Tuần tin tức từ BSD Ngày 11 tháng giêng, 2021
Conestoga House Calls (Điện thoại đến các gia đình Conestoga)
Xem trường cấp hai Conestoga vinh danh những việc làm xuất sắc của học sinh và
nhân viên ngay cả trong thời gian Học từ xa toàn diện.
https://youtu.be/VDCtrBAcEfw
Clothes Closet đã được đổi tên thành Clothes for Kids!
(Logo)
The Clothes Closet đã có tên mới! Với Clothes for Kids, tên gọi mới sẽ nói lên được sứ
mạng của nó là cung cấp quần áo mới hay còn khá mới miễn phí cho học sinh trong
khu học chánh Beaverton, một việc làm đầy ý nghĩa!
Nếu học sinh cần quần áo miễn phí, Clothes for Kids là nơi quý vị nên đến và họ sẽ sẵn
sàng hổ trợ. Cần phải lấy hẹn trước. Giờ làm việc hiện tại của Clothes for Kids là Thứ
ba 9:30 sáng - 3 chiều, Thứ tư 10 sáng - 6 chiều và Thứ năm 9:30 sáng - 3 chiều.
Để làm hẹn, xin điền đơn Clothes for Kids Appointment form hoặc gọi 503-356-4322.
Mỗi lần đến được tối đa một người lớn và bốn học sinh hoặc hai người lớn với tám học
sinh. Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang (masks). Chúng tôi sẽ cung cấp khẩu trang
nếu quý vị không có.
Chúng tôi hiện đang cần người làm tình nguyện tại Clothes for Kids. Xin liên lạc
Johanna Shrout tại johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
Kêu gọi các ứng viên cho Beaverton School Board (Ban điều hành Khu học
chánh Beaverton)
Vào ngày 18 tháng năm, 2021, cử tri sẽ bầu chọn bốn thành viên cho Ban điều hành
Khu học chánh Beaverton với nhiệm kỳ 4 năm. Các ứng viên phải hoàn tất đơn và nộp
cho Washington County Elections Office trong thời gian từ ngày 6 tháng hai và 18 tháng
ba vào lúc 5:00 chiều. Hạn chót để ghi danh ứng cử để có tên trong danh sách bầu cử
là 22 tháng ba lúc 5:00 chiều (Dấu ngày gởi của bưu điện không được chấp nhận).
Chức vụ cho các ứng viên:
● Zone 1 - Hiện do Susan Greenberg đảm trách
● Zone 2 - Hiện do Anne Bryan đảm trách
● Zone 4 - Hiện do Donna Tyner đảm trách
Zone 5 - Hiện do LeeAnn Larsen đảm trách
Điều kiện cần có của các ứng viên:

●
●
●
●

Phải là một cử tri đã đăng ký
Sống trong khu vực School Board mà họ mong muốn đại diện
Sống tại Học khu một năm ngay trước cuộc bầu cử
Không phải là nhân viên của Khu học chánh

Mặc dù các ứng viên sẽ được tiến cử từ Board Zone mà họ đang sinh sống, họ sẽ
được bầu bởi tất cả cử tri trong Học khu. Xin xem lại School Board webpage để biết
thêm thông tin và bản đồ khu vực. Ngoài ra, xin xác định khu vực quý vị đang sinh sống
khi kiểm tra bản đồ zone map.
Hướng dẫn và điền đơn cho các kỳ bầu cử đặc biệt của Học khu có thể tìm thấy tại
Washington County website. Ứng viên có thể lấy đơn tại văn phòng Washington County
Elections, Suite 170, 2925 NE Aloclek Drive, Hillsboro. Với các câu hỏi liên quan đến
bầu cử, xin gọi 503-846-5800.
CTE - Career Technical Education (Giáo dục hướng nghiệp)
Chương trình CTE kết nối học sinh trung học với các lớp học chất lượng cao, nghiêm
túc và phù hợp, các lớp học này được thiết kế giúp các em chuyển những đam mê
thành công việc với mức lương cao. Chương trình CTE phối hợp với các cơ sở thương
mại và công nghệ tại địa phương để tạo cơ hội sáng tạo, đổi mới và lãnh đạo phù hợp
với công ăn việc làm hiện nay.
Chúng tôi có một loạt videos, tựa đề “Grads Talking Shop” đề cao một trong 32 chương
trình CTE tại 6 trường trung học và một trường chuyên. Trong một tập của "Grads
Talking Shop" giới thiệu những khám phá thế giới Công nghệ xe hơi qua lăng kính của
Kristin Keppner, một cựu học sinh của chương trình BHS and Auto Tech. Dù chương
trình được thực hiện tại trường trung học Aloha High School, chương trình CTE Auto
Tech program dành cho mọi học sinh tại các trường trung học của chúng ta. (Đưa đón
sẽ do nhà trường thực hiện) Mời xem: https://youtu.be/ismPibSZDc4
Muốn biêt thêm thông tin về CTE programs, xin mời tham khảo website đã được cập
nhật: https://www.beaverton.k12.or.us/cte

