Tuần tin tức từ BSD - 18 tháng giêng, 2021
Tháng giêng là tháng vinh danh Ban điều hành trường
Rất may mắn tại BSD chúng ta có bảy tình nguyện viên trong ban điều hành, nguyện
cam kết hổ trợ để tất cả các em học sinh có thể phát huy hết sức những tiềm năng của
mình, đó là: Chủ tịch Becky Tymchuk, Phó chủ tịch Tom Collett và các thành viên Anne
Bryan, Susan Greenberg, LeeAnn Larsen, Eric Simpson và Donna Tyner. Các quyết
định mà thành viên Ban điều hành phải đối diện đầy thử thách đặc biệt là trong năm
nay, họ đã tình nguyện làm việc hàng trăm giờ, để xây dựng một khung nền giáo dục
tốt nhất có thể cho gần 40,000 học sinh. Chúng tôi xin dành tháng này để ghi nhận
những đóng góp cũng như vai trò quan trọng của họ trong việc giáo dục con em chúng
ta. Xin chân thành cảm ơn thành viên Ban điều hành!
Câu lạc bộ 3D Kinnaman cùng xây dựng cộng đồng
Được dẫn dắt bởi giáo viên trường tiểu học Kinnaman, thầy Evans Reed, đã tập họp
các em học sinh có cùng sở thích về 3D printing. Các em học sinh gặp gỡ một lần/tuần
để học làm thế nào thiết kế và làm hình mẫu 3D trên máy tính. Thầy Reed sau đó sẽ in
những hình mẫu này và phân phát cho các em. Câu lạc bộ là một cầu nối rất tốt để liên
kết và đề cao tính cộng đồng cho học sinh trong suốt thời gian học từ xa.
https://youtu.be/L-HckB_WPcc
Bộ dụng cụ tập thể thao tại nhà trường trung học cơ sở Meadow Park
Vào mùa thu này, đội ngũ giáo viên thể dục thể thao tại trương trung học cơ sở
Meadow Park đã thu thập những dụng cụ tập thể dục được quyên tặng nhằm phân
phát cho học sinh. Được giáo viên Jennifer Hoffman hướng dẫn, nhà trường đã sắp
xếp từng bộ dụng cụ bao gồm dây nhảy (jump ropes), banh, dây thun (resistance
bands) cùng nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra, một giáo trình online đã được thiết lập để
hướng dẫn các em vận động khi xử dụng các dụng cụ này.
https://youtu.be/SY0Ke7odLaM
Xin nhắc lại: Thứ tư là ngày học đồng bộ (Synchronous Learning Day)
Vì hôm nay là ngày lễ, học sinh được nghĩ, thứ tư 20 tháng giêng sẽ là ngày học bình
thường. Nhớ ghi vào lịch.
Ngân sách - CHÚNG TÔI cần ý kiến đóng góp
Theo như một phần của tiến trình lên Ngân sách cho năm học 2021-22, chúng tôi đang
rất cần ý kiến đóng góp của quý vị. Xin dành vài phút để xem video đã được Phó tổng
giám thị Mike Schofiled trình bày. Sau đó trả lời khảo sát ngắn sau đây. Hạn chót để
nộp ý kiến đóng góp là ngày 1 tháng hai trước 5 giờ chiều.
https://youtu.be/JT9iJhOAzO8

Ưu tiên Ngân sách và ý kiến đóng góp Niên khoá 2021-22
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 trở
nên các 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 cho các em 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" có giới thiệu những khám phá thế giới Công nghệ xe hơi qua lăng kính
Kristin Keppner, một cựu học sinh của chương trình BHS and Auto Tech. Dù chương
trình được thực hiện tại trường trung học Aloha, 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/EHtc-jlzunM
Muốn biêt thêm thông tin về CTE programs, xin mời tham khảo website đã được cập
nhật: https://www.beaverton.k12.or.us/cte

