Tuần tin tức BSD Ngày 2 tháng mười một, 2020
Hội phụ huynh (PTO) trường McKay thiết kế bàn học tặng học sinh
https://youtu.be/goz8eK4XUlc

CHÚNG TÔI tôn vinh Hợp tác cộng đồng (Community Partnerships)
Ban truyền thông & Hợp tác cộng đồng cùng nhóm điều hành và thành viên cộng đồng
tuyên dương quan hệ hợp tác xuất sắc trong năm học 2019-20 tại buổi lễ trực tuyến
WE Awards.
Trong một vài tuần tới, chúng tôi sẽ tuyên dương từng người đã đoạt giải. Riêng hôm
nay chúng tôi muốn nói đến trường tiểu học Nancy Ryles và hội phụ huynh học sinh với
nỗ lực của nhóm Green Team. https://youtu.be/ltszOiKc_3s
Hiện có nhận đơn xin hổ trợ tiền giữ trẻ
Như đã thông báo tuần trước, hạt Washington County vừa mới xin được một số tiền từ
đạo luật liên bang CARES Act để giúp đở phụ huynh/giám hộ trong việc gởi trẻ. Khu
học chánh Beaverton sẽ phân phát khoảng 2.4 triệu đô la có các gia đình hội đủ điều
kiện và đã nộp đơn.
Quý vị có thể nộp đơn ngay bây giờ để xin hổ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí
gởi trẻ: https://www.beaverton.k12.or.us/child-care-subsidy
Nếu gia đình không có kết nối internet, quý vị có thể lấy đơn giấy tại trường hoặc văn
phòng Học khu (16550 SW Merlo Drive, Beaverton)
Nếu có câu hỏi, xin email
child-care-subsidy@beaverton.k12.or.us. Cần hổ trợ dịch thuật, xin gọi Văn phòng Đa
ngôn ngữ 503-356-3755.
Tiền hổ trợ sẽ được phân phát cho đến khi nào hết nên tốt nhất quý vị nộp đơn xin
càng sớm càng tốt.
Họp trực tuyến giới thiệu các Trường chuyên
Vào thứ sáu ngày 6 tháng mười một, sẽ có buổi họp giới thiệu, chia sẻ thông tin các
trường chuyên như — ACMA, BASE, ISB và Rachel Carson — trên trang mạng của họ.
Xin liên lạc với trường quý vị quan tâm để biết thêm chi tiết.
Riêng Raleigh Hills và Springville, năm nay sẽ không có buổi giới thiệu do các trường
này sẽ chấm dứt mô hình K-8 trong tương lai gần. Nếu muốn xin vào lớp 7 hoặc 8, hãy
liên lạc trường để biết thêm thông tin.

Muốn biết thêm thông tin và hạn nộp đơn, xin vào trang Learning Options webpage.
Khuyến nghị Uỷ ban tư vấn điều chỉnh ranh giới các trường trung học cơ sở
Vào ngày thứ năm 29 tháng mười, Tổng giám Don Grotting đã được nghe báo cáo từ
thành viên cộng đồng về việc điều chỉnh ranh giới các trường trung học cơ sở.
(https://youtu.be/fRNwp9P1pNg) Ông ấy sẽ tham khảo các đóng góp và đề nghị của Uỷ ban
MSBA và sẽ thông báo những quyết định cuối cùng này vào ngày thứ sáu, 6 tháng
mười một. Tổng giám thị sẽ công bố quyết định với Ban lãnh đạo ngày 30 tháng mười
một để họ thảo luận và sẽ có quyết định sau cùng ngày 14 tháng mười hai theo Policy
JC.
Tổng giám thị xin gởi lời cám ơn đến thành viên Uỷ ban MSBA đã phục vụ và cống hiến
để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Ông cũng xin cám ơn cộng đồng đã tham gia
trong suốt quá trình thảo luận.
Safe Routes to School (Đến trường an toàn) — Chú ý khi đi bộ tronh mùa đông
Chủ nhật, ngày 1 tháng mười một Daylight Savings sẽ được kết thúc, cũng có nghĩa là
trời sẽ tối sớm hơn. Do trời tối sớm, khi đi bộ chúng ta cần cảnh giác cao độ. Sau đây
là một vài đề nghị để giữ an toàn:
● Mặc quần áo có chất phản quang khi đi bộ.
● Đừng cho rằng người lái xe sẽ thấy mình, nhớ giao tiếp bằng mắt với lái xe
trước khi sang đường.
● Đặc biệt khi băng qua đường luôn chú ý quan sát.
● Khi đạp xe nên có đèn và đội nón bảo hiểm vì đây là luật phải làm theo.
● Dù Lái hay đạp xe? Nên cẩn thận và giảm tốc độ khi trời tối và có mưa. Để ý
những người đi bộ hoặc đạp xe tại những ngã tư, lối băng qua đường (có đánh
dấu hoặc không) trong làn dành riêng cho xe đạp và khu vực trường học. Và
nhớ không đọc/gởi tin nhắn khi lái xe.
Sự kiện sắp đến
Họp Ban điều hành
Thứ hai, ngày 16 tháng mười một, 2020
6:30 tối
Meeting Materials (tài liệu)
Họp Ban điều hành sẽ dành cho việc thảo luận những vấn đề có liên quan đến School
Resource Officers (SROs), bao gồm kết quả khảo sát cộng đồng mùa hè vừa qua. Nếu
quý vị chưa tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát, có thêm hay thay đổi ý kiến và muốn
chia sẻ, xin vui lòng đóng góp bằng văn bản cho Ban điều hành.
Những ý kiến đóng góp từ quần chúng sẽ được nhận từ 12 giờ trưa thứ năm, ngày 12
cho đến 12 giờ trưa thứ hai 16 tháng mười một.

