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Biết Một Giáo Viên, Hiệu Trưởng, Nhân Viên Hỗ Trợ Xuất Sắc?
Phụ huynh và hội viên cộng đồng, bây giờ là thời gian để đề cử một nhân viên tốt và rạng rỡ
nhất. MCPS có một vài giải thưởng để vinh danh những nhân viên xuất chúng. Hạn cuối nạp đơn
là vào tháng tới và trong tháng Giêng 2018. Đừng ngại; hãy đề nghị!
Mùa giải thưởng đã đến! Đề cử đã bắt đầu cho một số cuộc tuyển lựa để tôn vinh giáo viên và
hiệu trưởng xuất sắc. Đó là—
Giải thưởng The Marian GreenBlatt Excellence trong ngành Giáo Dục công nhận ba giáo
chức toàn thời gian từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đã chứng minh về việc thúc đẩy sự thành công
của học sinh chẳng hạn như đóng được khoảng cách biệt về thành tích hoc ̣ tập. Một trong những
người đoạt giải Master Teacher Award sẽ được chọn là Giáo Viên Trong Năm của MCPS. Một
người đoạt giải sẽ được chọn cho mỗi cấp học: tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III.
Thêm thông tin có tại đây. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Marian Greenblatt Xuất Sắc Trong Giáo Dục cho Giáo Viên Ngôi Sao Đang
Lên tuyên dương một giáo viên toàn thời gian năm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay thứ tư trong các
lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà có một thành tích rõ rệt thúc đẩy sự thành công của học sinh. Thêm
thông tin có tại đây. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng, 2018
Báo Washington Post Giải Thưởng Giáo Viên Trong Năm: Giải Thưởng Giáo Viên Trong Năm
của báo Washington Post tuyên dương một giáo viên toàn thời gian dạy từ lớp mẫu giáo đến Lớp
12. Vị giáo viên này phải hiểu những nhu cầu cá nhân của học sinh, khuyến khích tài năng và
nâng cao lòng tự trọng của các em. Người này phải chứng tỏ có một kiến thức thông suốt về nội
dung môn học và có khả năng chia sẻ kiến thức một cách có hiệu quả với học sinh. Sean Pang ở
trường Trung học cấp III Rockville là người đoạt giải năm ngoái. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày
thứ Sáu 5 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Báo Washington Post Hiệu Trưởng của Năm: Giải thưởng này tuyên dương
những hiệu trưởng mà đã vượt lên trên những đòi hỏi thường ngày của chức vụ của họ hầu tạo
nên một môi trường giáo dục ngoại hạng. Đề cử có thể do thầy giáo, học sinh, cựu học sinh, phụ
huynh, nhà quản trị hay công chúng nạp. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5 tháng Giêng,
2018
Giải Thưởng The Shirley J. Lowrie Thank you for Teaching: Giải Thưởng "Cám Ơn Đã Giảng
Dạy" của Shirley J. Lowrie tôn vinh các giáo viên tiểu học phi thường làm việc trực tiếp với các
học sinh hàng ngày trong lớp học, chứng tỏ có kiến thức sâu rộng về chủ đề và giao tiếp hiệu quả
chủ đề đó tới học sinh. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Mark Mann và Harmony Hàng Năm của Giám Đốc Học Khu: Giải Thưởng này tôn
vinh các hiệu trưởng của MCPS, nổi bật trong việc thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, có liên hệ

tốt đẹp đến với mọi người trong cộng đồng. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5 tháng
Giêng, 2018
Nhân Viên Hỗ Trợ của Năm 2018: Giải Thưởng này dành cho nhân viên hỗ trợ đã có một đóng
góp suất sắc cho MCPS. Những người được đề cử phải là nhân viên lâu dài và có ít nhất ba năm
làm việc với MCPS. Đề cử sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chỉ khác nhau bao gồm sáng
kiến, sự sáng tạo, kỹ năng và sự cống hiến; đóng góp cho học sinh, nhân viên và/hoặc cộng đồng
rộng lớn hơn; tôn trọng và ngưỡng mộ; lãnh đạo; và kỹ năng giao tiếp. Hạn cuối: 5 giờ chiều
ngày thứ Năm 21 tháng 12. Mẫu đơn đề cử có tại đây.
Giám Đốc Học Vụ, Ban Quản lý Chính sách của Hội đồng Quản trị Đề nghị Các Chọn Lựa
Lịch Mới năm 2018-2019
Hội Đồng Giáo Dục đã xếp đặt để thảo luận về các đề nghị lịch trình mới tại cuộc họp vào ngày
14 tháng 11. Các đề nghị này có trên trang mạng MCPS.
Dưới đây là thông tin mới nhất từ Giám đốc điều hành Andrew Zuckerman về sự phát triển của
lịch 2018-2019.
Như tôi đã chia sẻ với quý vị thứ Sáu vừa qua, Ủy ban Quản lý Chính sách của Hội đồng Giáo
dục đã họp vào ngày Thứ Ba, 24 Tháng 10, để thảo luận thêm về lịch trường học năm 20182019. Tại cuộc họp này, được tổ chức ngày hôm qua, nhân viên đã trình bày lịch trình đề nghị
của Giám Đốc Học vụ cho niên học 2018-2019. Ngoài ra, các hội viên của Ủy ban Quản lý
Chính sách của Hội đồng yêu cầu nhân viên phát triển thêm 3 lịch trình để toàn bộ Hội đồng xem
xét tại cuộc họp kinh doanh vào ngày 14 tháng 11. Quý vị có thể xem bản trình bày và thảo luận
từ cuộc họp Ủy ban Quản lý Chính sách ngày 24 tháng 10, 2017 TẠI ĐÂY và quý vị có thể xem
các lich trình mới được đề cử TẠI ĐÂY.
Các lịch do Dr. Smith và các thành viên trong Ban Quản lý Chính sách của Hội đồng đề nghị dựa
trên ý kiến phản hồi rộng rãi từ hàng loạt những người có liên quan. Mỗi người tìm cách tối đa
hóa số ngày hạn chế trong năm tới để giải quyết nhiều sở thích. Như quý vị có thể biết, chỉ có 6
ngày kể từ ngày 3 tháng 9, 2018 (Ngày lao động) cho đến ngày 14 tháng 6, 2019 (ngày được học
cuối cùng của trường ở tiểu bang Maryland trong năm 2018-2019) mà có thể được lập trình cho
những sinh hoạt không bắt buộc là giáo khoa, chẳng hạn như ngày nghỉ mùa Xuân hoặc những
ngày chấm điểm/soạn bài. Quyết định làm thế nào để sử dụng những ngày hạn chế này vì nhiều
lợi ích đã là thách thức, và chúng tôi đã đánh giá cao những ý kiến phản hồi và quan điểm được
cung cấp từ tất cả mọi người.
Bước kế trong việc phát triển lịch học năm 2018-2019 sẽ là toàn bộ Hội đồng thảo luận về những
đề nghị lịch trình mới này tại cuộc họp Hội đồng ngày 14 tháng 11. Tôi dự liệu Hội đồng sẽ bỏ
phiếu tại cuộc họp ngày 14 tháng 11 để chấp nhận năm học 2018-2019.
Andrew Zuckerman
Chánh Sở Điều Hành
Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Nhận thông tin mới nhất trên trang mạng lịch của trường học.
myMCPS Portal Hiện tại Bao gồm Tài liệu Chương trình Giảng dạy và Tài nguyên
Tin tức phụ trội, bao gồm các tài liệu trong nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh, toán học và khoa
học, cung cấp rõ ràng hơn và truy cập vào chương trình giảng dạy cho phụ huynh và học sinh.
Để đáp lại các yêu cầu của phụ huynh và những người liên quan khác, Cổng phụ huynh và học
sinh của myMCPS bây giờ bao gồm các tài liệu giảng dạy và các nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ
tốt hơn cho việc học của học sinh. Sự chuyển tiếp của MCPS tới cổng thông tin cung cấp cơ hội
để được rõ ràng hơn và truy cập vào chương trình giảng dạy cho phụ huynh/giám hộ và học sinh.
Cổng thông tin phụ huynh đã thay thế Edline làm phương tiện truyền thông chính từ nhà đến
trường để các trường chia xẻ những tin về điểm, những ngày đi học, thời khoá biểu và nhiều hơn
nữa.
Kể từ giữa tháng 10, MCPS đã đăng tài liệu chương trình giảng dạy và cập nhật cho cổng thông
tin, bắt đầu với môn Anh ngữ, Toán, và Khoa học.


Ở cấp tiểu học, tài liệu về đọc và toán cho lớp K-5, và khoa học cho lớp 4-5 đã được phát
hành. Các tài nguyên cho trường tiểu học có thể tìm thấy ở đây.
https://sites.google.com/a/mcpsmd.net/mcps-elementary-curriculum-parentresources/home



Ở cấp độ trung học, các tài liệu chương trình giảng dạy Anh ngữ cho các lớp 6-12 và lớp
toán cho Toán 6 đến Đại số II đã được phát hành. Tài nguyên cho trường trung học có thể
tìm thấy ở đây.
https://sites.google.com/mcpsmd.net/secondaryparentresources/home

Các nguồn tài nguyên giảng dạy sẽ được bổ túc và đăng trong suốt cả năm.
Tổng Giám Đốc Học Vụ Đề Nghị Kế hoạch Xây dựng Trường học $1.818 tỷ
Đề xuất 6 năm sẽ đề cập đến sự gia tăng số học sinh ghi danh và cơ sở hạ tầng lão hóa. Đề nghị
bao gồm 30 dự án năng lực, và tiêu biểu một gia tăng $74 triệu trong Chương trình Cải tiến Thủ
đô hiện tại.
Tổng Giám Đốc Jack R. Smith đang đề nghị một kế hoạch xây dựng trường sáu năm $1.818 tỷ
cho MCPS, trong đó có 30 dự án về năng lực để giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ học trên toàn
hệ thống. Chương trình Cải tiến Thủ đô (CIP) năm tài chính được đề nghị cho năm 2019-2024
của Tổng giám đốc Học vụ cho thấy mức tăng $74 triệu so với CIP hiện tại sáu năm, điều này
cần thiết để đối phó với sự gia tăng ghi danh nhanh chóng của khu học chánh.

"Chúng tôi đang phải đối diện với cả hai việc, sự cần thiết cấp bách trong việc giải quyết nhu cầu
cơ sở của trường học và chịu trách nhiệm về mặt tài chính trong các hướng dẫn chi tiêu hàng
năm của Quận", ông Smith phát biểu. "Khuyến nghị này hoàn thành cả hai bằng cách giải quyết
nhu cầu dự án cơ sở hạ tầng và năng lực quan trọng nhất cho các Trường Công Quận
Montgomery."
Trong năm học 2017-2018, số học sinh ghi danh là 161,936, tăng 2.926 học sinh một năm. Số
học sinh ghi danh đã tăng lên 24,191 trong 10 năm qua.
Đọc Đề nghị Chương trình Cải tiến Thủ đô Năm 2019-2024 của Tổng Giám Đốc Học Vụ
Các Dự Án Cấp Tiểu Học
Đề nghị CIP sáu năm bao gồm ba trường tiểu học mới và thêm bốn dự án mới cho trường tiểu
học (trường Cresthaven, DuFief, Ronald McNair và Roscoe R. Nix). Trong số các trường mới
được đề nghị, hai trường thuộc Nhóm Clarksburg và một trường thuộc Nhóm Richard
Montgomery. Các dự án này là thêm vào 11 dự án bổ sung đã được thừa nhận trước đó.
Các Dự án Trung học Cấp II
Ở trung học cấp II, đề nghị CIP bao gồm bốn dự án đã được thừa nhận trước đó và thêm hai dự
án mới. Các dự án mới sẽ ở Trường trung học cấp II Parkland và Trường trung học cấp II
International Silver Spring, cả hai đều đã sử dụng quá mức.
Các Dự án Trung học Cấp III
Ở trung học cấp III, đề nghị bao gồm hai dự án được thừa nhận trước đó và thêm hai dự án mới.
Các dự án mới sẽ là nới rộng Trường Trung học Northwood để chứa 2,700 học sinh (tăng 1,200
chỗ ngồi) và nới rộng Trường Trung học cấp III John F. Kennedy.
Đề nghị cũng đưa ra việc mở lại trường trung học cấp III Charles W. Woodward để giải quyết
việc sử dụng quá mức trong cả hai Downcounty Consortium và Nhóm Walter Johnson. Đề nghị
cũng bao gồm tài trợ cho một dự án để xây dựng một trường trung học cấp III mới ở địa điểm
Crown nằm trong Thành phố Gaithersburg.
Dự án toàn Quận
Ngân sách Đề nghị năm 2019 và Chương trình Cải tiến Thủ đô năm 2016-2024 sẽ đưa ra các
nhu cầu toàn hệ thống bằng cách tăng các dự án có hệ thống của chúng ta, chẳng hạn như Thay
thế Mái nhà và Thay thế Tài sản Chu kỳ. Đặc biệt, đề nghị bao gồm một khoản tăng qũy đáng kể
để nâng cấp và/hoặc thay thế hệ thống sưởi, thông khí và điều hòa không khí (HVAC) đã dùng
quá nhiều năm qua mức ấn định.
Xem bản trình bày cho Hội đồng Giáo dục

Dành cho Học sinh và Gia đình, Hội chợ về Sức khoẻ Tâm thần vào ngày 13 tháng 11
Sự kiện này sẽ giới thiệu các nhà tâm lý học trường MCPS cung cấp thông tin về nhiều chủ đề,
bao gồm yoga và chánh niệm, phát triển thời thơ ấu, vệ sinh giấc ngủ, liệu pháp vật nuôi và kỹ
năng đối phó.
Là một phần của Tuần lễ Nhận thức về Tâm lý Học đường (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11),
Hiệp hội các nhà tâm lý Học đường Quận Montgomery sẽ tổ chức Hội chợ Sức khỏe Tâm lý
Tâm thần đầu tiên vào ngày thứ Hai, 13 Tháng 11. Các học sinh và gia đình được mời tham dự
khi các nhà tâm lý học từ MCPS chia xẻ những kỹ năng và thông tin về nhiều chủ đề, bao gồm
yoga và chánh niệm, phát triển thời thơ ấu, vệ sinh giấc ngủ, liệu pháp vật nuôi và kỹ năng đối
phó. Sự kiện sẽ được tổ chức từ 5-7 giờ chiều vào ngày 13 tháng 11 tại Thính đướng của Trung
tâm Dịch vụ Giáo dục Carver, 850 Hungerford Dr ở Rockville (vào cửa North Entrance của tòa
nhà).

