Tuần tin tức BSD - Ngày 8 tháng ba, 2021
Khảo sát Hybrid/CDL cho cấp hai và ba
Chúng tôi đang có kế hoạch để học sinh cấp hai, ba và trường chuyên có cơ hội quay
lại trường học Trực tiếp kết hợp (In-Person Hybrid). Theo kế hoạch dự định ngày bắt
đầu sẽ là 19 tháng tư, hay cũng là ngày đầu tiên quý tư. Học sinh học Hybrid sẽ tham
gia học trực tiếp hai ngày và học online ở nhà ba ngày còn lại. Tất cả phụ huynh và học
sinh cần phải đưa ra quyết định — học sinh sẽ tiếp tục học CDL cho đến hết năm hoặc
sẽ bắt đầu tham gia học hybrid? Chú ý, học sinh sẽ không được phép thay đổi một khi
chương trình Hybrid bắt đầu.
Mô hình cho Lớp 6-8 của các trường K-8 (Aloha-Huber Park, Raleigh Hills và
Springville) sẽ hoàn toàn khác. Học sinh cấp hai từ các trường K-8 sẽ theo như thời
khoá biểu của các trường tiểu học chứ KHÔNG phải theo lịch học của các trường phổ
thông cấp hai của chúng ta. Các em học sinh chọn học trực tiếp Hybrid (In-Person
Hybrid) tại trường hoặc sẽ được phân học buổi sáng hoặc buổi chiều. Khi học sinh học
Hybrid không đến trường, các em sẽ được học online ở nhà.
Để quyết định phương pháp học nào, xin vào Return to In-Person Instruction webpage
và làm theo hướng dẫn.
Tất cả các quyết định phải được cho biết trước ngày 15 tháng ba. Nếu quý vị không
cho biết lựa chọn, học sinh sẽ được tự động chọn tiếp tục học CDL.
Để biết thêm thông tin, nhớ đọc FAQ hoặc xem video.
Câu hỏi thường gặp (Q&A) của cộng đồng
Học khu sẽ tổ chức hai buổi họp để trả lời các câu hỏi thường gặp về mô hình Hybrid:
·
Cấp hai: Thứ tư, ngày 10 tháng ba từ 7 - 8 tối
·
Cấp ba/trường chuyên: Thứ năm, ngày 11 tháng ba từ 7 - 8 tối
Buổi họp trả lời câu hỏi tuy không được phát trực tiếp nhưng sẽ được thu lại và đăng
trên mạng xã hội ngay để gia đình có đủ thời gian tìm hiểu trước hạn chót là ngày 15
tháng ba.
Năm gia đình sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên từ quy trình bầu chọn trực tuyến. Bốn
cá nhân khác từ các cộng đồng thiểu số cũng sẽ được mời đại diện. Một học sinh cũng
sẽ được chọn tham gia. Giới hạn số người tham dự thấp để chúng ta có thể thảo luận
vấn đề một cách kỹ càng hơn.

Nếu quý vị có ý muốn tham gia, xin điền đầy đủ đơn Return to In-Person Instruction
Community Q&A Form trước ngày 8 tháng ba.
Khảo sát Hybrid/CDL bậc tiểu học
Tuy kết quả của từng trường có khác nhau, nhưng nhìn chung các câu trả lời được chia
thành hai nhóm chính: 50% số học sinh chọn học CDL và 50% đi với Hybrid. Dựa trên
kết quả này, chúng tôi có thể thực hiện: Tất cả các Học sinh chọn Hybrid sẽ đến
trường vào buổi sáng vào những ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu; Thứ tư sẽ
dành để các em tự học online (asynchronous) ở nhà, như học với CDL hiện nay.
Tất cả các Học sinh chọn CDL sẽ học online (asynchronous) tại nhà vào buổi sáng.
Vào buổi chiều, các em sẽ được học trực tuyến với giáo viên của các em. Học sinh sẽ
được học trực tuyến thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu; Thứ tư sẽ được dành để tự học
online ở nhà, như học với CDL hiện nay.
Với mô hình này, đa số các em học sinh tiểu học sẽ không bị đổi giáo viên, quan hệ
giáo viên và học sinh sẽ được giữ nguyên cho đến hết năm học.
Để biết thêm thông tin, xin đọc FAQ (câu hỏi thường gặp) hoặc xem video này.
Khán giả xem Thể thao
Do công việc phòng chống COVID-19 có tiến triển tốt, hạt Washington đã được xếp ở
mức độ rủi ro vừa phải ít nhất là trong hai tuần tới. Do đó cơ quan y tế Oregon đã cho
phép số khán giả tối đa có thể tham dự những buổi thi đấu thể thao như sau:
● Sân vận động tối đa - 150 người
● Khu vực được chỉ định tối đa - 150 người
● Phòng tập trong nhà – chọn số ít hơn giữa tối đa 50% sức chứa (125 square feet
không gian/người) hoặc 100 người
Con số tối đa phải bao gồm luôn cả vận động viên, huấn luyện viên, giám sát viên cần
có mặt, và tất cả cổ động viên. Thể theo yêu cầu này, con số khán giả tham dự tại các
sự kiện của trường trung học BSD sẽ khác biệt tuỳ theo địa điểm và tuỳ theo môn thể
thao. Ví dụ như trong những trận đá banh của trường trung học Sunset có thể có từ 6570 người tham dự (vận động viên, huấn luyện viên, giám sát viên) chỉ còn 80-85 vé
phân phát đều cho gia đình của vận động viên. Một trận đấu bóng bầu dục ở Sunset sẽ
có nhiều người tham gia hơn do đó số vé phân phối đến các gia đình cũng sẽ ít đi (có
thể là không còn vé nào) dành cho khán giả tham dự.

Chú ý: nếu hạt Washington bi đưa trở về tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng vào bất cứ
lúc nào trong tương lai và OHA không thay đổi những quy tắc giới hạn, BSD cũng
không thể cho phép khán giả tham dự bất kỳ sự kiện nào.
Do địa điểm và đội hình lớn nhỏ khác nhau, việc phân phối vé cũng sẽ khác biệt theo
từng trường. Người điều hành thể thao của trường hay huấn luyện viên sẽ có thông
báo riêng đến gia đình. Tuy nhiên những hướng dẫn chung sẽ được áp dụng như sau:
● Chỉ các gia đình của đội nhà mới có vé tham gia. Số vé của từng trường dành
cho khán giả sẽ tuỳ thuộc vào đội hình lớn nhỏ và các hổ trợ cần thiết để tổ chức
sự kiện. Gia đình cần phải tuân thủ đúng quy định để được tham gia.
● Gia đình của vận động viên lớp mười hai sẽ được yêu tiên hàng đầu.
● Học sinh của đội khách sẽ không được tham gia trừ khi các em này là anh em
của vận động viên đang tham gia thi đấu.
● Sẽ không có khán giả tham dự các cuộc thi đấu trừ khi họ là người nhà.
● Phải đeo khẩu trang che miệng và mũi toàn thời gian.
● Tại sự kiện, từng nhóm tham dự phải giãn cách 6 feet.
● Không được phép bán đồ ăn thức uống.
● Chỉ được tới 15 phút trước khi sự kiện bắt đầu. Ngay sau khi sự kiện chấm dứt,
tất cả cổ động viên phải rời khỏi địa điểm ngay lập tức, tốt nhất là trong vòng 5
phút.
Cảm ơn quý vị đã thông cảm và hợp tác. Chúng tôi rất mong các em học sinh vận động
viên của chúng ta sớm được quay lại sân vận động và phòng tập. Rất mong được nhìn
thấy tất cả quý vị cổ vũ nhiệt tình cho con em trên khán đài!
Kế hoạch cho năm học sắp tới
Đối với năm học 2021-22, Học khu sẽ KHÔNG thực hiện việc Giảng dạy từ xa toàn
diện (CDL) theo hình thức đang làm như trong năm nay nữa. Gia đình nào mong muốn
con em tiếp tục học online toàn thời gian nên đăng ký với chương trình FLEX Online
School của học khu.
● Nếu các điều kiện bắt buộc của tiểu bang về tình trạng sức khoẻ và an toàn vẫn
không thay đổi, tất cả các trường thuộc BSD sẽ bắt đầu năm học với mô hình
Hybrid. Sau khi đánh giá sự thành công của một vài mô hình đang áp dụng cho
năm học hiện thời, ban lãnh đạo học khu sẽ có quyết định chọn mô hình Hybrid
nào cho năm học tới đây. Nếu những điều kiện bắt buộc của tiểu bang về tình
trạng sức khoẻ và an toàn có thay đổi, tất cả các trường thuộc BSD có thể mở
cửa theo một mô hình “bình thường”. Chúng tôi sẽ theo dõi sát các quy định khi
tổ chức các nhóm học (cohorting) và yêu cầu giãn cách xã hội.

CCAR
Khu học chánh Beaverton và trường trung học Southridge cùng tổ chức buổi họp
Community-wide Conversation Around Race (Thảo luận cộng đồng về vấn đề
chủng tộc) thường niên lần thứ hai vào thứ tư, ngày 10 tháng ba từ 4:00 - 6:30 chiều.
Sự kiện trực tuyến này sẽ được bắt đầu với lời chào mừng của học sinh BSD, theo sau
sẽ là hai phần thuyết trình do nhân viên phối hợp cộng đồng, nhân viên BSD, Thị
trưởng thành Beaverton, cô Lacey Beaty, nhân viên thành phố Beaverton, tình nguyện
viên và học sinh của BSD. Chúng tôi sẽ có 35 chương trình cả thảy, bao gồm các khía
cạnh khác nhau của vấn đề chủng tộc, bình đẳng và công bằng xã hội. Mối quan tâm
chính sẽ được đề cập là thảo luận giữa học sinh bậc trung học từ các trường trên toàn
học khu.
Mục đích của sự kiện này là mang tất cả các thành viên cộng đồng, phụ huynh, nhân
viên và học sinh ngồi lại cùng nhau và thảo luận một cách nghiêm túc để có thể nâng
cao khả năng hiểu biết cũng như trải nghiệm về chủng tộc của từng cá nhân.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham gia buổi hội thảo Communitywide Conversation Around Race tại www.beaverton.k12.or.us/ccar.
Kêu gọi những ai muốn trở thành ứng viên cho Ban lãnh đạo Học khu – Hạn chót
để nộp đơn là ngày 15 tháng ba.
Vào ngày 18 tháng năm, 2021, người bỏ phiếu sẽ bầu chọn bốn thành viên vào Ban
lãnh đạo Học khu Beaverton cho một nhiệm kỳ 4-năm. Ứng viên phải điền và nộp đơn
với văn phòng Washington County Elections Office trước 5:00 giờ chiều ngày 18 tháng
ba. Hạn chót để nộp bản tuyên bố ứng viên để in phiếu bầu là 5:00 giờ chiều ngày 22
tháng ba (Bằng chứng dấu bưu điện sẽ không được chấp nhận.)
Những vị trí cho ứng viên:
● Zone 1 – Hiện do cô Susan Greenberg đảm nhiệm
● Zone 2 – Hiện do cô Anne Bryan đảm nhiệm
● Zone 4 – Hiện do cô Donna Tyner đảm nhiệm
Zone 5 – Hiện do cô LeeAnn Larsen đảm nhiệm
Hiện tại chúng tôi không có ứng viên cho khu vực 4.
Mời vào trang School Board webpage để biết thêm thông tin tranh cử chức vụ điều
hành của ban lãnh đạo Học khu và xem bản đồ phân vùng. Ngoài ra xin xác minh khu
vực quý vị hiện đang sinh sống bằng cách vào zone map.

Đơn và thông tin điền đơn cho cuộc bầu cử đặc biệt của học khu có thể tìm thấy trên
trang Washington County website. Ứng viên có thể lấy đơn ở Washington County
Elections Office, Suite 170, 2925 NE Aloclek Drive, Hillsboro. Nếu có câu hỏi liên quan,
xin gọi 503-846-5800.
Tuần vinh danh nhân viên Classified: cô Kryssalyn Bayne
Cô ấy là gương mọi người gặp đầu tiên khi đến văn phòng Học khu và cũng là giọng
nói mà mọi người nghe được khi điện thoại xin giúp đở. Trong tuần lễ vinh danh các
nhân viên Classified, chúng tôi xin giới thiệu cô Kryssalyn Bayne, nhân viên lễ tân mới
của văn phòng chính Học khu. https://youtu.be/Crs6deWBnoA
Thông báo người chiên thắng cuộc thi SRTS 2021 Walk + Roll Art
Chúc mừng em Claire Chou của trường tiểu học, người thắng cuộc của cuộc thi
Beaverton Safe Routes to School (SRTS) 2021 Walk + Roll Art! Claire nhận được một
xe đạp & nón bảo hiểm mới.
Xin gởi lời chân thành cảm ơn đến tất cả 276 nghệ sĩ học sinh BSD đã tham gia.
Beaverton SRTS cũng muốn cảm ơn đến chín giám khảo cộng đồng từ Beaverton
Bicycle Advisory Committee, người đã hổ trợ trong việc trao giải thưởng.
Sự kiện sắp đến
Budget 101
Thứ hai, ngày 8 tháng ba
6:30 - 9 tối
Mời tham gia buổi họp Budget 101 trực tuyến của chúng tôi để thảo luận các thông tin ngân
sách vừa cập nhật, cũng như những ảnh hưởng lớn đến ngân sách và quy trình làm việc
của uỷ ban ngân sách. Xin vào District Annual Budget webpage để biết thông tin cuộc họp.
Họp trực tuyến Ban điều hành Học khu
Thứ hai, ngày 15 tháng ba
6 chiều
Meeting Information (Thông tin buổi họp)
Học sinh được nghỉ học - Spring Break (Nghỉ xuân)
Từ 22-26 tháng ba

