___________________________________________________________________
Khu học chánh Beaverton xin cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi và cơ hội bình đẳng cho tất cả học
sinh nhằm giúp các em đạt thành quả cao cho dù các em đang xử dụng bất cứ ngôn ngữ gì tại
nhà. Để thi hành lời cam kết này, Học khu cung cấp dịch vụ phiên dịch và biên dịch cho các gia
đình học sinh qua BSD Multilingual Department (Phòng Đa ngôn ngữ) có trụ sở ở toà nhà Capital
Center. Tại Multilingual Dept. chúng tôi có nhân viên song ngữ luôn niềm nở trả lời các câu hỏi
của quý vị bất cứ lúc nào. Bilingual Facilitators (Chuyên viên song ngữ) của Học khu thông thạo
tiếng Tây Ban Nha, Hoa, Việt, Nhật, Hàn, Nga và Somali. Hổ trợ với các ngôn ngữ khác sẽ được
cung cấp theo sự cho phép của nhân lực và tiềm lực. Nếu cần hổ trợ với dịch thuật Việt ngữ, xin
vui lòng liên hệ Samantha Thuý Nguyễn tại số (503)356-3777 hoặc email cho
samantha_nguyen@beaverton.k12.or.us.
Nếu quý vị cần thông dịch viên cho các buổi parent teacher conferences (họp riêng từng phụ
huynh giáo viên) hoặc các buổi gặp mặt khác với giáo viên, xin vui lòng gọi Multilingual Dept. Tại
số (503) 356-3755. Các nhân viên song ngữ của Học khu sẽ trợ giúp với bất cứ những thắc mắc
hoặc quan tâm nào khác. Nếu thông dịch viên vắng mặt, xin hãy để lại lời nhắn bằng tiếng Việt và
chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Sau đây là địa điểm và giờ làm
việc của Multilingual Dept. (Phòng Đa ngôn ngữ):

Toshiko Maurizio
Trưởng ban quản lý chương trình Đa ngôn ngữ

Sarita Amaya
Phó trợ lý chương trình Đa ngôn ngữ

Multilingual Department nằm tại toà nhà
Capital Center
18640 NW Walker Rd.
Entrance B
Beaverton, OR 97006
503-356-3755
Giờ làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu
8:00 sáng – 4:00 chiều

Tuyến xe buýt TriMet số 52 & Xe điện (Max) tuyến xanh @ Trạm trung chuyển Willow Creek
District Goal: WE empower all students to achieve post-high school success
The Beaverton School District recognizes the diversity and worth of all individuals and groups. It is the policy of the Beaverton School District
that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups based on race, color, religion, gender, sexual orientation, gender
identity, gender expression, national origin, marital status, age, veterans' status, genetic information or disability in
any educational programs, activities or employment.
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