
 

Đến với MCPS để Dự Buổi Hội Thoại về Phép Lịch Sự Trên Mạng 

Kính mời quý vị tham dự Diễn Đàn Về Lịch Sự Trên Mạng vào Ngày thứ Năm 24 
tháng 4, từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối tại thính đường Richard Montgomery High 
School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Thuyết trình viên sẽ là 
Andrea Weckerle, tác giả của Civility in the Digital Age (Phép Lịch Sự Trong Thời 
Đại Điện Toán) và chủ tịch của CiviliNation, mà chú tâm đến xây dựng khả năng 
của các cá nhân để trao đổi và tham gia vào không gian ảo một cách có trách 
nhiệm. Tại diễn đàn này, sẽ có một cuộc thảo luận về những cách khác nhau mà 
các thành viên của cộng đồng MCPS có thể tham dự vào đề xướng và cung cấp 
những ý kiến phản hồi. 

Để biết thêm chi tiết và để hồi đáp, xin xem trang mạng Cybercivility 

Các Em Đã Sẵn Sàng cho "Thách Thức của Lớp 5" Chưa? 

Quỹ Giáo Dục Học Khu Montgomery 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 một trong ba sự kiện ''Các Em Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức Lớp 5 
Chưa?'' trong tháng Năm. Các sự kiện này sẽ trắc nghiệm các thí sinh nổi tiếng địa 
phương về kiến thức của họ về các sự kiện Lớp 5. Học sinh từ hàng chục trường 
tiểu học MCPS sẽ tham gia các chương trình này. Tiền gây được sẽ trực tiếp hỗ trợ 
sứ mạng của Quỹ MCPS, là cung cấp tài trợ, các chương trình và học bổng để cải 
thiện những cơ hội giáo dục cho các học sinh MCPS. "Những Thách Thức Lớp 5" 
sẽ được tổ chức: 

 Ngày thứ Ba 6 Tháng 5, 7 giờ tối, tại BlackRock Center For the Arts, 
12901 Town Commons Drive ở Germantown 

 Ngày thứ Ba 13 Tháng 5, 7 giờ tối, tại AFI Silver Theater and Cultural 
Center, 8633 Colesville Road ở Silver Spring 

 Ngày thứ Tư 21 Tháng 5, 7 giờ tối, tại F. Scott Fitzgerald Theater, 603 
Edmonston Drive ở Rockville 
 
Để thêm thông tin và mua vé, xin xem trang mạng này. 



 

Đề Cử cho Giải Thưởng ESOL cho Giáo Viên, Hiệu Trưởng Bắt Đầu 

Đề cử bắt đầu cho các Giải Thưởng Giáo Viên Anh Ngữ Dành Cho Người Ngoại 
Quốc (ESOL) và Hiệu Trưởng. Tiểu Ban Tư Vấn ESOL/Song Ngữ (EBAC) sẽ 
tặng năm giải thưởng— 
 

 Giải Thưởng Giáo Viên Xuất Sắc, mà sẽ dành cho ba giáo viên ESOL (một 
tại tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III),mà không những chỉ là 
giáo viên xuất sắc nhưng cũng đã giúp đỡ các học sinh thích nghi với đời 
sống tại nước Mỹ. 
Đơn Đề Cử 
 

 Giải Hiệu Trưởng của Năm, mà sẽ được trao tặng cho một hiệu trưởng đã 
dành sự hỗ trợ đặc biệt cho chương trình ESOL tại trường của mình. 
Đơn Đề Cử 
 

 Giải Thưởng Giáo Viên Xuất Sắc cho Phục Vụ Cộng Đồng Carol Chen được 
tặng cho một giáo viên mà đã biểu lộ nhưng phẩm chất giảng dạy lãnh đạo 
xuất sắc khi giúp các học sinh ESOL học Anh ngữ và thích nghi với Hoa 
Kỳ. 
Đơn Đề Cử 

 
Tất cả các đề cử sẽ có hạn chót vào ngày Thứ Tư 30 Tháng 4. Để có thêm thông 
tin, xin liên lạc với Sonja M. Bloetner tại 301-230-0670. 

Ngày Cộng Đồng MCPS với Giám Đốc Học Vụ Starr 

Giám Đốc Học Vụ Starr sẽ tổ chức Ngày Cộng Đồng cuối cùng trong năm học của 
ông vào ngày thứ Hai 28 tháng 4, tại các cụm trường Northeast Consortium, Col 
Zadok Magruder và Sherwood. Dr. Starr sẽ thăm viếng các trường học, gặp nhân 
viên và tổ chức một buổi họp Công Cộng, 7 giờ 30 tối - 9 giờ tối tại Paint Branch 
High School, 14121 Old Columbia Pike tại Burtonsville. Kính mời quý vị phụ 
huynh và các thành viên cộng đồng đến dự và đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến. Sẽ có 
dịch vụ trông trẻ và thông dịch miễn phí. 
 
Trang Mạng về Ngày Cộng Đồng 



 

Các Trường Trung Học MCPS Sáng Chói Trong Xếp Hạng Quốc Gia 
 
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) có tám trường trong số 200 
trường trung học cấp III hạng cao nhất nước, theo Thách Thức Trung Học Cấp III 
2014 của Washington Post , được tiết lộ vào ngày 7 tháng 4, 2014. Tất cả 25 
trường trung học MCPS đều vào danh sách, mà bao gồm trên 2,000 trường công và 
tư, đại diện 9 phần trăm xếp hạng cao nhất của các trường trung học cả nước. 
 
Hai trường trung học MCPS—Poolesville và Richard Montgomery—là ở trong số 
100 truòng xếp hạng cao nhất của Thách Thức Trung Học Cấp III, mà xếp các 
trường dựa theo sự phổ cập các lớp nghiêm ngặt, bao gồm các Giáo Trình Nâng 
Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB). 
 
Tám trường trung học cấp III ở nhóm 200 trường xếp hạng cao nhất của danh sách 
High School Challenge là Poolesville (68), Richard Montgomery (92), Winston 
Churchill (116), Bethesda-Chevy Chase (139), Walt Whitman (149), Walter 
Johnson (158), Thomas S. Wootton (162), và Quince Orchard (164). Nói chung, 22 
trong số 25 trường trung học cấp III của học khu ở trong phần nửa cao nhất của 
danh sách, mà gồm 2,025 trường trung học cấp III. 
 
Đọc thông cáo báo chí 
 
Thành Tích MCPS trên Thách Thức Trung Học Cấp III 
 
Những Nhà Lãnh Đạo và Tình Nguyện Viên Cộng Đồng sẽ được vinh danh 
ngày 28 tháng 4 tại Lễ Trao Giải Thưởng Phục Vụ Montgomery  
 
Buổi Lễ Trao Giải Thưởng Phục Vụ Montgomery hằng năm lần thứ Ba sẽ được tổ 
chức vào ngày thứ Hai, 28 tháng 4, tại Imagination Stage ở Bethesda. Giải 
Thưởng Phục Vụ Montgomery vinh danh các cá nhân, các nhóm và tổ chức nào đã 
chứng tỏ một tinh thần thiện nguyện xuất chúng.  
 
Giải thưởng sẽ được tặng cho chín người được vinh danh. Jason Amboo, một học 
sinh tại Eastern Middle School, sẽ nhận Giải Thưởng Phục Vụ Montgomery trong 
Lãnh Vực Tuổi Trẻ vì việc làm của em với Montgomery Housing Partnerships. 



 

Jason phục vụ 400 giờ trong năm 2013, số giờ cao nhất của bất cứ tình nguyện viên 
nào, tại Montgomery Housing Partnerships. 
 
Sự kiện này mở cửa tự do cho công chúng, nhưng số chỗ ngồi có giới hạn và cần 
phải ghi danh trước. Xem www.montgomeryserves.org để thêm thông tin. 
 
 
Tuổi Trẻ MCPS Được Mời Dự Thử cho Chương Trình MoCo’s Got Talent 
 
Lời kêu gọi tất cả tuổi trẻ tài năng! Con quý vị có thích nhảy múa, ca hát hay viết 
và đọc thơ không?  Tất cả các học sinh trung học cấp II và cấp III MCPS được mời 
biểu diễn cho chương trình MoCo’s Got Talent mà sẽ được tổ chức vào ngày Chủ 
nhật 18 tháng 5, tại The Fillmore ở Silver Spring. Học sinh nào quan tâm đến biểu 
diễn hay nạp một sáng tác nghệ thuật nên liên lạc với Montgomery County Youth 
Advisory Committee cho đến Thứ Năm 24 tháng 4, tại 301-655-9679 hay gởi 
email tại đây. 


