Tuần tin tức BSD - 8 tháng hai, 2021

Tháng vinh danh lịch sử người Mỹ da đen (Black History Month) - Cecily
Capistran
Để vinh danh tháng lịch sử người Mỹ da đen, chúng tôi có cuộc nói chuyện ngắn với cô
Cecily Capistran, giáo viên khoa học trường Meadow Park science teacher Cecily
Capistran về điều gì đã cho cô nguồn cảm hứng để theo đuổi sự nghiệp trong ngành
khoa học. https://youtu.be/OPht1hxss3k
Hạn chót chích ngừa cho học sinh - 17 tháng hai
Luật tiểu bang yêu cầu học sinh phải được chủng ngừa khi học ở nhà trẻ, và chương
trình Head Start, trường công cũng như tư tại Oregon. Hầu hết các nơi giữ trẻ cũng yêu
cầu phải có chích ngừa hoặc giấy miễn chích vì vấn đề y tế hoặc non-medical
exemption mới được đi học.
Học sinh chưa được chích ngừa đầy đủ trước ngày 17 tháng hai, 2021 sẽ không được
đến trường cho đến khi cập nhật hồ sơ tiêm chủng. Trong suốt thời gian học từ xa toàn
diện tên của các em sẽ bị đưa vào danh sách và sẽ không được phép đến các cơ sở
vật chất của trường vì bất cứ lý do gì cho đến khi được chích ngừa đầy đủ (ví dụ như
các em sẽ không được phép tham gia học Limited In-Person Instruction, Hybrid, hoạt
động thể dục thể thao hay các sự kiện của trường).
Cập nhật chích ngừa sẽ giúp nhà trường khi cần chuyển đổi sang học trực tiếp được
nhanh chóng.
Học sinh và gia đình trong Khu học chánh Beaverton có thể được tiêm phòng tại
Beaverton School-Based Health Center và Merlo School-Based Health Center ngoài
những nơi bảo hiểm gia đình cho phép.
BSD đã có hai E-Buses (Xe bus chạy điện)
BSD là Học khu đầu tiên của bang Oregon có hai xe đưa rước học sinh chạy bằng
điện, do Portland General Electric tặng. Tìm hiểu thêm Học khu đã được chọn làm đối
tác ra sao, lợi ích môi trường và sức khoẻ do e-buses mang lại và tiết kiệm tiền cho
Học khu trong tương lai. https://youtu.be/j2RL3g5jluo
Cập nhật Điểm số & Bảng điểm bậc tiểu học
Năm nay bảng điểm của học sinh tiểu học nhìn sẽ khác hơn mọi năm. Chúng tôi sẽ
ngưng việc chấm điểm thành thạo vào cuối năm. Bảng điểm sẽ không còn điểm
thành thạo từ 1-4 nữa. Thay vào đó, từng phần sẽ cho biết mục tiêu nào đã được
giảng dạy trong suốt học kỳ, và điểm số sẽ phản ánh sự tiến bộ của học sinh theo các

chứng cứ thu thập được trong suốt thời gian học CDL. Riêng về Đạo đức, Ngôn ngữ
Nói & Nghe sẽ không có điểm và chuyển qua màu xám.
Việc thực hiện Bảng điểm mới cho thấy chúng tôi áp dụng chính sách công bằng của
mình như kim chỉ nam trong việc đưa ra những quyết định. Và trong khi chúng tôi tạm
dừng việc đánh giá học sinh như trước đây, chúng tôi sẽ quay trở lại việc chấm điểm
dựa trên mức độ thành thạo một khi trở về học trực tiếp.
Xin mời lấy hẹn để nhận quần áo cho học sinh (Clothes for Kids)
Nếu học sinh cần quần áo miễn phí, Clothes for Kids sẵn sàng hổ trợ, nhưng quý vị cần
lấy hẹn trước. Giờ làm việc của họ hiện nay 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 hay gọi 503-356-4322. Mỗi
lần tối đa một người lớn cùng bốn trẻ em hoặc 2 người lớn với 8 trẻ em. Tất cả đều
phải đeo khẩu trang khi đến. Nếu không có khẩu trang, chúng tôi sẽ cung cấp.
Chúng tôi cũng đang cần tình nguyện viên làm việc cho Clothes for Kids. Xin liên lạc cô
Johanna Shrout theo email johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
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 xây dựng (construction) qua lăng kính Bailey
Aisea, một cựu học sinh của chương trình Aloha CTE construction. Chương trình này
được giảng dạy tại Mountainside và Aloha. Ngoài ra còn có chương trình “magnet” CTE
construction dành cho tất cả học sinh khác từ các trường trung học khác không có
chương trình xây dựng riêng của chúng ta tại Merlo Station, đưa đón sẽ do nhà trường
chịu trách nhiệm. https://youtu.be/uq9srsH591w
Để biết thêm thông tin về chương trình CTE, xin mời vào trang:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte

Những sự kiện sắp đến
Ngày lễ - Học sinh nghĩ học
Thứ hai ngày 15 tháng hai
Ngày học nhóm online (Synchronous Learning Day)
Thứ tư 17 tháng hai
Họp Ban lãnh đạo trực tuyến (School Board Meeting)
Thứ hai ngày 22 tháng hai
6:30 tối
Meeting Information
Học sinh được nghĩ học - Ngày nhân viên tập huấn (Staff Development)
Thứ tư ngày 24 tháng hai

