Tuần tin tức BSD – Ngày 5 tháng tư, 2021
Một ngày học của học sinh cấp hai và ba với In-Person Hybrid (Học trực tiếp kết
hợp) sẽ như thế nào
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các em học sinh trở lại trường học với rất nhiều
kế hoạch và chuẩn bị đang diễn ra tại Khu học chánh! Xin mời xem một ngày học của
học sinh cấp hai, ba và trường chuyên một khi mô hình Hybrid sẽ bắt đầu.
https://youtu.be/3_7_mSUyqXc

Để nhắc nhở phụ huynh, sau đây là ngày bắt đầu Hybrid cho học sinh cấp hai và
ba:
● 19 tháng tư: Học sinh lớp 6 – 8 tại các trường K-8
● 19 tháng tư: Học sinh cấp hai, trường Rachel Carson, ACE, CTP
● 22 tháng tư: Học sinh trường Option (chuyên) & cấp ba
Pandemic Electronic Benefits Transfer (P-EBT)
P-EBT là tiền từ tiểu bang Oregon cho các gia đình có con em trong chương trình ăn
sáng và trưa miễn giảm phí (Meal Benefits).
TẤT CẢ học sinh và trẻ em (tuổi từ 1-18) sẽ tiếp tục nhận bữa ăn miễn phí cho đến 30
tháng sáu, 2021, bất kể có đủ điều kiện tham gia chương trình Meal Benefits eligibility.
Nếu muốn được nhận tiền P-EBT cùng với thực phẩm, xin mời ghé trang Pandemic
EBT webpage để tìm hiểu thêm nếu gia đình có đủ điều kiện tham gia.
Thông báo khi nghi ngờ có trường hợp lây nhiễm COVID-19
Ready Schools Safe Learners yêu cầu gia đình, nhân viên và cộng đồng có thể trình
báo nặc danh nếu có những lo lắng về vấn đề nhiễm COVID-19. Chúng tôi hiện có đơn
COVID-19 Protocol Concern Form để học sinh, gia đình và nhân viên có thể dùng trong
các trường hợp trên. Hiện quý vị có thể lấy đơn từ các trang mạng của Học khu và nhà
trường dưới phần “Families” and “Staff” (“gia đình” và “nhân viên”).
Các cơ sở vật chất khác của trường sẽ đóng cửa trong giờ học
Làm ơn chú ý trong suốt thời gian giảng dạy trực tiếp Hybrid (in-person Hybrid
Instruction), các cơ sở của trường như — sân chơi, sân vận động, đường chạy — sẽ
đóng cửa đối với quần chúng để giữ an toàn cho học sinh và nhân viên. Riêng các
trường có dịch vụ giữ trẻ, cơ sở vật chất ngoài trời của họ cũng sẽ đóng cửa ít nhất cho
đến 6 giờ chiều những ngày học trong tuần.
Sân cỏ và sân vận động cũng sẽ đóng cửa với cộng đồng. Sân đánh Tennis sẽ mở cửa
cho các thành viên của THPRD xử dụng theo như hợp đồng đã có trước đây.

Mọi gia đình có thể thoải mái xử dụng sân chơi, sân tập, đường chạy sau giờ Học trực
tiếp Hybrid và tự chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Xin chú ý dụng cụ ở những sân chơi sẽ không được nhân viên trường tiệt trùng. Mọi
người đến chơi nên cẩn thận về vấn đề giữ gìn sức khoẻ và an toàn:
● Làm theo hướng dẫn của tiểu bang với các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu
trang.
● Rửa tay trước và sau khi chơi ở sân chơi (playground).
● Giữ khoảng cách với người không cùng trong gia đình ít nhất 6 feet.
● Nhớ đem theo nước rửa tay khô (hand sanitizer) hoặc giấy tiệt trùng để lau
những nơi tay có thể sẽ đụng vào.
● Không ra ngoài nếu có bất kỳ triệu chứng COVID-19 hoặc có tiếp xúc với người
bị nhiễm bệnh COVID-19. Những triệu chứng bao gồm ho, sốt và khó thở.
Âm nhạc trường chúng ta: Ban đồng ca Southridge và Sunset High School
Tháng rồi là tháng Âm nhạc trường chúng ta (Music in Our Schools Month - MIOSM).
MIOSM là một cơ hội để giáo viên nhạc đưa những chương trình âm nhạc của họ giới
thiệu đến với cộng đồng cũng như những lợi ít của việc học nhạc đem đến cho học sinh
mọi lứa tuổi. Xin mời xem các lớp nhạc của BSD đã hội nhập với môi trường học trực
tuyến hiện tại ra sao.
SRHS Band
https://youtu.be/74GoyRpcjXE
Sunset Choir
https://youtu.be/p1RWgTrMPgQ

Đăng ký cho hoạt động hè tại THPRD bắt đầu từ 1 tây tháng năm
Nhớ đánh dấu trên lịch và ghé qua trang mạng THPRD’s website vào ngày 12 tháng tư
để lên kế hoạch cho các hoạt động hè vì thông tin cho các lớp hè và trại hè thiếu nhi sẽ
được phổ biến online. Đăng ký các lớp, chương trình và hoạt động hè trong học khu bắt
đầu ngày 1 tháng năm lúc 8 giờ sáng cho cư dân trong Học khu. Cư dân ngoài học khu
sẽ được bắt đầu đăng ký ngày 3 tháng năm.
Làm thế nào để đăng ký?
● Nên đăng ký On-line! Đăng ký tại www.thprd.org là cách tốt, nhanh và dễ nhất.
● Đăng ký trực tiếp tại một trong những cơ sở: Walk-in để đăng ký tại những cơ sở
sẽ được bắt đầu vào thứ bảy, ngày 1 tháng năm cho những cư dân trong học
khu cần thêm sự giúp đở.

● Đăng ký qua điện thoại: Quý vị có thể gọi 503-439-9400 để đăng ký. Đăng ký
qua điện thoại có thể phải chờ đợi lâu hơn.
Mới! Mở rộng Centro de Bienvenida: THPRD đã mở rộng trung tâm hổ trợ đăng ký
đặc biệt của họ để giúp đở những người nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Họ có các
nhân viên song ngữ và tình nguyện viên nói tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, họ còn hổ trợ
những ngôn ngữ khác như Arabic, Farsi, Somali...Những ai không nói tiếng Anh nên
tham dự sự kiện đăng ký vào thứ bảy, ngày 1 tháng năm từ 7:30 sáng đến 12 trưa tại
Howard M. Terpenning Complex của THPRD, địa chỉ 15707 SW Walker Rd.

