Tuần tin tức từ BSD – 26 tháng tư, 2021
Học sinh cấp hai và ba vô cùng hào hứng khi được bắt đầu tham gia học Hybrid
Thứ hai và thứ năm là những ngày vô cùng hào hứng trên toàn học khu khi các em học
sinh cấp hai, ba và trường chuyên được quay trở lại lớp học lần đầu tiên trong hơn một
năm qua. Chúng tôi đã thu lại được niềm vui tại trường cấp hai Highland Park và
trường trung học Aloha. Xin mời xem!
Highland Park: https://youtu.be/j5ybplGc4UI
Aloha: https://youtu.be/dGDRuBWQMf4
Save the Date: Fake & Fatal
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.
Làm ơn bầu chọn!
Vào ngày 18 tháng năm, cử tri sẽ được bầu chọn bốn thành viên cho ban lãnh đạo Học
khu Beaverton cho nhiệm kỳ bốn năm. Trong khi các ứng viên được đề cử từ những
khu vực nơi họ sinh sống, cử tri trong Học khu sẽ bầu cho tất cả các vị trí. Hiện chúng
tôi đang có hai ứng viên tranh cử trong bốn cuộc đua. Để biết thêm thông tin của các
ứng viên, xin vào May 2021 School Board Election webpage.
Phòng truyền thông và kết nối cộng đồng (Communications & Community Involvement
Department) sẽ tổ chức một diễn đàn đối thoại với ứng viên vào thứ tư, ngày 28 tháng
tư lúc 7 giờ tối. Đối thoại sẽ được phát trực tiếp nhưng cũng sẽ được đăng đầy đủ khi
sự kiện kết thúc trên kênh YouTube channel và Facebook page của học khu. Nếu quý
vị có câu hỏi cho các ứng viên Hội đồng quản trị, xin điền đầy đủ đơn Candidate Forum
Questions Form trước 5 giờ chiều hôm nay.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người trong học khu đi bầu vào tháng năm
tới đây. Thành viên hội đồng quản trị là một bộ phận quan trọng để thiết lập quan điểm
và chỉ đạo của học khu.
Cập nhật tìm kiếm Talented and Gifted (TAG) (học sinh giỏi)
Nhận diện học sinh cho chương trình TAG thông thường bao gồm điểm kiểm tra từ
kiểm tra chuẩn của cấp tiểu bang hoặc quốc gia. Để đáp ứng lại những khó khăn do đại
dịch COVID-19 mang đến, Bộ giáo dục Oregon (ODE) chấp thuận một quy tắc tạm thời
để cho phép học khu đình chỉ việc tìm kiếm học sinh giỏi cho chương trình TAG cho
năm học 2020-21.
Cơ sở lý luận đưa ra cho ODE để tạm dừng chương trình này bao gồm:
“Học sinh thuộc các tầng lớp bị lãng quên trong xã hội (như học sinh da màu, gia đình
nghèo, học sinh bị khuyết tật và nói những ngôn ngữ khác) đã bị đại COVID-19 tác
động nặng nề. . . Năm học 2020-21 là một năm học bất thường. Nếu cứ tiếp tục thực
hiện theo những quy tắc và kiểm tra như khi bình thường vào thời điểm và không gian
này sẽ không phản ảnh được tình hình thực tế của chúng ta là một điều mà nhiều học
khu cũng như lãnh đạo bang đang quan tâm.”
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Đây không phải là điều tốt nhất chúng ta
nên làm cho học sinh trong một năm không bình thường, đặc biệt là với những em học
sinh nhỏ tuổi, phải làm những bài kiểm tra cho tám tuần cuối của năm học chỉ để tìm
kiếm học sinh giỏi cho chương trình TAG. Chúng tôi tin rằng kiểm tra học sinh cho TAG
vào mùa thu tới khi mọi thứ trở lại bình thường là một kế hoạch hoàn hảo hơn.
Sự tạm dừng này sẽ không ảnh hưởng đến việc đề cử học sinh khối 5-8, vì chương
trình kiểm tra của các em đã được lên lịch.
Tháng vinh danh School Library (thư viện trường)
Tháng tư là tháng vinh danh National Library. Cô Tricia Dowling, phụ tá thủ thư của
trường tiểu học Montclair, giải thích cách mà cô ấy sắp xếp sách vở cùng dụng cụ học
sinh trong suốt thời gian học từ xa. Cô nhấn mạnh sự quan trọng của việc đọc sách
trong khi học ở nhà. Cô giải thích sự quan trọng của việc đọc sách và nhất mạnh cách
thư việc trường Montclair hổ trợ học sinh khi quay lại trường học.
https://youtu.be/DMub7pq6WrE

Bản tin COVID-19
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.

