Tuần tin tức BSD – 17 tháng năm, 2021
Joy & Engagement (vui chơi & Gắn kết) ở trường tiểu học Cedar Mill
Cô Abigail Frainey, giáo viên trường tiểu học Cedar Mill dùng âm nhạc để khơi dậy hào
hứng của học sinh để bắt đầu các buổi sáng học hybrid. Xin hãy xem cô và học sinh
của mình cùng nhảy múa vui đùa. https://youtu.be/Msd-HNp0Z4c
Học sinh Beaverton High thắng lớn ở kỳ thi Congressional Art
Xin chúc mừng em Clare Johnson, học sinh lớp mười hai trường trung học Beaverton,
người vừa thắng giải 2021 Congressional Art Competition for Oregon’s First
Congressional District. Tác phẩm của em mang tên Her “Xenophobia.”
Hai học sinh lớp mười hai khác của Beaverton High cũng được nêu tên là Diane Choi
và River Rain.
Bất ngờ tại trạm xe Bus
Xem hiệu trưởng trường McKinley Principal, thầy Aki Mori làm thế nào để có mặt tại hai
nơi trong cùng thời gian… tất cả để xây dựng cộng đồng. https://youtu.be/DWP4ZKOyF8w
Nộp đơn làm tình nguyện Uỷ ban ngân sách Học khu (District Budget Committee)
BSD hiện còn một chổ trống trong Uỷ ban ngân sách Học khu và đang tìm kiếm một
ứng viên trong cộng đồng đa dạng của chúng ta để hoàn tất nhiệm kỳ cho đến 30 tháng
sáu, 2022. Chức vụ này thuộc School Board Zone 4. Các trường trong Học khu đại diện
khu vực này bao gồm Aloha-Huber Park K-8, Beaver Acres, Errol Hassell, Hazeldale,
Kinnaman, Mountain View, Aloha và the International School of Beaverton (ISB). School
Board Zones không hoàn toàn khớp với trường trong khu vực, cho nên quý vị nên kiểm
tra lại zone maps trên trang District website.
Các ứng viên quan tâm cần phải sống trong khu vực School Board Zone mà họ đại
diện, phải có đủ tiêu chuẩn của một cử tri, sống trong khu vực trường mà họ muốn đại
diện ít nhất một năm và không làm việc cho BSD. Thành viên của Uỷ ban ngân sách
phải được Ban lãnh đạo (School Board) trường bổ nhiệm. Chức vụ này sẽ để ngỏ cho
đến khi tìm được người thay thế. Những ai muốn nộp đơn tranh cử nên điền application
và đính kèm một sơ yếu lý lịch.
Doodle 4 Google
Chúc mừng em Elise Then, học sinh lớp 4 trường tiểu học Findley là người đã lọt vào
vòng chung kết của cuộc thi Doodle 4 Google contest hàng năm. Elise mô tả doodle
Nature’s Strong-Fold của em như sau: “Trong doodle này, em chọn cách để diễn đạt
sức mạnh của thiên nhiên thông qua origami. Ví dụ, hummingbirds (chim ruồi), loài

chim nhỏ nhất trên thế giới, có thể đập cánh 40 lần chỉ trong một cái chớp mắt! Thiên
nhiên là một món quà, nơi mà em có thể tìm thấy sức mạnh cho nên chúng ta cần quan
tâm và đánh giá cao về nó nhiều hơn.”
Google mời tất cả mọi người bầu chọn cho Doodle mà họ yêu thích từ khắp 54 tiểu
bang và lãnh thổ để chọn học sinh nào xứng đáng trở thành một trong năm người của
vòng chung kết cấp quốc gia. Người chiến thắng sẽ được đăng trên trang nhà của
Google trọn một ngày.
La Primavera con Familia y Amigos ở trường tiểu học Vose
La Primavera con Familia y Amigos là một sự kiện cộng đồng tại trường tiểu học Vose,
được phối hợp với THPRD. Mời xem những hoạt động trong năm nay.
https://youtu.be/x4cHL677n2I

Buổi giới thiệu Dự án Nhà ở của thành phố Beaverton (City of Beaverton Housing
Options Project)
Thứ tư, ngày 26 tháng năm | 6 - 7 tối
Beaverton mong muốn có nhiều lựa chọn về nhà ở để đáp ứng nhu cầu khác biệt của
mọi người hiện đang sống hoặc có ý định sống ở Beaverton. Luật mới của tiểu bang
yêu cầu các thành phố phải có nhiều lựa chọn trong khu dân cư nơi mỗi một miếng đất
chỉ có thể cất một căn nhà như hiện nay. Dự án The Housing Options sẽ xác định vị trí
và những kiểu nhà sẽ được xây thêm — bao gồm căn hộ phụ, nhà lô hai căn, ba căn,
bốn căn, sáu căn, townhomes, các cụm nhà và chung cư — sẽ được cho phép cất trên
các khu dân cư của Beaverton. Muốn biết thêm về sự kiện trực tuyến này mời xem
www.BeavertonOregon.gov/HOP.
Climate Action Task Force
Beaverton đang thiết lập đội Climate Action Task Force để nâng cao nhận thức của hội
đồng thành phố về vấn đề thay đổi khí hậu. Hạn chót nộp đơn là 23 tháng năm. Những
ai trong cộng đồng nếu quan tâm có thể vào trang website của thành phố để nộp đơn.
Sẽ có một khoản phụ cấp nhỏ cho các thành viên tham gia. Đặc biệt những ai trong
cộng đồng thiểu số luôn được khuyến khích nộp đơn cũng như những thành viên cộng
đồng dưới 30 tuổi. Thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu từ tháng bảy,
2021.

