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Giáo Viên của Trường Tiểu Học Forest Knolls Được Tặng Danh Hiệu Giáo Viên
trong Năm của MCPS
Giáo viên mẫu giáo của trường Tiểu Học Forest Knolls Kristen Kane được vinh danh là
Giáo Viên của Năm tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery 2018-2019 (MCPS)
trong Lễ Giải Thưởng Champions for Children (Các Nhà Vô Địch Vì Con Em) năm thứ
16, một sự kiện tôn vinh sự xuất sắc trong giáo dục.
Cô Kane đã là giáo viên lớp mẫu giáo và lớp một tại trường Forest Knolls từ năm 2011.
Cô ấy cũng là trưởng nhóm lớp mẫu giáo và là liên lạc viên của PTA.
Cô Kane sẽ tiếp tục cạnh tranh cho Giáo viên của Năm tại Maryland, là một giáo viên
cộng tác, kiên nhẫn và ân cần. Cô tạo một môi trường học tích cực và phát triển các bài
học hấp dẫn trong khi xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các học sinh của mình. Lớp
học của cô vui vẻ, sống động và hợp tác. Cô phân biệt và sắp đặt hướng dẫn để khuyến
khích sự lựa chọn của học sinh và cung cấp các bài học đáp ứng những nhu cầu khác
nhau của các học sinh. Cô có khả năng làm việc với những học sinh có nhu cầu đặc biệt,
gồm cả khuyết tật về học tập, chậm phát triển ngôn ngữ và học sinh ESOL.
Kane là một trong ba giáo viên vào chung kết cho giải thưởng Giáo Viên của Năm, cùng
với Edwina Kollo, chuyên gia về toán học tại trường Trung Học Cấp II Shady Grove; và
Janet Gallagher, giáo viên hướng dẩn tại Trường Trung Học Cấp III Bethesda-Chevy
Chase. Quỹ Giáo dục Marian Greenblatt đã chọn các ứng viên chung kết.
Một số các nhân viên MCPS khác và thành viên của cộng đồng đã được nhận diện về sự
xuất sắc và quyết tâm của họ tại buổi lễ Champions for Children, được tổ chức tại
BlackRock Center for the Arts tại Germantown. Đó là:

● Erin Crowley, giáo viên lớp mẫu giáo tại trường tiểu học Somerset, Giáo viên của
Năm của Greenblatt Rising Star (Ngôi Sao Đang Lên);
● Helene McLaughlin, giáo viên dạy môn vật lý tại trường trung học cấp III
Northwood, Giáo viên của Năm của Greenblatt Rising Star (Ngôi Sao Đang Lên);
● Myriam Yarbrough, hiệu trưởng tại trường trung học cấp III Paint Branch, Dr.
Edward Shirley Award for Excellence in Education;
● Stephen Ricketts, quản lý dịch vụ trường ốc tại Trường Trung Cấp II Hallie
Wells, Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm;
● Wells Fargo, Kinh Doanh Vô Địch cho Trẻ Em; và
● Gillian Huebner, Chủ Tịch Tiểu Ban Khí Hậu và An Toàn của Trường, Hội đồng
PTA của Quận Montgomery, Nhà Vô Địch Tình Nguyện cho Trẻ Em.
Chương trình được tổ chức nhờ nhiều tặng phẩm của những nhà bảo trợ, bao gồm
Fitzgerald Auto Malls, bảo trợ Giải Thưởng Giáo Chức của Năm 2018-2019 này. Tất cả
các ứng viên chung kết cho Giáo Viên Của Năm nhận $2,000 từ Quỹ Giáo Dục
Greenblatt. Là Giáo Viên của Năm của MCPS, Kane cũng sẽ được nhận một năm thuê xe
từ Fitzgerald.
Hoạt Động Đi Xe An Toàn đến Trường Hiệu Lực Toàn Tháng 5
Trong suốt cả năm, các viên chức Sở Cảnh Sát Quận Montgomery (MCPD), ngoài các
cuộc tuần tra hàng ngày để giáo dục công chúng về luật giao thông và thi hành các luật đó,
họ hướng dẫn các sáng kiến chú tâm về an toàn giao thông. Vào tháng Tư, được công nhận
là Tháng Nhận Thức về Sao Lãng Khi Lái Xe, Sở Cảnh Sát đang tiến hành sự ép buộc việc
tập trung vào việc sử dụng bất hợp pháp điện thoại di động trong khi lái xe. Vào tháng
Năm, Sở Cảnh sát sẽ tham gia vào Vận Động Bấm Vào hay Giấy Phạt của Cơ Quan Quản
Lý Giao Thông An Toàn trên Quốc Lộ Quốc Gia, nhằm tăng nhận thức về việc sử dụng
đúng cách các dây nịt an toàn và ghế an toàn cho trẻ em.
MCPD - Chương trình khởi đầu Hoạt Động Đi Xe An Toàn đến Trường là một vận động
giáo dục và ép buộc mà tập trung vào việc lái xe không sao lãng, và dây nịt an toàn và ghế
an toàn cho trẻ em sử dụng xung quanh các lối vào và các đường xe thả học sinh xuống tại
các trường công lập Quận Montgomery vào các buổi sáng đến trường của học sinh. Nó
bắt đầu vào tháng này và sẽ tiếp tục trong tháng Năm. Sở đã nhận nhiều khiếu nại và quan
tâm rằng những người lái xe đang nói chuyện trên điện thoại di động khi đưa học sinh đến
trường và không buột dây nịt an toàn cho trẻ em ngồi trên ghế xe hay không sử dụng ghế
an toàn. Sở nhận thấy thời gian đến trường của các trẻ em thường là một thời gian rất bận
rộn với sự giao thông của nhiều xe cộ và những người đi bộ. An toàn trong thời gian này
là ưu tiên.

Hội Thảo Sức Khỏe Tâm Thần và Sức Khỏe Chung Được Tổ Chức vào Ngày 22
Tháng 4
Học sinh và gia đình được mời tham gia Hội Thảo Sức Khỏe Tâm Thần và Sức Khỏe
Chung từ 1-5 giờ chiều, vào ngày Chủ nhật 22 tháng 4, tại trường trung học cấp III
Gaithersburg.
Chương trình này, được MCPS và Hội đồng PTA của Quận Montgomery (MCCPTA) tổ
chức, sẽ thảo luận về những thách thức về sức khỏe tâm thần đối với giới trẻ ngày nay và
cung cấp các nguồn lực sẵn có trong MCPS và cộng đồng lớn hơn.
Các sự kiện trong ngày sẽ bao gồm một buổi nói chuyện về tình trạng sức khỏe tâm thần
và giữ gìn sức khỏe thanh thiếu niên tại Quận Montgomery. Phần này sẽ do Ann Mazur,
Giám đốc điều hành của EveryMind, và Ananya Tadikonda, một học sinh tại trường
Trung Học Cấp III Richard Montgomery, và là ứng cử viên cho Thành Viên Học Sinh
MCPS của Hội Đồng Giáo Dục cho 2018–2019.
Cũng sẽ có một phiên họp về quản lý sự khủng hoảng và phòng ngừa tự vận được trình
bày bởi Tiến sĩ Elizabeth Rathbone, điều phối viên MCPS về sức khỏe của học sinh, và
Rachel Larkin, giám đốc của văn phòng phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng cho
EveryMind.
Các phiên họp theo nhóm nhỏ sẽ bao gồm các chủ đề như đối phó với sự lo lắng và căng
thẳng; chánh niệm; thực hành phục hồi; giữ trẻ em an toàn trên mạng; tập thể dục và sức
khỏe tâm thần; và ngược đãi và bỏ bê trẻ em. Cũng sẽ có một bảng điều khiển bằng tiếng
Tây Ban Nha do Identity dẫn đầu.
Ghi Danh tại đây.
Tờ Đơn Hướng Dẫn về Khoẻ Mạnh và Sức Khỏe Tâm Thần
Ghi Danh Bắt Đầu cho Trại Hè Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp
Quý vị có con học trung học cấp II mà quan tâm đến người máy, ngành kỹ sư, hay nghệ
thuật nấu ăn không? MCPS đang tổ chức một nhóm các trại hè, cho các học sinh trung
học cấp II để giúp các em học thêm về các chương trình sẵn sàng cho nghề nghiệp của
quận.
Các học sinh có thể nấu món ăn ngon trong chương trình nghệ thuật nấu ăn hay nhúng
tay vào làm việc với xe hơi trong chương trình kỹ thuật xe hơi. Các em có thể tìm hiểu
các chương trình chuẩn bị cho ngành kỹ sư, phát họa các trò chơi và nhiều hơn nữa.

Kỳ học đầu sẽ được tổ chức từ Ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Kỳ học thứ nhì sẽ được tổ
chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Các trại hè sẽ được tổ chức tại các trường trung học
cấp III Gaithersburg và Paint Branch. Mỗi trại gồm hai chương trình học và học phí cho
mỗi trại là $50. Có trợ cấp tài chánh dành cho các học sinh nhận FARMS.
Career Readiness Summer Camps
Hội Đồng Giáo Dục Cần Ý Kiến Công Chúng về Chính Sách JED
Vào ngày 12 tháng Tư, 2018, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận các
sửa đổi tạm thời cho Policy JED, Residency, Tuition, and Enrollment, và phân loại lại tên
chỉ mục chính sách thành Policy JEA.
Các sửa đổi được đề nghị khẳng định sự cam kết của Hội đồng thành một quy trình ghi
danh hiệu quả, hiệu lực và công bằng cho tất cả các học sinh đủ điều kiện của Quận
Montgomery và đặt ra các tiêu chuẩn cho việc ghi danh học sinh cư trú và không cư trú
trong quận theo luật Maryland. Bản sao của Policy JED đang dự định chấp thuận có cho
công chúng bình luận cho đến Ngày thứ Sáu 6 tháng 6, 2018. Quý vị có thể bình luận về
Policy JED đã được sửa đổi tại đây.
MGT of America Consulting báo cáo liên quan đến kế hoạch quản lý sự tăng trưởng cho
MCPS. Thay đổi chính sách đáp ứng các chỉ định cơ sở chủ yếu cho quá trình thẩm định;
quy trình toàn thể của kế hoạch cơ sở; và tích phân ý kiến cộng đồng trong mọi giai đoạn
của quá trình lập kế hoạch ngân sách điều hành.

