nghệ của trường trung học Westview. https://youtu.be/vjaJ6bOJOzM
Indigenous People’s Day (ngày kỷ niệm cho người bản xứ) và Native
American/Alaska Native Heritage Month (tháng di sản của người bản địa/Alaska)
Ban lãnh đạo học khu đã thông qua một resolution (nghị quyết) dùng ngày thứ hai của
tuần thứ hai trong tháng mười là ngày kỷ niệm cho người bản xứ (Indigenous Peoples’
Day) và tháng mười một là tháng kỷ niệm di sản cho người Alaska/Bản địa (Native
American/Alaska Native Heritage).
Song song với việc thực hiện giáo trình Oregon Senate Bill 13: Tribal History/Shared
History, chúng tôi vô cùng hào hứng ghi nhận những kinh nghiệm, đóng góp mang tính
lịch sử và đương đại của cộng đồng người Mỹ bản địa/gốc Alaska của chúng ta.
Cám ơn Ban Equity and Inclusion (Công bằng và Hoà nhập), Phòng Đa Ngôn ngữ và
Hội phụ huynh người Mỹ bản (Native American Parent Committee) đã hợp tác nhằm
giúp đở việc vinh danh này trong giới học sinh và cộng đồng.
Tuần lễ BSD ngăn ngừa tự tử
Quý vị có biết là trong năm ngoái, nhân viên BSD đã thực hiện 578 trường hợp phỏng
vấn và/hoặc ngăn ngừa tự tử hay không? Trong số này có 138 trường hợp nằm trong
lứa tuổi tiểu học. Cho dù đã cố gắng, cộng đồng BSD của chúng ta cũng đã mất đi hai
em học sinh. Hai cũng là một con số mất mát không hề nhỏ.
Chúng tôi không thể nào nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này. Cùng phối hợp
với ngày Sức khoẻ tâm thần trên toàn Thế giới (World Mental Health Day), Khu học
chánh Beaverton đã vận động tuần lễ ngăn ngừa tự tử trên toàn học khu. Chúng tôi sẽ
có những bài học về sức khoẻ tâm thần/ngăn ngừa tự tử phù hợp với lứa tuổi, cũng
như các lớp phát triển chuyên môn dành cho nhân viên. Ngoài ra chúng tôi cũng chia
sẻ thông tin hổ trợ trên mạng xã hội trong suốt tuần. Hiện có resource page (trang
thông tin hổ trợ) trên trang web của chúng tôi.
Cùng với đại dịch COVID-19, vấn đề sức khoẻ tâm thần trở nên quan trọng hơn bao
giờ hết. Chúng tôi xin nhắc nhở: Gĩan cách xã hội không có nghĩa là phải cảm thấy đơn
độc.

Đọc & Viết với Google (Google Read & Write)
Ứng dụng Google Read & Write đã được tự động cài đặt như một bổ sung của Chrome
trong Chromebooks học sinh. Ứng dụng dễ xử dụng này sẽ hổ trợ các em khi cần phải
làm những: documents, web pages và hồ sơ thông dụng (common file) được đánh máy
cất giữ trong Google Drive để dễ dàng tiếp cận hơn.
Read & Write giúp cung cấp hàng loạt công cụ hổ trợ đắc lực giúp học sinh cảm thấy tự
tin hơn này sẽ gồm có:
● Dịch từ ngữ và trang web sang các ngôn ngữ khác nhau
● Đính kèm phần thu âm giọng nói vào các tài liệu để đặt câu hỏi, ghi chú hay ý
kiến đóng góp
● Đơn giản hoá ngôn ngữ của bất kỳ các văn bản hiện lên trên duyệt trình Chrome
● Chuyển thông tin thành văn bản tài liệu qua giọng nói (speech-to-text)
● Chuyển văn bản tài liệu hiển thị qua văn nói để có thể nghe (text-to-speech)
● Tìm kiếm các từ vựng không quen thuộc hay chưa được biết trong tự điển mà
không cần phải chuyển màn hình
● Gia tăng khả năng hiểu từ vựng bằng tự điển hình ảnh
Học sinh có thể xử dụng Read & Write trong suốt năm học 2020-21. Nó sẽ được tự
động hiển thị như một biểu tượng các mảnh ghép hình màu tím trên Chrome toolbar.
Các sự kiện sắp tới
Virtual School Board Fall Work Session (Phiên làm việc mùa thu của hội đồng
trường trực tuyến)
Thứ hai ngày 12 tháng mười
3:00 chiều
Meeting Materials (tài liệu họp)
Middle School Boundary Adjustment Advisory Committee Meeting (Họp uỷ ban
cố vấn điều chỉnh ranh giới các trường Trung học cơ sở)
Thứ năm ngày 15 tháng mười
6:30 chiều
Livestreamed on BSD YouTube (Được phát trực tiếp trên YouTube của BSD)
Public Testimony application (Đóng góp ý kiến của quần chúng)

