Tuần tin tức từ BSD – 15 tháng hai, 2021

Gặp gỡ và làm quen với cô Bao Vang
Xem vì điều gì mà cô Bao Vang có quyết định chuyển từ Minnesota đến Oregon và
nhận công việc hiệu trưởng trường tiểu học Hazeldale. https://youtu.be/D61iJoqN4iE
Đăng ký học Mẫu giáo
Đăng ký học mẫu giáo cho năm học 2021-22 hiện đã bắt đầu! Mời xem đoạn video
ngắn hữu ích này để biết thêm tại sao đăng ký học sớm lại rất quan trọng và làm thế
nào để đăng ký. https://youtu.be/CnBcOUyV0ic
Thông tin việc xin chuyển trường cho học sinh (Administrative Student Transfer)
Administrative Student Transfers cho phép học sinh chuyển từ trường này sang trường
khác trong học khu Beaverton và được chấp thuận theo từng năm mà thôi. Một học
sinh được thuyên chuyển trong trường hợp này sẽ không được đảm bảo năm tới cũng
sẽ được chấp thuận. Tất cả các em phải có lý do chính đáng để được đồng ý cho
thuyên chuyển bất kể cấp lớp, tình trạng của anh chị em, anh chị em đang trong
chương trình đặc biệt hoặc công việc của phụ huynh tại học khu. Xin liên lạc trường
đang học nếu phụ huynh có thắc mắc về việc chuyển trường cho học sinh.
CTE - Career Technical Education (Giáo dục hướng nghiệp)
Trong tập "Grads Talking Shop" này chúng ta sẽ khám phá thế giới ngành xây dựng
(construction) thông qua lăng kính của Luke Nodine, một cựu học viên của chương
trình xây dựng Aloha CTE.
Khu học chánh Beaverton có chương trình xây dựng tại trường Mountainside và Aloha.
Ngoài ra còn có chương trình xây dựng CTE “magnet” cho học sinh từ các trường trung
học khác hiện không có chương trình riêng tại Merlo Station, phương tiện đưa đón sẽ
do nhà trường chịu trách nhiệm.
https://youtu.be/WW6NUn_RM9Y
Để biết thêm thông tin về BSD Career Technical Programs (CTE), mời ghé trang:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte
“Lifting Hope 2021” Đón mừng Tết Nguyên đán
Khu học chánh Beaverton sẽ phối hợp với THPRD để chào mừng tết Nguyên đán tại
Cedar Hills Park vào ngày thứ sáu. Sự kiện “Lifting Hope 2021,” sẽ gồm những gia đình
thả đèn lồng đẹp mắt. Mời xem! https://youtu.be/vO45MhTcT5g

Vận động cơ thể mùa đông (Wintery Walk + Roll)
Beaverton Safe Routes to School mời các em học sinh K-12 và gia đình tham gia đi bộ
trong khu phố nơi mình sống vào ngày 24 tháng hai! Sẽ có giải thưởng. Xin vào
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes để biết thêm thông tin.
Sự kiện sắp đến
Ngày lễ, học sinh được nghĩ học
Thứ hai, ngày 15 tháng hai
Ngày học trực tuyến (Synchronous Learning Day)
Thứ tư 17 tháng hai
Họp trực tuyến của Ban lãnh đạo trường
Thứ hai ngày 22 tháng hai
6:30 tối
Meeting Information (Thông tin buổi họp)
Ngày nhân viên tập huấn - học sinh được nghĩ học
Thứ tư ngày 24 tháng hai

