Tuần tin tức BSD – 19 tháng tư, 2021
Chia sẻ từ Tổng giám thị: Kế hoạch cho năm học tới
Vào ngày 5 tháng tư chúng ta đã chào đón những học sinh nhỏ nhất của Học khu quay
lại trường — đối với một vài em có thể đây là lần đầu tiên được đi học. Đến 8 tháng tư,
chúng tôi lại tiếp tục chào đón các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, hớn hở đến lớp. Cả
học sinh và nhân viên đã thực hiện rất tốt những quy tắc an toàn nhưng vẫn không
quên mục tiêu chính — đó là kết nối và giảng dạy. Một tuần đầy ắp tiếng cười và niềm
vui. Chúng tôi cũng không thể chờ đến tuần này khi có thể chào đón tất cả học sinh còn
lại của cấp hai, cấp ba và trường chuyên đến trường.
Trong khi tất cả chú ý của chúng ta đều đổ dồn vào việc tiến hành giảng dạy trực tiếp
Hybrid được thành công, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Có
nhiều người hỏi dự định của Học khu sẽ như thế nào. Như tôi đã nói trước đây, chúng
tôi sẽ cố gắng đưa ra nhiều kế hoạch nhưng cuối cùng vẫn phải tuỳ thuộc vào thay đổi
của số trường hợp nhiễm COVID-19, hướng dẫn Ready School Safe Learners từ Bộ
giáo dục Oregon (ODE) và Cơ quan thẩm quyền y tế Oregon (OHA).
Dù nói như vậy nhưng với việc mở rộng phân phối vắc xin, dự tính của học khu
Beaverton là sẽ chào đón tất cả học sinh của các khối lớp trở lại học trực tiếp
hoàn toàn trong mùa thu tới đây. Những gia đình nào không muốn cho con em đến
trường có thể chọn chương trình FLEX Online School để học từ xa vĩnh viễn.
Tôi cũng xin thừa nhận những khó khăn của 13 tháng vừa qua. Đã có rất nhiều bàn
luận — và đôi khi có cả những bất đồng ý kiến — về lựa chọn nào sẽ tốt nhất; đây thật
là một điều chưa từng xảy ra bao giờ. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ nghi
ngờ đó là sự nhiệt tình của toàn thể nhân viên và phụ huynh của Học khu Beaverton.
Chúng ta đều muốn đem những gì tốt đẹp đến cho con em. Ai cũng quan tâm sâu sắc
đến vấn đề giao tiếp xã hội cũng như sức khoẻ tinh thần bên cạnh sự tiến bộ trong học
tập. Chung tay chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.
Từ tận đáy lòng tôi xin thành thật cảm ơn sự ủng hộ không ngừng cho học sinh thân
yêu và Học khu Beaverton của chúng ta.
Thân mến,
Tổng giám thị
Don Grotting

William Walker Sensory Bins
Một khi học sinh trở lại lớp học, các em không thể nào dùng chung dụng cụ học tập. Và
đây có thể là một vấn đề, đặc biệt đối với các lớp học chuyên biệt nơi học sinh được hổ
trợ học những kỹ năng cảm nhận và vận động (tactile and motor skills). Để biết làm thế
nào Tổ chức giáo dục Beaverton (Beaverton Education Foundation) giúp cung cấp
những sensory bins cá nhân cho lớp học tại trường tiểu học William Walker.
https://youtu.be/cD8_3p7Dms8
Kiểm tra cấp tiểu bang
Do đại dịch nên Bộ giáo dục Oregon đã yêu cầu Bộ giáo dục quốc gia cho phép các
trường học trong học khu bãi bỏ kỳ kiểm tra cấp tiểu bang vào mùa xuân này. Tuy
nhiên, Chính phủ liên bang đã bác bỏ yêu cầu trên. Do đó để được tiếp tục nhận ngân
sách hổ trợ từ liên bang, Khu học chánh Beaverton phải thực hiện kiểm tra cho các em
học sinh. Phụ huynh và giám hộ học sinh có quyền chọn con em KHÔNG THAM
GIA (OPT OUT) kiểm tra.
Để tận dụng tối đa giờ học cho các em học sinh học trực tiếp Hybrid đồng thời tạo cơ
hội cho học sinh tham gia Học từ xa toàn diện (CDL) và học sinh học chương trình Flex
được kiểm tra, Học khu sẽ thực hiện những bài kiểm tra này vào các thứ tư (những
ngày học không đồng bộ -asynchronous mà thôi) trong khoảng tháng năm và sáu.
Học sinh sẽ được kiểm tra tại trường đang học; học sinh của FLEX sẽ kiểm tra tại trung
tâm hành chánh học khu (16550 SW Merlo Rd.). Phương tiện đưa đón sẽ do nhà
trường thực hiện đối với các em có địa chỉ cách trường 1 mile (tiểu học) hay 1.5 miles
(cấp hai và ba); gia đình FLEX cần phải tự đưa đón con em.
Làm ơn điền đầy đủ đơn this form để cho chúng tôi biết nếu con em quý vị dự định
tham gia kỳ kiểm tra HOẶC chọn từ chối không tham gia (opt out).
Tranh giải CSPAN's StudentCam National Video Documentary
Chúc mừng hai em Alan Zhou và Kyler Wang, học sinh trường trung học Sunset và and
Lincoln! Các em đã đoạt giải nhì CSPAN's StudentCam national video documentary
competition. Hai em sẽ nhận được $1,500 cho bộ phim tài liệu của mình, "Finding
Common Ground," một bộ phim nói về sự chia rẽ chính trị và đảng phái.
Xem tại đây: https://www.viddler.com/v/a14f1111
Clothes for Kids
Trong thời gian từ khi mở cửa từ 24 tháng tám cho đến 30 tháng ba, đã có 1867 lượt
người ghé qua Clothes for Kids. Đây là con số gần giống như số lượng người đến trong
cùng một khoảng thời gian trong năm 2020. Xin cảm ơn những người tình nguyện tận

tâm và nhiệt tình của chúng ta! Chúng tôi hiện vẫn đang cần sự giúp đở, đặc biệt trong
việc phân loại đồ đạc được quyên tặng. Xin liên lạc cô Johanna Shrout
johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
Đừng quên: Fake & Fatal
Chúng tôi rất mong tất cả các em học sinh cấp hai và ba cũng như phụ huynh hãy tham
dự cuộc họp “Fake & Fatal” cùng chúng tôi, đây là buổi hội thảo về sự nguy hiểm khi
mua những viên thuốc giả được làm từ chất fentanyl chết người trên mạng xã hội. Xu
hướng đáng báo động này đã cướp đi một vài mạng người trong cộng đồng học sinh
BSD trong năm vừa qua. Buổi họp trực tuyến này sẽ được thực hiện vào thứ năm, 29
tháng tư lúc 7:00 tối. Quý vị có thể xem trực tiếp từ trang Facebook hoặc kênh
YouTube của học khu. Ngoài các chuyên gia địa phương, chúng ta cũng sẽ được nghe
từ phụ huynh trường Cedar Park và Sunset, ông bà Jennifer và Jon Epstein, có con trai
Cal, mất hôm tháng mười hai vừa qua vì chất độc giết người fentanyl.
Sinh mạng của con em rất đáng để quý vị dành chút thời gian tham gia.
Sự kiện này được phối hợp với Văn phòng Sức khoẻ cộng đồng hạt Washington, cùng
sở cảnh sát hạt Washington và sở cảnh sát thành phố Beaverton.
Diễn đàn ứng viên cho Ban lãnh đạo Học khu
Communications & Community Involvement Department sẽ tổ chức một diễn đàn cho
các ứng viên vào thứ tư, 28 tháng tư lúc 7 giờ tối. Để biết thêm thông tin của các ứng
viên đang tranh cử vào Ban điều hành Học khu trong cuộc bầu cử tháng năm 2021, xin
vào trang May 2021 School Board Election webpage.
Nếu quý vị cần nộp câu hỏi cho các ứng viên này, xin điền Candidate Forum Questions
Form trước 5 giờ chiều thứ hai, ngày 26 tháng tư.
Thông tin COVID-19
Trong nổ lực chứng minh hoàn toàn minh bạch, Khu học chánh Beaverton sẽ phát hành
trên mạng một data on reported positive or presumed positive COVID-19 cases (dữ liệu
của những trường hợp dương tính hoặc dự đoán dương tính với Covid) trong cộng
đồng học sinh và nhân viên. Dữ liệu này sẽ được Cơ quan y tế Oregon thu thập và
đăng hàng tuần trên COVID-19 Reporting Report. Thường dữ liệu sẽ bao gồm ngày thứ
hai cho đến chủ nhật trong một tuần; thông thường báo cáo sẽ được đăng vào thứ tư.
Để bảo vệ tính riêng tư của những người có liên quan, chúng tôi sẽ không nêu tên
người liên quan. Dữ liệu chỉ là tạm thời và có thể thay đổi một khi có kết quả xét
nghiệm bổ sung và tiến hành điều tra sức khoẻ cộng đồng.

Video: Mountainside Leadership
Ngày 19 đến 23 tháng tư là tuần lễ National Student Leadership. Xây dựng văn hoá học
đường và ý thức cộng đồng là một thách thức đối với lãnh đạo học sinh trong thời gian
dịch bệnh. Trong khi học sinh cấp hai và ba đang chuẩn bị quay trở lại trường lớp, Ban
lãnh đạo học sinh trường trung học Mountainside chia sẽ kinh nghiệm và kế hoạch một
khi trở lại trường. https://youtu.be/qysgu9juFQU

