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Niên Học 2017-2018 Kéo Dài đến Ngày 15 Tháng 6 

Thời tiết khẩn cấp mới đây đã bắt buộc MCPS đóng cửa trường cho năm ngày (Ngày 4 
tháng Giêng, Ngày 17 tháng Giêng, Ngày 7 tháng 2, Ngày 2 tháng 3 và Ngày 21 tháng 3). 
Lịch niên học MCPS 2017-2018 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày tối thiểu đòi 
hỏi của tiểu bang Maryland. Do kết quả của việc đóng cửa này, MCPS sẽ cần học bù ba 
ngày được chỉ định để hội đủ số ngày bắt buộc của Tiểu bang. Niên học hiện sẽ kéo dài 
đến Ngày 15 tháng 6, 2018. Ngày học cuối sẽ là ngày tan trường sớm cho tất cả các học 
sinh.  

Thêm chi tiết về lịch trường học MCPS, xin vào trang mạng 
http://www.montgomeryschoolsmd.org  

 
Quý Vị Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức của Lớp 5 Chưa?  
 
Chương trình miễn phí, vui nhộn này sẽ thử nghiệm các thí sinh danh tiếng và các lãnh 
đạo cộng đồng.  

Quỹ Giáo Dục Học Khu MCPS mời quý vị hãy cùng tham dự với các quan chức và các 
nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương trong một đêm vui thích và chúc mừng tại sự kiện 
hằng năm ''Quý Vị Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức Lớp 5 Chưa?" vào Ngày thứ Hai 16 
tháng 4. Chương trình sẽ được tổ chức lúc 6 giờ tối, tại AFI Silver Theater and Cultural 
Center, 8633 Colesville Road ở Silver Spring. 

Chương trình sẽ trắc nghiệm các thí sinh nổi tiếng địa phương về kiến thức của họ về các 
sự kiện Lớp 5. Học sinh từ nhiều trường tiểu học MCPS sẽ tham gia trong chương trình 
này.  

Chương trình này vào cửa tự do và dành cho công chúng. Những ai muốn tham gia xin 
ghi danh tại đây. 



Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery Sẽ Tổ Chức vào Ngày 10 và 11 
Tháng 4 

Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 
thứ Ba 10 tháng 4 và ngày thứ Tư 11 tháng 4, tại Agricultural Center, 501 Perry Parkway 
ở Gaithersburg. Sự kiện miễn phí này giới thiệu những đại diện từ hàng chục trường đại 
học, và cung cấp những nguồn thông tin cho các học sinh và phụ huynh vượt qua tiến trình 
tuyển sinh đại học. Hội chợ được tổ chức từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ 45 chiều vào cả hai 
ngày và dành cho các học sinh Lớp 11 đến tham dự với trường của các em. Hội chợ cũng 
được mở từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Ba và dành cho tất cả các học sinh 
trong các Lớp 8 đến 12 và các phụ huynh các em. Xem 
https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/montgomery-county-college-
fair/. 
 
Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 28 Tháng 4 
 
Phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng MCPS được mời đến Hội Nghị Giáo 
Dục Đặc Biệt hàng năm lần thứ năm, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho Một 
Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ trưa vào 
Ngày thứ Bảy 28 tháng 4 tại Quince Orchard High School, 15800 Quince Orchard Road 
ở Gaithersburg. 
 
Hội nghị sẽ có thuyết trình viên và phụ huynh MCPS Robin Williams Evans và Wayne 
Evans về "Sống một ̣Cuộc Đời Hạnh Phúc với Một Em Trẻ với Nhu cầu Đặc Biệt: Quan 
Điểm của Một Phụ Huynh." Các gia đình cũng sẽ có cơ hội để tham gia trong 30 phiên 
họp nhóm nhỏ về nhiều chủ đề cách làm phụ huynh khác nhau. Những người tham gia sẽ 
có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều văn phòng cộng tác của cộng đồng và các cơ 
quan quận. 
 
Để ghi danh cho hội nghị này và thêm thông tin, xin xem trang mạng Chương Trình Giáo 
Dục Đặc Biệt hay gọi 240-314-4860. Hội nghị này là miễn phí. Một bữa ăn sáng nhẹ sẽ 
được cung cấp. Có các dịch vụ thông dịch, và trông trẻ sẽ có theo căn cứ giới hạn. 

Tựa Đề: Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới 

Phiên họp mùa xuân của Học Viện Phụ Huynh MCPS sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư 11 
Tháng 4. Học Viện Phụ Huynh giúp các phụ huynh với những lời khuyên và dụng cụ họ 
cần để giúp con họ thành công. Tất cả các phiên họp là miễn phí và được tổ chức tại các 
trường học và những địa điểm khác khắp Quận Montgomery. Phiên họp mùa xuân bao 
gồm việc tái lập tư pháp, các chiến lược làm phụ huynh hiệu lực, lưu tâm, tạo một đường 
thành công từ trung học đến đại học và nhiều đề tài khác. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ 
được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Lịch trình của các phiên họp có tại 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx.  


