Tuần tin tức BSD – Ngày 10 tháng năm, 2021

Video: Discovery Class at Merlo
Thầy Peter Oliver, giáo viên trường Community School ở Merlo Station, hướng dẫn học
sinh của thầy đến với Discovery class. Discovery chú trọng vào các vấn đề cảm xúc xã
hội và xây dựng cộng đồng. Mời xem https://youtu.be/mfL2G1IGq6A
Làm hẹn chích ngừa cho học sinh trên 16 tuổi
Hiệc các học khu tại địa phương đang phối hợp với Cơ quan Y tế Oregon (OHA) cho
phép học sinh từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng COVID-19 miễn phí tại Oregon
Convention Center vào các ngày thứ Tư trong tháng Năm và tháng Sáu.
Xe buýt học khu sẽ đưa đón học sinh đến địa điểm chích ngừa ở Oregon Convention
Center nếu cần. Học sinh trung học và gia đình các em sẽ nhận được email có đường
link để đăng ký hẹn và xin xe đưa đón. Nếu không nhận được email, xin hãy liên lạc
văn phòng trường của con em.
Khảo sát ý kiến Phụ huynh hàng năm
Làm ơn dành chút thời gian để trả lời bảng khảo sát thường niên cho phụ huynh của
BSD, mục đích nhằm đảm bảo mọi thành viên trong cộng đồng trường của chúng ta
cảm thấy được trân trọng, chào đón, và có thông tin đầy đủ. Đường link để điền khảo
sát thường niên cho phụ huynh năm 2021(2021 Annual Parent Survey) sẽ được gởi
đến từng địa chỉ email đã đăng ký với trường thông qua SchoolMessenger vào ngày 16
tháng năm. Hạn chót để trả lời khảo sát sẽ là ngày 2 tháng sáu.
ISB được U.S News & World Report xếp hạng thứ 21 dành cho các trường Trung
học trên toàn quốc
U.S. News và World Report xếp hạng trường International School of Beaverton (ISB)
thứ 21 trong danh sách các trường trung học tốt nhất toàn quốc và hạng nhất của bang
Oregon. Chỉ số học sinh tham gia chương trình International Baccalaureate tại ISB là
100%. Mời xem Take a look! Xin chúc mừng các em học sinh và giáo viên ISB!
Đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện thể thao
Chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo các em học sinh trung học giờ đây có thể tham gia các
sự kiện thể thao và gia đình các em có thể đến xem con em thi đấu nhưng chúng tôi có một số
yêu cầu mong quý vị có thể tuân thủ. Các em học sinh trung học của chúng ta phải tuân thủ quy
định đeo khẩu trang theo yêu cầu của Cơ quan y tế Oregon (OHA) và văn phòng Thống đốc để
được tiếp tục có những cơ hội tham gia các môn thể thao. Những quy định này yêu cầu tất
cả mọi người — vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cổ động viên — phải đeo
khẩu trang toàn thời gian. Xin đọc thêm ở đây Read more.

Khảo sát về vấn đề cho điểm
Trong năm qua Khu học chánh chúng ta đã học hỏi thêm nhiều điều rất quan trọng.
Chúng tôi cũng được nhắc nhở nhiều về các cam kết giảng dạy dựa trên các chuẩn
mực và công bằng. Vào tháng mười một vừa qua, chúng tôi đã tạm ngưng việc đánh
rớt học sinh với điểm F (Failing) và thay vào đó sẽ là điểm I - Chưa hoàn tất
(Incomplete) và/hoặc Không có điểm No - No Grade (N). Việc xử dụng điểm (I) và (N)
sẽ làm cho việc truyền đạt chính xác các bằng chứng về kiến thức thu nhận được của
học sinh qua khoá học được tốt hơn nhiều. Cho dù học sinh có điểm (I) hoặc điểm (N)
không có tín chỉ (credit) nhưng đó là lời nhắc nhở rằng hiện chúng tôi chưa có đủ bằng
chứng chứng minh học sinh xứng đáng nhận được tín chỉ và “chúng tôi sẽ tiếp tục phối
hợp cùng các em.”
Chúng tôi đang thu thập ý kiến đóng góp từ quý vị về việc có nên tiếp tục dùng điểm
Incomplete (I) và No Grade (N) thay cho điểm Failing (F) trong tương lai. Điểm (A-D) sẽ
được áp dụng như thường.
Quý vị nghĩ gì về vấn đề này? Xin hãy trả lời khảo sát survey trước ngày 21 tháng năm.
Đây sẽ là một cuộc khảo sát ẩn danh; không cần phải cho biết email.
Xem lại tài liệu học tập các môn Văn sử địa (Social Studies) cấp hai
Bộ Giáo dục Oregon đã áp dụng các tiêu chuẩn mới cho bộ môn Khoa học Xã hội. Khu
học chánh Beaverton hiện tham gia vào Chương trình giảng dạy Chất lượng (Quality
Curriculum Cycle) để phù hợp những thay đổi bắt buộc này. Các trường trung học cơ
sở ở Beaverton sẽ triển khai các lớp học Khoa học xã hội vào mùa thu năm 2021,
nhằm phù hợp với 2021 Social Science Standards Integrated with Ethnic Studies (Tiêu
chuẩn Khoa học Xã hội năm 2021 đan xen với những nghiên cứu Dân tộc)-(Ethnic
Studies). Học khu đã tiến hành một nghiên cứu rộng rãi từ tài liệu giảng dạy phù hợp để
đáp ứng các tiêu chuẩn tiểu bang, mục tiêu học tập của BSD, và hỗ trợ việc học môn
Khoa học Xã hội có ý nghĩa và hấp dẫn cho tất cả học sinh chúng ta. Để xem những tài
liệu hướng dẫn vào danh sách chốt sau cùng cũng như truy cập nguồn, xin vào trang
Social Studies Adoption resource webpage của chúng tôi.
Ban cố vấn thanh thiếu niên của thị trưởng (Mayor's Youth Advisory Board)
Học sinh trung học của BSD được mời nộp đơn để tham gia Mayor’s Youth Advisory
Board Ban (MYAB) cho năm học 2021-2022. Mục đích của MYAB là phục vụ lợi ích
chung của cộng đồng và tạo tiếng nói cho các em thanh thiếu niên trong khi phát triển
các dự án cộng đồng mang tính xây dựng, tăng cường mối quan hệ giữa tất cả các
thành viên, thúc đẩy hoạt động tích cực của thanh thiếu niên trong công việc của chính
phủ và đóng vai trò là nguồn lực cho bất kỳ tổ chức nào của Thành phố khi có yêu cầu.

Đơn sẽ được nhận cho đến ngày 21 tháng năm. Những ứng viên được chọn sẽ nhận
được thông báo trước 18 tháng sáu. Để biết thêm thông tin cho việc nộp đơn tham gia,
mời vào www.BeavertonOregon.gov/MYAB.
Việc làm thời vụ của BSD cho mùa hè hiện đã mở
Khu học chánh Beaverton hiện đang nhận đơn cho 31 công việc được mở cho mùa hè
bao gồm dọn đồ và sơn phết thuộc bộ phận bảo trì (Maintenance Department). Nếu học
sinh trên 16 tuổi có hứng thú và có thể khiêng đồ vật nặng trên 50 pounds, có bằng lái
xe và hứa đi làm đều đặn mỗi ngày, mời xem trang Current Openings webpage và nộp
đơn xin việc.
Đây là những công việc hoàn hảo, ban ngày trong mùa hè với mức lương cao để
những buổi tối hay cuối tuần rảnh rỗi các em có thể gặp gỡ bạn bè.
Marathon Kids (Chạy bộ đường dài dành cho thiếu nhi)
Trong năm nay, Marathon Kids được tổ chức trực tuyến. Học sinh và gia đình có thể
tham gia câu lạc bộ chạy bộ trực tuyến của trường và ghi lại tiến trình tham gia trên tài
khoản online Marathon Kids của mình. Marathon Kids và Safe Routes to School bảo trợ
các cuộc chạy bộ đua đầy hứng thú cho mùa thu, đông và xuân để khuyến khích học
sinh vận động ngoài trời. Đã có 9,250 học sinh BSD tại 35 trường đăng nhập tài khoản
với tổng cộng 5,148 cuộc đua, 2,697,686 phút và con số khổng lồ 134,884 miles! Hoan
hô BSD!
Jacob và Celia Whitehead là một cặp vợ chồng giáo viên giảng dạy môn thể dục (PE) ở
BSD — Thầy Jacob là giáo viên trường Bonny Slope và cô Celia trường Greenway. Gia
đình Whiteheads đã từng hổ trợ câu lạc bộ Marathon Kids nhiều năm, nhưng năm nay
việc điều hành câu lạc bộ trở nên khác biệt do dịch bệnh. Mời xem Take a look.
Trường tiểu học Bethany luôn hổ trợ học sinh của mình vận động khi phối hợp cùng
Marathon Kids. Bethany đứng thứ 25 đầu trên toàn quốc về việc tham gia chương trình.
Mời lắng nghe từ các giáo viên và học sinh của Bethany về ảnh hưởng của Marathon
Kids đối với trường của họ cũng như cộng đồng. https://youtu.be/Ow507a3ZCN8

