Tuần tin tức BSD – 22 tháng ba, 2021

Giải thích mô hình giảng dạy – Hybrid hay CDL

Giờ đây tất cả gia đình học sinh đã có những lựa chọn — Hybrid hay CDL. Đây là bảng
giải thích theo từng khối lớp. (CDL là chữ viết tắt của Comprehensive Distance
Learning cũng có nghĩa là học ở nhà hoàn toàn; IPH viết tắt của In-Person Hybrid hay
là học trực tiếp với giáo viên ở trường một nửa thời gian. No Choice (không có lựa
chọn) cho thấy đây là học sinh mới của Học khu nên chưa thông báo quyết định.)
Nếu quý vị muốn tìm hiểu kỹ hơn và thấy rỏ chỉ số của từng trường, mời vào trang
Return to In-Person Instruction website.

Whitford Futurecade
Giáo viên môn kỹ thuật của Whitford, thầy Tyler Smith đã làm việc cùng các em học
sinh để tạo ra một video game của chính mình. Các em đã dùng một trang mạng có tên
gọi là MakeCode Arcade để sáng tạo các nhân vật nguyên bản với các mục tiêu đặc
biệt. Mời xem 4 học sinh của Whitford chia sẻ về quá trình sáng tạo video games này,
và vì sao cả lớp đều rất hứng thú. https://youtu.be/0uixkse6DEY
Thông tin Phục vụ Bữa ăn cho Học kỳ xuân
Thời gian bắt đầu cho chương trình học trực tiếp Hybrid (In-Person Hybrid Instruction)
không còn xa nữa và Ban dinh dưỡng (Nutrition Services Department) đã làm việc cật
lực để đưa ra một kế hoạch làm thế nào tiếp tục cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả
học sinh tham gia chương trình học Hybrid và Online. The USDA đồng ý miễn phí bữa
ăn cho trẻ em (tuổi từ 1-18) từ đây đến hết năm học.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng tư, bữa ăn phân phối bằng xe bus sẽ tạm dừng.
Học sinh tiểu học học Hybrid:
● Học sinh Hybrid có thể nhận bịch thức ăn miễn phí hàng ngày cho ăn sáng, ăn
trưa và ăn nhẹ mang về nhà.
● Thức ăn cho hai ngày sẽ được phát mang về nhà vào những thứ ba.
● Không cần phải đăng ký.

Học sinh cấp hai học Hybrid:
● Học sinh Hybrid có thể ăn trưa miễn phí tại trường vào những ngày các em đến
lớp học trực tiếp.
● Sau khi học trực tiếp ở trường xong, học sinh có thể lấy những bịch thức ăn cho
bữa sáng, bữa trưa và đồ ăn nhẹ mang về nhà ăn trong những ngày học ở nhà.
● Không cần phải đăng ký.
Học sinh cấp ba và trường chuyên (Option) học Hybrid:
● Học sinh Hybrid có thể ăn sáng và trưa miễn phí ở trường vào những ngày các
em được học trực tiếp.
● Sau khi học trực tiếp ở trường xong, học sinh có thể lấy những bịch thức ăn cho
bữa sáng, bữa trưa và đồ ăn nhẹ mang về nhà ăn trong những ngày học ở nhà.
● Không cần phải đăng ký.
Nếu học sinh tham gia CDL, FLEX Online School hoặc trẻ em trong cộng đồng
chưa đến tuổi đi học:
● Tất cả học sinh tham gia chương trình học từ xa toàn diện (Comprehensive
Distance Learning - CDL), học sinh của FLEX và các trẻ em chưa đăng ký học
tại Khu học chánh Beaverton cũng có thể nhận miễn phí các bữa ăn cho năm
ngày hàng tuần vào thứ tư từ 11 - 12 trưa
● Mỗi bịch thức ăn sẽ bao gồm 5 bữa sáng, 5 bữa trưa và 5 bữa ăn nhẹ (snacks).
Chỉ những trẻ em 4 tuổi hay lớn hơn mới được nhận thức ăn nhẹ.
● Gia đình có thể chọn địa điểm trường để đến lấy thức ăn trên trang Meal Bag
Registration Form.
● Chúng tôi khuyến khích quý vị nên đăng ký.
● Trẻ em không cần phải có mặt để nhận bữa ăn.
● Bất kỳ ai đến nhận thức ăn cũng phải đeo khẩu trang.
Muốn đăng ký để nhận thức ăn cho 5 ngày cũng như những tin tức mới nhất, xin vào
trang: www.beaverton.k12.or.us/meals
Lấy hẹn để nhận quần áo miễn phí từ Clothes for Kids
Nếu con em quý vị cần quần áo miễn phí, xin mời hãy đến Clothes for Kids. Xin nhớ lấy
hẹn theo giờ làm việc như sau: Thứ ba từ 9:30 sáng - 3 chiều, Thứ tư từ 10 sáng - 6
chiều và Thứ năm từ 9:30 sáng - 3 chiều.
Để lấy hẹn, xin điền đơn Clothes for Kids Appointment form hoặc gọi 503-356-4322.
Mỗi lần đến có thể đi một người lớn và bốn trẻ em hoặc hai người lớn cùng tám trẻ em.
Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đến. Nếu quý vị không có khẩu trang
chúng tôi sẽ cung cấp.

Chúng tôi cũng đang cần những người làm thiện nguyện hổ trợ Clothes for Kids. Xin
liên lạc cô Johanna Shrout theo email johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
Cập nhật Khán giả xem thể thao
Hiệp hội hoạt động học đường Oregon (Oregon School Activities Association - OSAA)
đã có thay đổi về các quy tắc an toàn dành cho khán giả tham gia những sự kiện thể
thao như sau:
● Số khán giả hiện diện trên khán đài hiện giờ sẽ không phải tính chung với số vận
động viên, huấn luyện viên trên sân đấu.
● Khán giả phải ngồi trong những khu vực được chỉ định với lối ra, vào và phòng
vệ sinh khác vận động viên tham gia thi đấu. Các khu vực này phải cách các
hoạt động thể thao ít nhất 6 feet.
● Yêu cầu phải đeo khẩu trang vẫn có hiệu lực.
Điều này có nghĩa như thế nào với BSD?
● Mỗi một trường trung học hiện đang xem lại các cơ sở vật chất cho sự kiện thể
thao có bao nhiêu cổng vào và bao nhiêu phòng vệ sinh (bao gồm cả phòng vệ
sinh di động) để các nhóm khác nhau có thể xử dụng — ví dụ như: dành cho
khán giả, vận động viên và huấn luyện viên, thành viên ban kèn và hoạt náo viên
(cheerleaders). Số người cho phép sẽ khác nhau tuỳ từng địa điểm và môn thể
thao.
● Tại thời điểm này, khán giả của đội khách sẽ không được phép đến xem, trừ khi
các trường trung học có quy cách đặc biệt.
● Các trường trung học sẽ tiến hành các quy trình này theo từng bước một. Mặc
dù khán giả học sinh cũng không được phép tham dự (ngoại trừ nếu các em là
anh em của vận động viên đang thi đấu), chúng tôi đang tìm kiếm những
phương cách để mở lại các hoạt động thi đấu thể dục thể thao cho các em học
sinh tham dự.
Các trường trung học sẽ có thông báo đến cộng đồng của họ một khi có những kế
hoạch đặc biệt trong những ngày tới. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị trên khán đài!
Tháng vinh danh Music in Our Schools (Âm nhạc học đường): Stephanie Palmer
Năm nay, tháng vinh danh Music in Our Schools sẽ chú trọng vào các tác dụng của âm
nhạc đối với tinh thần học sinh. Để xem giáo viên âm nhạc đã sáng tạo một bộ dụng cụ
âm nhạc ở nhà như thế nào để giúp học sinh chú ý trong suốt thời gian học từ xa.
https://youtu.be/bNOlrIDoKyk

Lên kế hoạch - Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường cho năm học 2021
Để chuẩn bị cho việc trở lại trường học trực tiếp với giáo viên (in-person instruction),
Beaverton Safe Routes to School xin mời quý vị cùng khám phá các lựa chọn đến

trường an toàn trên trang web của chúng tôi. Ở đó quý vị có thể tìm thấy những hướng
dẫn an toàn và chỉ dẫn đường đến trường cho những em học sinh muốn đi bộ hay đi xe
bus đến trường. Ngoài ra, quý vị còn có thể xem thông tin giờ đến và đi của từng
trường tiểu học. Các bản thông tin này sẽ cho biết học sinh đi bộ, đi xe bus hay đi xe
nhà sẽ đến trường và về nhà theo những con đường nào. Sự an toàn của học sinh lệ
thuộc rất nhiều vào quý vị! Để biết thêm mời xem www.beaverton.k12.or.us/safe-routes

