Bảng tin hàng tuần từ BSD - 1 tháng hai, 2021
Tháng vinh danh lịch sử người Mỹ da đen (Black History Month)
Kể từ năm 1976, tháng hai là tháng vinh danh lịch sử người Mỹ da đen. Trách nhiệm
của chúng ta là đề cao và vinh danh những thành quả cũng như đóng góp lớn lao của
người Mỹ da đen đã xây dựng đất nước vì trong quá khứ những điều này thường
không được đề cập đến trong sách giáo khoa hay giáo trình giảng dạy. Đây cũng là thời
gian để cho giáo viên, học sinh và cộng đồng ghi nhớ những bất công, đấu tranh đầy
gian khổ đã từng xảy ra và thành quả đạt được từ cộng đồng người da đen để đảm bảo
quyền làm người cơ bản mà mỗi chúng ta ai cũng xứng đáng được hưởng. Đôi khi ta
quên rằng những điều này không phải tự nhiên có mà phải đấu tranh gian khổ mới đạt
được.
Kỷ niệm Black History Month ở Khu học chánh Beaverton sẽ cho phép học sinh và giáo
viên có thời gian để chiêm nghiệm. Trong lớp các em sẽ được nghe về thời điểm tồi tệ
nhất trong lịch sử dân tộc và cũng là minh chứng cho những nổ lực hết mình. Ngoài ra
tháng này còn cho phép chúng ta có thời gian và không gian để xem lại bản thân một
cách nghiêm túc trong tư cách một quốc gia và vạch ra con đường cần đi để thực sự
đạt được bình đẳng cho mọi người dân.
Tôi khuyến khích và sẽ hổ trợ các nhà giáo dục tạo cơ hội cho các em học sinh tìm hiểu
thêm về lịch sử người Mỹ da đen, không những trong tháng này mà nguyên suốt cả
năm bằng cách chia sẻ và giảng dạy những thông tin thực tế trong quá khứ cũng như
hiện tại một cách trung thực và thẳng thắng. Điều quan trọng nhất vì đây là cơ hội để
các em học sinh chia sẻ suy nghĩ để có một cái nhìn đúng đắn cho tương lai.
Tổng giám thị Don Grotting
Tiệm bánh Carina
Carina Comer là một doanh nhân địa phương, cô là chủ một tiệm bánh chay rất thành
công ở Beaverton. Cô đã vượt qua rất nhiều thử thách và khó khăn về sức khoẻ kể cả
khiếm thị, nhưng không có gì có thể ngăn cản bước tiến của cô! Mời xem Carina đang
phối hợp với học sinh học tiếp thị của BSD để lên kế hoạch mở một tiệm kem chay mới.
https://youtu.be/Re9q8Y_M_Ps
Nộp đơn ngay hôm nay để nhận Bữa ăn miễn phí & giảm giá!
Gia đình có thể nộp đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá online ngay từ bây giờ. Nộp
đơn thông qua SchoolCafe.com rất an toàn cho học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn
sáng và trưa miễn hoặc giảm giá. Hướng dẫn điền và nộp đơn có thể tìm thấy trong
Meal Benefits webpage.

Nếu học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễm và giảm giá, các em cũng sẽ được miễn
giảm cho các hoạt động khác ở trường. Quyền lợi có thể khác nhau tuỳ theo trường.
Khi nộp đơn, nhớ điền luôn đơn Permission to Share, để chúng tôi có thể chia sẻ
thông tin với các chương trình khác. Quyền lợi sẽ bao gồm:
●
●
●
●
●

Miễn lệ phí tham gia các môn thể thao
Miễn lệ phí tham gia các sự kiện
Chăm sóc y tế, y khoa và nhãn khoa
Comcast Internet Essentials
Miễn phí khi tham gia Tualatin Hills Park & Recreation District

Nếu có câu hỏi hoặc cần hổ trợ, xin liên lạc cô Laurie Bishop, người điều hành chương
trình Meal Benefits, theo số 503-356-3957.
Thông báo 30-ngày trước khi kiểm tra toàn tiểu bang cho năm học 2020-21
Theo như Student Assessment Bill of Rights, Bộ giáo dục Oregon (ODE) và Học khu
của các trường ở Oregon phải gởi thông báo Notice of Statewide Tests and Opt-out
Form đến gia đình 30 ngày trước khi bắt đầu kiểm tra.
Năm nay, việc học bị gián đoạn rất nhiều do nạn dịch COVID-19 đang hoành hành. Để
đáp ứng, ODE lên kế hoạch yêu cầu Bộ giáo dục quốc gia tạm ngưng kiểm tra (hay còn
được gọi là “waiver”) đối với môn ngữ văn Anh (English Language Arts - ELA) và toán.
Việc hoãn kiểm tra cũng được yêu cầu đối với môn Khoa học, nhưng kiểm tra môn
Khoa học không được tính chung với yêu cầu trên.
● Nếu yêu cầu waiver được chấp thuận, sẽ không có kiểm tra ELA và Toán trên
toàn tiểu bang trong năm học này, phụ huynh cũng không cần phải nộp đơn optout (xin miễn thi) cho nhà trường.
● Nếu yêu cầu waiver không được chấp thuận, thời gian thực hiện kiểm tra sẽ bắt
đầu ngày 4 tháng ba, 2021.
ODE sẽ cập nhật tin tức về waiver cho Học khu thường xuyên.
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. Trong video “Grads Talking Shop” được giới
thiệu hôm nay chúng tôi khám phá thế giới của chế tạo (manufacturing) qua lăng kính
Tanner Scott , một cựu học sinh của chương trình BSD Manufacturing Program.
Chương trình này được giảng dạy tại Westview và dành cho tất cả các học sinh khác

tại những trường trung học của chúng ta. (Đưa đón sẽ do nhà trường thực hiện).
https://youtu.be/t9EzGnw3CLo
Để biết thêm thông tin về chương trình CTE, xin mời vào trang:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte
Trang mạng STEM Bites
Các trung tâm STEM khu vực Oregon (Oregon’s regional STEM Hubs) hiện đang phối
hợp để đem ý tưởng học tập khoa học và kỹ thuật thực hành đầy hấp dẫn đến các nhà
giáo dục và học sinh toàn tiểu bang. Khoa học thực hành có thể đầy thử thách trong
thời gian học từ xa; bites được thiết kế để có thể hổ trợ học sinh, mỗi một “Bite” có thể
làm tại nhà hay trong lớp học. Điều quan trọng là Bites dùng các vật liệu đơn giản có
sẵn và dễ tìm chung quanh ta.
STEM Bites được sắp xếp theo cấp lớp (K-2, 3-4 và 5-6). Lựa chọn bao gồm: khám
phá môi trường, thử thách kỹ thuật và khám phá khoa học, quan sát v.v..! Những Bites
mới sẽ được đăng trên website hàng tháng trong suốt năm 2021.
Hãy thử khám phá một Bite hay thử tất cả!

