Thông tin hàng tuần từ BSD - 19 tháng mười năm 2020

BSD Book Bus (Thư viện di động)
BSD Book Bus: sẽ mang sách đến khu phố của quý vị! https://youtu.be/ph0yX1wZS0c
Tuần lễ thông tin trực tuyến cho học sinh lớp 12 về Đại học: 22-29 tháng mười
Trong suốt sự kiện kéo dài cả tuần này, học sinh lớp mười hai và gia đình sẽ được
nghe từ đại diện các trường Đại học công và tư ở Oregon cùng các tiểu bang khác,
ngoài ra còn có PCC và các trường Mỹ thuật về quá trình nộp đơn vào đại học.
Gia đình cũng sẽ được tham dự phần nói về FAFSA (Free Application for Federal
Student Aid - Đơn xin trợ giúp học phí liên bang cho sinh viên miễn phí), ORSAA
(Oregon Student Aid Application - Đơn xin trợ giúp học phí sinh viên của Oregon) & Học
bổng. Các buổi họp quan trọng chia sẻ thông tin nhằm giúp các em học sinh cuối cấp
và gia đình lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Xin vào www.beaverton.k12.or.us/SCIW để
biết thêm thông tin.
Gởi lời Cám ơn đến Bộ phận Dinh dưỡng
https://youtu.be/a68s6Q4m_Yw
Chúng tôi muốn tuyên dương sự cố gắng vượt bậc của các nhân viên thuộc Bộ phận
Dinh dưỡng. Kể từ tháng ba, họ đã làm việc không ngừng nghĩ trên tuyến đầu để cung
cấp bữa ăn cho học sinh và gia đình. Đây là các công việc phía sau hậu trường để
chúng ta có thể thấy khả năng vượt khó của họ.
Cập nhật việc Uỷ Ban điều chỉnh ranh giới các trường Trung học cơ sở
Tổng giám thị Grotting sẽ tổ chức một buổi họp tiếp thu ý kiến từ cộng đồng về kiến
nghị của Uỷ ban điều chỉnh ranh giới các trường trung học cơ sở vào thứ năm, ngày 29
tháng mười lúc 6:30 - 8:30 tối. Buổi họp sẽ được thực hiện qua Zoom. Buổi họp này sẽ
không được phát trực tiếp nhưng sẽ được thâu lại và sau đó đăng lên online.
Những ai muốn đóng góp ý kiến với Tổng giám thị Grotting cần phải điền đơn public
testimony đầy đủ tại Middle School Boundary Adjustment webpage. Đơn sẽ có từ ngày
19 tháng mười lúc 9 giờ sáng cho đến ngày 23 tháng mười lúc 5 chiều. Những người
tham gia sẽ có 2 phút để phát biểu, hạn chế thời gian để khoảng 60 cá nhân có thể
tham gia. Nếu có hơn 60 người đăng ký, hai hay bốn cá nhân sẽ được chọn một cách
ngẫu nhiên từ các trường tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo công bằng
trên toàn học khu.
Những cá nhân nào được lựa chọn tham gia buổi họp qua Zoom sẽ được nhân viên
học khu liên lạc để thông báo thông tin buổi họp và hướng dẫn khi tham gia phát biểu ý
kiến vào ngày 27 tháng mười.

Bắt đầu nhận đơn xin vào trường chuyên (Option school) từ hôm nay
Đơn applications vào các Option school cho năm 2021-2022 được nhận từ hôm nay.

● 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 8.

Tất cả đơn phải nộp trước 4:00 giờ chiều ngày 11 tháng mười hai. Các ngày hay hạn
chót quan trọng và những câu hỏi trả lời thường gặp có thể tìm thấy Learning Options
webpage.

Các em học sinh có hứng thú tham gia science fair (hội nghị khoa học) không?
Tham gia science fair là một cách tuyệt vời để khám phá chủ đề khoa học hay kỹ thuật
mà các em có hứng thú, chia sẻ những đam mê về khoa học với người khác, và tìm cơ
hội để thi thố trong phạm vi khu học chánh và tiểu bang, hay the international ISEF fairs
cho các học sinh trung học. Tất cả những sự kiện này sẽ được thực hiện dưới hình
thức trực tuyến trong năm nay.
Học sinh Trung học cơ sở
Học sinh trường Meadow Park, Whitford, Stoller, Cedar Park và BASE có thể liên lạc
trực tiếp với các cố vấn của các em. Còn học sinh các trường khác (không được nêu
tên ở trên) cần phải điền đơn this form để đăng ký. Mời vào Middle School Science
Expo website để biết thêm.
Học sinh Trung học
Học sinh trường Sunset, Southridge, Mountainside, Westview, ISB và BASE có thể liên
lạc trực tiếp với các cố vấn. Những trường khác như (Aloha, Beaverton, ACMA,

Community School và Early College) có thể điền đơn this form để đăng ký. Mời vào
Beaverton-Hillsboro Science Expo website để biết thêm.
Những sự kiện sắp tới
Họp Uỷ ban điều hành trực tuyến
Thứ hai, ngày 26 tháng mười
6:30 chiều.
Meeting Materials (Tài liệu buổi họp)
Buổi tiếp thu ý kiến của Tổng giám thị về vấn đề phân chia ranh giớ các trường
Trung học cơ sở
Thứ năm ngày 29 tháng mười
6:30 chiều.
Đơn xin phát biểu (19 tháng mười , từ 9 sáng - 5 chiều ngày 23 tháng mười)

