Tuần tin tức từ BSD Ngày 23 tháng mười một, 2020
Nhắn nhủ từ Tổng giám thị Grotting
Gởi cộng đồng BSD,
Nhân đây tôi xin chúc gia đình quý vị một ngày lễ Tạ ơn thật vui vẻ. Tôi hy vọng trong
vài ngày tới quý vị có thể gặp gỡ người thân — trong những buổi tụ họp nhỏ của gia
đình, hay qua điện thoại hoặc màn hình máy tính. Chưa bao việc kết nối với những
người yêu thương lại trở nên rất quan trọng hơn lúc này.
Tôi cũng xin dành một vài phút để chiêm nghiệm lại tám tháng vừa qua. Bản tính con
người luôn suy nghĩ về những mất mát, và thật sự nhiều học sinh, nhân viên cũng như
cộng đồng chúng ta đã trải qua rất nhiều mất mát trong năm nay. Các em học không
thể vui cười cùng bạn bè quanh phòng ăn. Giáo viên không thể nào vỗ vai khuyến
khích học sinh của mình. Một vài phụ huynh thì mất đi công ăn việc làm. Thậm chí vài
người trong chúng ta đã mất đi người thân vì những căn bệnh mà chúng ta hiện đang
phải chiến đấu chống lại.
Nhưng trong kỳ lễ Tạ ơn này tôi mong muốn quý vị nên chú tâm vào những bài học
được rút ra từ khó khăn vừa qua. Là một nhà giáo, chúng tôi luôn học hỏi, cho dù muốn
hay không, COVID-19 cũng là một người thầy tốt. Cơn đại dịch đã dạy chúng ta phải
thích nghi với căn bệnh dai dẵng, mà chúng ta cần tiếp tục chiến đấu với nó dài lâu.
Giáo viên phải suy ngẫm làm thế nào để có thể tiếp cận và giảng dạy cho học sinh
trong một thế giới ảo. Nhân viên Ban dinh dưỡng phải lên phương án làm sao để phục
vụ hàng ngàn bữa ăn cho các học sinh mà nguồn dinh dưỡng chính là những bữa ăn
sáng và trưa của trường. Ban lãnh đạo cần phải tính toán làm sao để học sinh có thể
trở lại trường khi chỉ số sức khoẻ và quy định thay đổi hàng ngày. Chúng ta cần phải
chấp nhận một sự thật là mọi thứ sẽ luôn bị thay đổi.
Cơn đại dịch đã dạy cho chúng ta, nhất là các em học sinh tầm quan trọng của việc
thích nghi. Học sinh mẫu giáo học cách xử dụng Zoom trong lớp cũng như gắn kết với
thầy cô mà các em chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời. Học sinh cấp hai và ba phải tìm
mọi cách để có thể tham gia các câu lạc bộ hay những hoạt động online để giữ mối
quan hệ với các bạn đồng lớp cũng như để giữ lửa. Còn cha mẹ thì phải tìm mọi cách
cân bằng một ngày làm sao để có thể hổ trợ con em học tập và hoàn tất công việc tại
sở làm. Không ai có thể nói mọi sự đều dễ dàng, nhưng ngày qua ngày chúng ta vẫn
phấn đấu để có thể đi tới.
Sau hết COVID-19 đã nhắc nhở một điều là mọi người cần sự cảm thông và tử tế.
Chúng ta đang cố gắng hết sức để thích nghi với những điều bấp bênh, không có gì là
hoàn hảo cả. Việc để cho trẻ em thấy người lớn chúng ta phải chấp nhận điều xảy ra

ngoài kiểm soát đồng thời nắm bắt và giải quyết trong cuộc sống hàng ngày rất là quan
trọng. Chúng ta phải có quyết tâm để thay đổi thái độ, suy nghĩ và cách nhìn của chính
mình. Chúng ta phải có quyết tâm đặt nhu cầu của con em và đặt biệt là các em trong
hoàn cảnh khó khăn lên hàng đầu. Và chúng ta cũng nên thể hiện sự tử tế với mọi
người.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã không ngừng ủng hộ. Tôi xin ghi chặt thiện tình của
tất cả quý vị trong tim nhân mùa lễ này.
Don Grotting
Tổng giám thị Khu học chánh Beaverton
Học sinh lớp 5 của BSD được vinh danh là Thống đốc trẻ con mới của Oregon
(Oregon’s New Kid Governor)
Taneesh Garg, học sinh lớp năm của trường Springville K-8 đã được chọn là Thống
đốc trẻ em Oregon cho năm 2021. Cô Marybeth Herkert từ Oregon Director of Civics
Education đã tạo sự ngạc nhiên cho Taneesh khi bất ngờ ghé vào lớp Zoom của em
hôm thứ tư vừa qua. Mời xem ở đây. https://youtu.be/skMsfxP_Nw0
Marathon Kids (Chạy đua đường dài cho trẻ em) đã và đang được thực hiện
Mời xem giáo viên thể dục (PE) làm cách nào để giúp các em học sinh tiểu học vận
động trong suốt thời gian Học từ xa toàn diện. https://youtu.be/HiQCULAMmyk
Chia sẻ kinh nghiệm việc làm vào ngày Tôn vinh nghề nghiệp trực tuyến tại
trường Trung học cơ sở Whitford
Trường trung học cơ sở Whitford sẽ tổ chức ngày Tôn vinh nghề nghiệp hàng năm lần
thứ ba trực tuyến vào ngày 27 tháng giêng, 2021 từ 9-11 sáng. Ngày tôn vinh nghề
nghiệp trực tuyến là một cơ hội tuyệt vời cho các em học sinh trung học cơ sở tìm hiểu
thêm về các ngành nghề khác nhau.
Nhà trường hiện đang tìm kiếm các tình nguyện viên từ mọi ngành nghề để chia sẻ kinh
nghiệm nhằm khuyến khích các em học sinh quan tâm hơn về nghề nghiệp tương lai.
Thông qua Zoom, mỗi một người thuyết trình sẽ có 10 phút để nói về kinh nghiệm của
mình với hai lớp khác nhau.
Nếu muốn tham gia, xin quý vị email cho Robyn Giacchi tại:
robyn_giacchi@beaverton.k12.or.us.
Passport to Literacy (Thông hành xoá mù chữ)
Cùng trải nghiệm các khu rừng nhiệt đới của Thái Lan và Trung Quốc, sống sót qua cái
nóng của Burkina Faso, thưởng thức hương vị địa phương và đắm mình vào nhiều nền

văn hoá mới từ khắp nơi trên thế giới với chương trình Passport to Literacy của trường
tiểu học Elmonica. Giáo viên trường xin mời quý vị tham gia sự kiện xoá mù chữ trực
tuyến (virtual literacy event) để được nghe những câu chuyện từ 17 đất nước khác
nhau. Đừng để dịch bệnh ngăn cản quý vị tận hưởng điều thú vị khi đi du lịch và trải
nghiệm những địa danh mới, hấp dẫn cũng như văn hoá của nó.
Để tham gia vào hành trình và mở mang hiểu biết thêm về văn hoá xin vào:
https://docs.google.com/presentation/d/1fJGXODCWDinDQlw2HD91FqedsDBNg8lz3eF
5gtcf2ok/edit?usp=sharing
Giữ an toàn online cho học sinh
Văn phòng công tố hạt Washington có chương trình webinar (hội thảo trên web) qua
Zoom cho phụ huynh để giúp họ biết thêm Làm sao để giữ an toàn cho con em khi
tham gia mạng vào thứ năm, ngày 10 tháng mười hai từ 5:30-6:30 chiều.
Giữa việc Học từ xa, ứng dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử phổ biến, con em chúng
ta đang kết nối mạng nhiều hơn bao giờ hết. Thật không may, những kẻ xấu luôn rình
rập trẻ em trên mạng cũng biết điều này và chúng đang xử dụng nhiều phương pháp
mới cũng như cũ để lợi dụng các em.
Phó biện lý cao cấp quận (Senior Deputy District Attorney) Andy Pulver sẽ nói chi tiết
những mối đe doạ mới và làm cách nào để đề phòng vào ngày 10 tháng mười hai lúc
5:30 chiều.
Đăng ký trước cho hội thảo này tại:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bE7pv5NdS2SLx6kRE9K52g
Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận bào gồm thông tin làm thế
nào để tham gia trực tuyến.
NASA Herox Global Challenge (Thách thức NASA Herox toàn cầu)
Chúc mừng các em Aarnav Srisai Arun, Vanshika Lakshmi Kura, Ruthvik Ram
Surapaneni và Vijval Sai Jupudi, học sinh lớp bốn tại trường Springville. Các em đã
tham gia chương trình NASA's Lunar Loo Global Challenge gồm hơn 900 đệ trình từ
khắp nơi trên thế giới. Đội Moon Scientists của các em là một trong những đội đã thắng
giải trong hạng mục dành cho trẻ em (đội duy nhất từ USA!) cho dự án The Lavabo
Throne của các em.
Xem mô tả về thiết kế đã đoạt giải của các em tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=9p-Rkau_PCo

