Tuần tin tức từ BSD - 25 tháng giêng, 2021
Tiền từ công trái phiếu (Bond) 2014 được xử dụng như thế nào?
Quý vị có tự hỏi số tiền trái phiếu 2014 được xử dụng ra sao? Mời xem đoạn phim ngắn
nói về những dự án lớn từ tiền thuế của quý vị. Cảm ơn cử tri Beaverton đã luôn ủng
hộ! https://youtu.be/ES6X-cVirUY
Những ưu tiên cơ sở vật chất tương lai của chúng ta nên là gì?
Hiện tại chúng tôi cần giúp đở để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhu cầu cơ sở vật
chất tương lai. Sau khi xem video, xin trả lời một khảo sát ngắn.
https://youtu.be/AG5XbY6bC8k
LFRP Community Survey
Muốn tìm hiểu thêm, xin tham dự một buổi giới thiệu về cộng đồng của chúng ta
Khu học chánh Beaverton hiện lên một kế hoạch phát triển cơ sở vật chất lâu dài để
quyết định các cơ sở trường trong tương lai cũng như việc trùng tu cần thiết để có thể
đáp ứng nhu cầu học tập và tiếp nhận số học sinh mới. Ý kiến đóng góp của quý vị vô
cùng quan trọng.
Chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi họp cộng đồng trực tuyến để xem xét lại các nhu cầu cơ
sở vật chất và phương án kế hoạch nhằm đáp ứng. Mỗi một buổi họp sẽ có thời gian
dành riêng để thu thập ý kiến, trả lời câu hỏi về nhu cầu và thứ tự ưu tiên học khu.
Các buổi họp sẽ được tổ chức vào ngày:
● Thứ ba, 2 tháng hai (6:00 – 8:00 tối)
● Thứ tư, 3 tháng hai (3:00 – 5:00 p.m.)
● Thứ năm, 4 tháng hai (6:00 – 8:00 p.m.)
Nếu muốn tham gia bất kỳ buổi họp nào, xin ghi danh theo đường link phía trên. Rất
mong quý vị có thể tham gia để chúng tôi được nghe những ý kiến đóng góp cho nhu
cầu cơ sở vật chất học khu trong tương lai!
Chỉ số Học sinh BSD tốt nghiệp
Chỉ số tốt nghiệp 4-năm đúng thời hạn của học sinh Học khu Beaverton cho năm học
2020 tăng lên ở mức cao nhất mọi thời đại trải đều trong các nhóm học sinh. Nhóm học
sinh trước đây luôn có chỉ số học sinh tốt nghiệp thấp đã có những gia tăng đáng kể,
đưa khoảng cách trở nên gần hơn. Lần đầu tiên chỉ số tốt nghiệp cho học sinh da đen
cao hơn da trắng.
Trong năm học 2019-20, tỷ số học sinh BSD hầu hết trong các nhóm tốt nghiệp cao
hơn so với tỷ số trung bình của bang cho cả nhóm 4- và 5-năm. Tóm lại trên toàn học

khu số học sinh tốt nghiệp đúng thời hạn 4-năm gia tăng từ 85.6% đến 89.3%. Tỷ số
trên toàn tiểu bang hiện tăng ở mức 82.6%. Xin xem dưới đây:

Bảo tàng di động Five Oaks
Xem học sinh Five Oaks trải nghiệm lịch sử và văn hoá của người bản xứ Mỹ da đỏ
theo một cách mới như thế nào. https://youtu.be/16tp7H5IF8Y

Merlo School-based Health Center có thực hiện kiểm tra COVID-19
Kiểm tra COVID-19 sẽ được thực hiện cho học sinh (tuổi từ 12 - 18) tại Merlo Station
School-Based Health Center (SBHC) vào những ngày thứ ba. Xin chú ý chỉ kiểm tra
cho những học sinh có triệu chứng mà thôi. Các em có thể làm hẹn để được kiểm tra
bằng cách gọi cho Merlo Station SBHC số 503-941-3210. Có thể sẽ phải trả lời một vài
câu hỏi nhằm đảm bảo theo đúng quy định. Kiểm tra sẽ được thực hiện ngoài bãi đậu
xe, học sinh ngồi yên trong xe. Kiểm tra sẽ được làm rất nhanh và sẽ có kết quả trong
vòng khoảng 15 phút.
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.
Trong video “Grads Talking Shop” được giới thiệu hôm nay chúng tôi khám phá thế giới
của chế tạo (manufacturing) qua lăng kính của America Rodriguez, một cựu học sinh
của chương trình BSD Manufacturing Program. Chương trình này được giảng dạy tại
Westview và 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/2aNKUyRfwFc
Để biết thêm thông tin về chương trình CTE, xin vào trang:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte
Các sự kiện sắp đến
School Board Virtual Winter Work Session
Thứ hai, ngày 1 tháng hai, 2021
3 giờ chiều.
Ngày chấm điểm (Grading Day) - Học sinh được nghĩ học
Thứ sáu, ngày 5 tháng hai, 2021

