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MCPS Tìm Kiếm Ý Kiến Phê bình cho Năm Học 2019-2020 

MCPS đã đưa ra Cuộc Thăm Dò Ý Kiến cho Năm Học 2019-2020. Cuộc thăm dò này bao 

gồm các câu hỏi liên quan đến việc đóng cửa trường vào các ngày khác nhau, kể cả ngày 

lễ tôn giáo và không tôn giáo. Dữ liệu này sẽ được phân tích và xem xét để làm lịch cho 

năm học 2019-2020. MCPS muốn nhận ý kiến đóng góp từ gia đình, học sinh, nhân viên 

và trong cộng đồng. 
 
MCPS và Hanover Research đã cộng tác để thực hiện nghị quyết được Hội đồng Giáo 

dục thông qua vào Ngày 14 tháng 11, 2017, để phát triển một cuộc thăm dò ý kiến lịch 

trong các nhóm liên quan. 
 
Phụ huynh/giám hộ sẽ nhận được thư mời thăm dò ý kiến qua e-mail hoặc bưu thiếp được 

gửi kèm theo hướng dẫn để truy cập cuộc thăm dò ý kiến. Phụ huynh/giám hộ cũng sẽ 

nhận được tin về cách thức và nơi để tiếp cận cuộc thăm dò ý kiến học sinh trung học 

(lớp 6–12) với lời mời của họ. Điều này sẽ cho phép phụ huynh/giám hộ kiểm duyệt việc 

tiếp cận thăm dò ý kiến cho con của họ. 

 
Cuộc thăm dò ý kiến được dịch sang tiếng Amharic, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Tây 

Ban Nha và Việt Nam. Tất cả những người tham gia sẽ chọn một trong các ngôn ngữ này 

khi bắt đầu cuộc thâm dò ý kiến trên mạng. Bản sao bằng giấy cũng có sẵn bằng tiếng 

Anh và các ngôn ngữ được dịch. Quý vị muốn có bản sao xin gửi yêu cầu đến 

calendarsurvey@mcpsmd.org. Sự thăm dò ý kiến hết hạn vào ngày 22 tháng 5, 2018. 
 
Việc tham gia thăm dò ý kiến là tự nguyện và dữ liệu được thu thập sẽ ẩn danh và 

bảo mật. 

mailto:calendarsurvey@mcpsmd.org


Thêm chi tiết có tại đây. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/survey2018/ 
 
MCPS tìm kiếm ý kiến phê bình về New Elementary Curriculum (Chương Trình 

Giảng Dạy Mới Cấp Tiểu Học) 
 
MCPS đang tìm kiếm ý kiến của phụ huynh về quy trình và kế hoạch giảng dạy tiểu học 

mới. Cuộc thăm dò yêu cầu các bậc cha mẹ về sự quen thuộc của họ với chương trình 

giảng dạy của trường và yêu cầu họ đánh giá hiệu quả của Curriculum 2.0 (Chương trình 

giảng dạy 2.0). 
 
Cuộc thăm dò cũng tìm kiếm sự phê bình về các khía cạnh quan trọng nhất của một 

chương trình giảng dạy mới; lợi ích của chương trình giảng dạy được mua bên ngoài; bất 

kỳ những lo ngại nào mà học khu nên để ý khi xem xét các sản phẩm chương trình giảng 

dạy; và các yếu tố quan trọng nhất để phát hành thành công một chương trình giảng dạy 

mới. 

 
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery Chính Sách IFA, Chương Trình Giảng Dạy, kêu 

gọi xét lại nội dung chương trình giảng dạy 5 năm một lần. 

 
Khi MCPS chuyển tiếp từ Chương trình Giảng dạy 2.0 sang chương trình giảng dạy được 

mua bên ngoài, ý kiến phê bình của các nhóm liên quan sẽ là một suy xét quan trọng. 

Cha mẹ có thể cung cấp ý kiến phê bình của họ cho đến Ngày 18 tháng 5 tại đây. 
 
Việc chuyển tiếp sang một chương trình giảng dạy tiểu học mới sẽ diễn ra trong nhiều 

năm, bắt đầu với một nhóm các trường học và các môn học được lựa chọn trong năm 

2018–2019. 

Thêm chi tiết 
 
 
 

Các Lễ Tốt Nghiệp Bắt Đầu Ngày 29 Tháng 5 

Mùa trao bằng tốt nghiệp trung học 2018 sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Ba 29 tháng 5 và sẽ kết 

thúc vào Ngày thứ Sáu 8 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution 

Hall sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên trang mạng 

của DAR. 
 

MCPS mời các phụ huynh gửi những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị. 

Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới 

pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng 

MCPS. Phụ huynh và học sinh cũng có thể gởi các bức hình qua Twitter và Facebook 

(dùng hashtag #mcpsgrad). Chúng tôi sẽ đăng lại một số các hình trên các trang thông 

báo xã hội. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/survey2018/
mailto:pio@mcpsmd.org


Để đóng góp một tấm hình qua email, xin hãy làm theo những bước đơn giản sau đây: 
 

 Chọn tấm hình chụp theo chiều ngang đẹp nhất của quý vị. 

 Gởi hình như một tập tin jpeg (không lớn quá 4 MB) và email đến 

pio@mcpsmd.org. 

 Đề tên của con quý vị và tên trường. (Chúng tôi sẽ không phổ biến tên họ.) 
 
Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng 

MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and 

Web Services tại 240-740-2837 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org. 
 
Ngày giờ và địa điểm lễ tốt nghiệp 

 
Đừng bỏ lỡ Gaithersburg Book Festival (Lễ Hội Sách Gaithersburg) 2018 

 
Lễ Hội Sách Gaithersburg 2018 sẽ diễn ra vào Ngày thứ Bảy 19 tháng 5, trên cơ sở của 

Gaithersburg City Hall, 31 S. Summit Avenue ở Gaithersburg. 
 
Lễ hội có một loạt các tác giả và hoạt động cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Một số thành viên 

của cộng đồng MCPS sẽ tiến hành các bài đọc tại lễ hội, và sẽ có các chương trình, hội 

thảo và sinh hoạt trong Children's Village (Làng của Trẻ em) được thiết kế để thúc đẩy sự 

quan tâm đến việc đọc và viết. 
 
Hơn 100 tác giả được xếp đắ ṭ để trình diện. Trong số các tác giả trẻ em và thanh niên 

tham dự là: Sarah Albee, Laura Geringer Bass, Kate Beasley, Kamilla Benko và Winifred 

Conkling. Một số các hội thảo về viết sẽ bao gồm việc tạo ra những câu truyện tranh vẽ, 

bí quyết để kể chuyện tuyệt vời và làm thế nào để viết một truyện trinh thám. 
 
Để biết thêm chi tiết về lễ hội, hãy vào  www.gaithersburgbookfestival.org. 

 
 
 
 

Ananya Tadikonda Được Bầu là Thành Viên Học Sinh Kế Tiếp của Hội Đồng Giáo 

Dục 

Ananya Tadikonda, một học sinh trung học lớp 11 tại Trường Trung Học Richard 

Montgomery, đã được bầu làm Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) 

trong năm học 2018-2019. Kỳ hạn của cô Tadikonda bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 
2018. 

 
Tất cả học sinh trung học cấp III đều đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử SMOB 

và 83.6 phần trăm bỏ phiếu. Cô Tadikonda nhận được 51 phần trăm số phiếu, trong khi 

đối thủ của cô, Nimah Nayel, cũng là một học sinh lớp 11 tại Richard Montgomery, nhận 

được 49 phần trăm. 

mailto:pio@mcpsmd.org
mailto:pio@mcpsmd.org
http://www.gaithersburgbookfestival.org/


 

Cô Tadikonda hiện là Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Học Sinh Học Khu Địa Phương Quận 

Montgomery(MCR). Cô cũng phục vụ trong ban điều hành cho Hiệp Hội Học Sinh 

Maryland và là Đồng Chủ tịch của MoCo EmpowHER. 

SMOB là một thành viên bỏ phiếu của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery. SMOB 

có thể bỏ phiếu về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể, vốn và ngân sách điều 

hành, và đóng cửa trường học, mở cửa lại và ranh giới. SMOB không thể bỏ phiếu về các 

hành động tiêu cực cá nhân. SMOB không được trả lương, nhưng nhận học bổng đại học 

$5,000, các giờ dịch vụ học vấn, và một tín chỉ xã hội học trình độ danh dự. 

 
Cô Tadikona sẽ thay thế SMOB hiện tại, Matthew Post, một học sinh lớp 12 ở trường 

trung học Sherwood mà sẽ tốt nghiệp vào tháng 5. 
 
 

Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng Student Member of the Board. 

 
Montgomery County Recreation Tổ Chức Move More Montgomery Festival (Lễ Hội 

Di Chuyển Thêm) vào Ngày 12 tháng 5 

Montgomery County Recreation sẽ tổ chức lễ hội Move More Montgomery hàng năm lần 

thứ ba vào Ngày thứ Bảy 12 tháng 5, từ trưa đến 4 giờ chiều tại Bohrer Park tại trại Summit 

Hall, đặt tại 506 S. Federick Avenue ở Gaithersburg. 
 
Move More Montgomery là một sáng kiến được thiết kế để khuyến khích người dân đứng 

lên và di chuyển vì sức khỏe và cho sức khỏe được tốt hơn. Chương trình toàn diện này 

cố gắng thông báo và nâng cao sức khỏe của tất cả người dân trong quận. 
 
Lễ Move More Montgomery, một loại ngày lễ ngoài trời, sẽ có một cuộc đi bộ trong cộng 

đồng, các biểu diễn thể thao và thể dục, biểu diễn năng động và các lớp học ngắn, gian 

hàng chăm sóc sức khỏe tương tác, các sinh hoạt của trẻ em bao gồm một khu chơi, và 

Fido Fitness Arena (Sân Thể Dục Fido). Sự kiện sẽ được tổ chức dù mưa hoặc nắng. 
 
Lễ hội Move More Montgomery cũng là sự kiện tổng kết cho cuộc thi Move More 

Montgomery 100 Mile Challenge. Những người dân quận đã hoàn thành thử thách bằng 

cách đi bộ hoặc chạy 100 dặm trong 100 ngày sẽ được công nhận tại sự kiện này. 
 
Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng của Move More Montgomery Festival hoặc gọi 

240-777-6946. 


