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Ai Sẽ Là Giáo Chức MCPS Của Năm trong Năm Tới?
Ba giáo viên được Marian Greenblatt Education Fund bầu vào chung kết cho Giải thưởng
Giáo Chức của năm 2018-2019. Đó là: Kristen Kane, giáo viên mẫu giáo tại Trường tiểu
học Forest Knolls; Edwina A. Kollo, chuyên gia về toán học tại Trường trung học cấp II
Shady Grove; và Janet Gallagher, giáo viên hướng dẫn tại Trường trung học cấp III
Bethesda-Chevy Chase.
Kristen 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 ấy là một
giáo viên hợp tác, kiên nhẫn và biết suy nghĩ. 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.
"Mọi người đều nhớ thầy cô đầu tiên của họ ở trường tiểu học, dù tốt hơn hay tồi tệ hơn,"
cha mẹ Bethany D. Miller đã viết thay mặt Kane. "Tôi không bao giờ có thể cảm ơn cô
Kane đủ vì cô đã dạy cho các con tôi và nuôi dưỡng sự tăng trưởng của chúng một cách
yêu thương như cô đã làm. Tôi biết cô ấy làm điều này cho từng đứa trẻ mà cô ấy dạy."
Edwina A. Kollo bắt đầu sự nghiệp của mình trong thế giới cho vay bằng chứng khoán
và hàng hóa giáo dục. Cô chuyển sang lãnh vực giảng dạy như là một giáo viên thay thế
lâu dài và rất thích việc này. Cô hiểu học trò trung học cấp II nên cô luôn luôn nuôi
dưỡng lòng tự trọng và tự tin trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ với học sinh. Cô phân
loại các bài học, vì vậy trong lớp học của cô, qúy vị có thể tìm thấy một nhóm học sinh ở
trên bảng, một nhóm khác tạo ra vấn đề toán học và nhóm thứ ba đang lắng nghe chỉ thị

trên Chromebook. Học sinh nói rằng cô luôn tìm ra cách để giúp các em hiểu; cô ấy
không bao giờ bỏ cuộc. Cô tin rằng "học sinh không chỉ cần hiểu các quy trình giải quyết
vấn đề, nhưng các em cần phải có khả năng kết nối việc học của mình với kinh nghiệm
học tập và kinh nghiệm trong thế giới thực để chúng có thể áp dụng toán học". Các đồng
nghiệp cho cô ấy là một ảnh hưởng tích cực lớn và một nhân viên thay đổi. Cô đã sáng
tác các đơn xin trợ cấp thành công và đã tiên phong một lớp học toán mùa hè trên mạng
tại trường Shady Grove Middle School. Cô đã thực hiện một chương trình sau giờ học để
giúp học sinh lớp toán đại số chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng; cô cũng lập kế hoạch và tạo
điều kiện cho một Algebra Town Hall để thông báo cho học sinh về các kỳ thi sắp tới và
các cơ hội chuẩn bị.
Giáo viên huấn luyện nhân viên ở Shady Grove, Christine Oxenford nói: "Kỹ năng và sự
cống hiến của cô vượt xa những gì mong đợi" "Tôi đã thấy cô giải quyết các mâu thuẫn
và xử lý các tình huống khó khăn khác với sự kiên nhẫn đáng chú ý và thủ thuật đáng
ngưỡng mộ. Cô đề cao thái độ nồng nhiệt, vui vẻ. Cô yêu mọi người, làm việc chăm chỉ
và luôn cố gắng nâng cao tinh thần của những người xung quanh cô. "
Janet Gallagher từng là giáo chức hướng dẫn cho phân khoa toán từ năm 2015. Cô là
một nhà lãnh đạo đặc biệt—tổ chức, dễ hòa hợp và sáng tạo. Hiệu trưởng trường trung
học cấp III Bethesda-Chevy Chase, Donna Redmond Jones, gọi cô là "một anh hùng vô
danh trong các lớp toán, nơi giảng dạy đặc biệt quan trọng nhất." Gần 30 phần trăm học
sinh trong lớp Trình Độ Cao năm 2016-2017 của cô là người Mỹ gốc Phi Châu hoặc
người Nam Mỹ. Cô cũng đã dạy toán cho học sinh trong chương trình METS, một
chương trình phục vụ học sinh đang học tiếng Anh và việc học bị gián đoạn. Sự thành
công của cô với những học sinh dễ bị tổn thương nhất được coi như một gương mẫu cho
19 nhân viên mà cô hướng dẫn. Cô có một cam kết sâu sắc để lãnh đạo cho công bằng.
Cô thường xuyên học hỏi nghiên cứu hiện hành và thường xuyên dùng các phương pháp
mới để giúp học sinh học tập. Cô đã viết chương trình giảng dạy và thường xuyên xác
định các cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cô đã tạo điều kiện cho một sáng kiến STEM để
khuyến khích các học sinh lớp 9 có trình độ cao học các môn toán và khoa học bậc cao
hơn. Cô đã đến thăm một trường trung học địa phương cấp II và giúp hàng tá các em học
sinh nữ lớp tám tham dự trong các bài tập toán học và khoa học. Cô cũng giúp tổ chức
STEM Advisory Board của Principal, đưa các thành viên cộng đồng vào các lĩnh vực
STEM để tạo ra các ý tưởng để thu hút học sinh trong việc giải quyết vấn đề và làm việc
theo nhóm.
Hiệu trưởng Donna Redmond Jones của trường Bethesda-Chevy Chase nói: "Bà
Gallagher hướng dẫn qua gương mẫu, giữ cho học sinh và nhân viên có những kỳ vọng
cao, đồng thời sắp xếp một môi trường vui vẻ mà mọi người cảm thấy được chăm sóc và
đánh giá cao. "Cô ấy tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn cho những học sinh cần cô
nhất, không có học sinh lẫn nhân viên nào có thể nghi ngờ về sự quyết tâm của cô trong
nỗ lực giúp các em thành công. Sự hiện diện của cô thì dịu dàng, nhưng ảnh hưởng của
cô rất sâu sắc."

Quỹ Giáo dục Greenblatt cũng tôn vinh Erin Crowley, giáo viên mẫu giáo tại Trường
Tiểu học Somerset, và Helene McLaughlin, giáo viên vật lý và khoa học tổng quát tại
Trường Trung học Northwood, là Giáo Chức Nổi Bật cho năm 2018. Giải thưởng này
vinh danh các giáo chức có kinh nghiệm chưa đến năm năm mà có sự sáng tạo và lòng
hăng say khuyến khích các học sinh vươn lên và thành đạt nhiều hơn.
Những ứng viên chung kết của Giải Thưởng Giáo Chức Của Năm, phải có năm năm kinh
nghiệm dạy học hoặc nhiều hơn tại Quận Montgomery, sẽ được phỏng vấn bởi một ban
gồm các nhà giáo dục, thành viên Hội Đồng Giáo Dục, nhân viên MCPS và đại diện từ
Hội Đồng Quận Montgomery của Hội Phụ Huynh, cũng như thành viên của gia đình
Greenblatt.
Các giáo chức, cùng với các nhân viên khác của MCPS và các cộng sự viên, sẽ được vinh
danh cho công việc phi thường của họ như là một phần của Lễ trao Giải thưởng
Champions cho trẻ em hàng năm. Giáo Chức MCPS của năm sẽ được tuyên bố trong
buổi họp vào ngày thứ tư, ngày 18 tháng 4, tại Trung tâm Nghệ thuật BlackRock ở
Germantown.
Marian Greenblatt Fund, được đặt tên theo một cựu thành viên Hội Đồng Giáo Dục, nhận
diện các giáo chức gây cảm hứng để các học sinh của họ thành đạt, khuyến khích các
giáo chức trẻ hơn thành người tốt nhất, và giúp các trường học và cộng đồng của họ. Quỹ
đã trao giải cho mỗi Giáo Chức của Năm một giải thưởng $2.000, và hai giải Rising Star
Teaching $1.000 cho mỗi người đoạt giải.
Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 3 Tháng 4
Mùa hướng dẫn lớp mẫu giáo 2018 bắt đầu vào Ngày 3 Tháng 4. Trong buổi hướng dẫn,
phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên dạy lớp mẫu giáo và các nhân
viên khác tại trường.
Các buổi hướng dẫn-được xếp đặt tại mỗi trường tiểu học từ Ngày 3 Tháng 4 đến Ngày
26 Tháng 5-dành cho trẻ em được năm tuổi tính đến Ngày 1 Tháng 9, 2018 và cha mẹ
của các em. Phụ huynh nên gọi trường nhà của mình để lấy hẹn ghi danh cho ngày mà
trường đó có buổi hướng dẫn. Các phụ huynh nào không biết rõ về trường tiểu học nào
phục vụ khu vực nhà mình nên gọi văn phòng Boundaries Office tại 240-314-4700 hay
xem School Assignment Locator trên trang mạng MCPS.
Thông tin mẫu giáo

Trang Mạng Mới Nhấn Mạnh Học Sinh Tốt Nghiệp MCPS trong Các Nghề Nghiệp
Thành Công
Là một phần trong nỗ lực của học khu để nâng cao nhận thức về các chương trình Career
and Technology Education (CTE) (Giáo dục Nghề Nghiệp và Công nghệ) của MCPS
(CTE) và những lợi ích mà họ cung cấp, MCPS đã bắt đầu ghi chép lại các câu chuyện về
những học sinh tốt nghiệp MCPS hiện đang thành công trong nghề nghiệp. MCPS đang
phát triển những bài viết và video các bài và sẽ tiếp tục thêm vào bộ sưu tập trong suốt cả
năm. Những câu chuyện này có thể được tìm thấy trên trang Tiểu sử Thành Công.

MCPS có các học sinh tốt nghiệp hiện đang làm việc về tài chính, luật, giáo dục, công
nghệ thông tin và kiến trúc. Các em tin tưởng nền giáo dục và kinh nghiệm mà các em
đạt được ở MCPS với việc cung cấp cho các em một lợi thế lên đại học, cao học, thực tập
và trong sự nghiệp của các em.
Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery Cung Cấp Chương Trình STEM
Smart Miễn Phí
Thư Viện Công Lập Quận Montgomery cung cấp các chương trình STEM Smart miễn
phí cho trẻ em từ 10 đến 14 tuổi. Học sinh sẽ có cơ hội để tìm hiểu về Khoa học, Công
nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) và thực tập các thực nghiệm. Các chương trình này được
dẫn dắt bởi các nhà khoa học đã về hưu tình nguyện viên của Chương trình Tình nguyện
STEM của Hiệp hội Khoa học Tiến bộ Hoa Kỳ (American Association for the
Advancement of Science (AAAS) và Adventures in Science.
Trẻ em có thể tham gia vào tất cả các buổi học hoặc chọn những buổi học mà mình thích.
Cần phải ghi danh cho mỗi buổi học. Tất cả các chương trình bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Ghi
danh tại đây.
Davis, 6400 Democracy Blvd., Bethesda






Ngày 17 Tháng 3: Kitchen Chemistry (Hóa học nhà bếp)
Ngày 31 Tháng 3: Buoyancy/Archimedes - When Liquids Push Objects Up! (Khi
chất lỏng đẩy vật thể lên!)
Ngày 14 Tháng 4: Crime Science Investigations - Escape Room (Các cuộc điều tra
khoa học về tội phạm - Phòng thoát)
Ngày 28 Tháng 4: Chocolate (Sô cô la)
Ngày 12 Tháng 5: Electronics (Điện tử)

Gaithersburg, 18330 Montgomery Village Ave.





Ngày 18 Tháng 3: Strawberry DNA (DNA Dâu tây)
Ngày 15 Tháng 4: Fun with Computer Programming (Vui thích với lập trình máy
tính)
Ngày 29 Tháng 4: Electronics (Điện tử)
Ngày 13 Tháng 5: Fun with Computer Programming (Vui thích với lập trình máy
tính)

Silver Spring, 900 Wayne Ave.






Ngày 25 Tháng 3: Kitchen Chemistry (Hóa học nhà bếp)
Ngày 8 Tháng 4: Buoyancy/Archimedes — When Liquids Push Objects Up!- (Khi
chất lỏng đẩy vật thể lên!)
Ngày 22 tháng 4: Crime Science Investigations — Escape Room (Các cuộc điều
tra khoa học về tội phạm - Phòng thoát)
Ngày 6 Tháng 5: Chocolate (Sô cô la)
Ngày 20 Tháng 5: Electronic (Điện tử)

Các chương trình được tài trợ bởi Friends of the Library Chapter của mỗi chi nhánh.
Chương trình tình nguyện The AAAS Stem đang tuyển dụng tình nguyện viên. Nếu quan
tâm, xin liên lạc với Robert Thomas tại 301-570-2811. Để biết thêm chi tiết về chương
trình, hãy liên lạc với Mary Ellen Icaza ở số 240-777-0006.
Các Em Trẻ MCPS Được Mời Dự Thử cho Chương Trình MoCo’s Got Talent
Kêu gọi tất cả các em trẻ tài năng! Con quý vị có thích nhảy múa, ca hát, vẽ hay viết và
đọc thơ không?
Tất cả học sinh trung học cấp II và III MCPS được mời tham gia thử giọng trong chương
trình MoCo's Got Talent thường niên lần thứ năm sẽ diễn ra vào Chủ nhật 20 tháng 5,
tại The Fillmore ở Silver Spring.
Người tham gia phải ghi danh thử giọng trước tại ActiveMONTGOMERY.org, dùng một
trong những số sinh hoạt được liệt kê dưới đây. Các buổi thử giọng sẽ được tổ chức tại
năm địa điểm trong toàn quận vào những ngày được liệt kê dưới đây. Sau khi ghi danh,
người tham gia phải gọi số 240-777-8080 để đảm bảo khoảng thời gian thử giọng và nhận
những chi tiết về cách nộp tác phẩm nghệ thuật.

Ngày

Địa điểm

Giờ

Sinh
hoạt

Ngày 16
Tháng 3

East County Community Recreation
Center

5 giờ chiều - 9
giờ tối

49619

Ngày 24
Tháng 3

Holiday Park Senior Center

1 - 4 giờ chiều

49625

Ngày 6
Tháng 4

North Potomac Community Recreation 5 giờ chiều - 9
Center
giờ tối

49621

Ngày 13
Tháng 4

Wisconsin Place Community
Recreation Center

5 giờ chiều - 9
giờ tối

49622

Ngày 20
Tháng 4

Upper County Community Recreation
Center

5 giờ chiều - 9
giờ tối

49620

Ngày 20
Tháng 4

Nộp Nghệ thuật Hình ảnh

49678

Có ba loại tài năng: Âm nhạc, Khiêu vũ và Nghệ thuật Hình ảnh. Những người tham gia
có thể tham dự nhiều hơn một loại. Các nhóm và ban nhạc có thể ghi danh; tuy nhiên, tất
cả các thành viên phải hội đủ các điều kiện cần thiết. Các tác phẩm nghệ thuật hình ảnh
phải nộp trước và vào Ngày 20 Tháng 4.
Những người biểu diễn ̣đứng đầu trong mỗi buổi thử giọng sẽ được vào vòng bán kết vào
ngày 28 Tháng 4. 12 thí sinh được vào chung kết sẽ tham dự đêm chung kết MoCo's Got
Talent tại The Fillmore Silver Spring vào Ngày 20 Tháng 5.
Giải thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc của mỗi thể loại và có thể được tham gia
Buổi Silver Spring Summer Concert vào Ngày 5 Tháng 7 và buổi diễn hành Montgomery
County Thanksgiving Parade 2018 vào Ngày 17 Tháng 11.
MoCo's Got Talent đóng vai trò như một nền tảng cho sự biểu hiện sáng tạo, gây cảm
hứng cho những người trẻ tuổi chia sẻ niềm đam mê của họ và đạt đến đỉnh cao. Cuộc thi
nhằm quảng bá tầm quan trọng của nghệ thuật trong đời sống của thanh thiếu niên với hy
vọng giữ cho nghệ thuật phát triển mạnh trên toàn Quận Montgomery.
Để đăng ký, hãy truy cập www.activemontgomery.org. Để biết thêm chi tiết, xin gọi
240-777-8080.

