Các Ngày Hội Đại Học Sắp Đến Trong Tháng Tư và Tháng Năm
Học sinh và phụ huynh MCPS được khuyến khích tham dự ba sự kiện trong tháng
Tư và tháng Năm mà sẽ giúp họ chuẩn bị cho đại học:
Montgomery County National College Fair (Ngày Hội Đại Học Toàn Quốc
Quận Montgomery) thường niên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 9 tháng 4,
và ngày thứ Năm 10 tháng 4 tại Agricultural Center, 16 Chestnut St. 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. Ngày hội được tổ chức từ 9 giờ 45 sáng đến
12 giờ 30 trưa trong cả hai ngày này cũng như từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối
vào ngày thứ Tư. Ngày hội là miễn phí và dành các học sinh các lớp 8 đến 12 và
phụ huynh các em. Thêm thông tin.
Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy
10 tháng 5, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Universities at Shady Grove (USG), 9630
Gudelsky Dr. ở Rockville. Ngày hội nhắm vào các học sinh các lớp 6 đến 10 và
phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội gặp các đại diện từ các đại
học, và các cá nhân đại diện các nghề nghiệp khác nhau sẽ có mặt để cho ý kiến và
trả lời các câu hỏi. Sẽ có những buổi hội thảo về nhiều vấn đề khác nhau, cũng như
thông tin về những cơ hội về trợ cấp tài chánh và học bổng. Học sinh và gia đình
cũng sẽ có cơ hội viếng thăm khuôn viên đại học USG. Ghi danh là cần thiết vì số
chỗ có giới hạn. Xin ghi danh qua trang mạng MCPS Parent Academy hay gọi
301-279-3100.
ACT hay SAT? : Làm Thế Nào Để Xác Định Kỳ Thi Tốt Nhất cho Con Quý
Vị
Vào Ngày thứ Năm 15 tháng 5, MCPS Parent Academy sẽ tổ chức một buổi
hướng dẫn các phụ huynh về sự khác biệt giữa hai kỳ thi vào trường đại học. Trong
buổi hướng dẫn, phụ huynh sẽ có cơ hội để thẩm định trong 60 giây mà sẽ có
những câu hỏi mẫu từ cả hai kỳ thi và sẽ giúp các phụ huynh xác định kỳ thi nào

thích hợp với cách học và cá tính của con họ nhất. Buổi hội thảo là từ 7 giờ đến 8
giờ 30 tối tại Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive ở Bethesda.
Parent Academy - Hội Thảo Phụ Huynh
Ghi Danh Lớp Hè Bắt Đầu Ngày 3 Tháng 4
Ghi danh cho chương trình học hè trường trung học cấp III và tiểu học 2014 bắt
đầu Ngày thứ Năm 3 Tháng 4.
Cho các chương trình trung học cấp III, học sinh nên ghi danh với thầy giáo cố vấn
tại trường em. Các chương trình sẽ được tổ chức tại bốn địa điểm: các trường trung
học cấp III Montgomery Blair, Paint Branch, Watkins Mill và Thomas S. Wootton.
Kỳ học đầu là từ Ngày 23 tháng 6 đến Ngày 11 tháng 7; kỳ học thứ nhì là từ
Ngày 15 tháng 7 đến Ngày 1 tháng 8. Ghi danh chấm dứt vào ngày 9 tháng 6 cho
kỳ học I và ngày 25 tháng 6 cho kỳ học II. Ghi danh trễ sẽ không được chấp
nhận. Xem trang mạng lớp hè trung học cấp III để biết thêm chi tiết về tiến trình
ghi danh.
Đối với các chương trình tiểu học, phụ huynh phải dùng các đơn ghi danh gởi qua
bưu điện có trên trang mạng lớp hè tiểu học. Chương trình sẽ có tại các trường tiểu
học Beall, Fields Road và William Tyler Page. Khóa học bắt đầu vào ngày 8 tháng
7 và chấm dứt vào ngày 1 tháng 8. Thời kỳ ghi danh chấm dứt vào ngày 20 tháng
6.
Phụ huynh cần liên lạc với Điều Hợp Viên Lớp Hè tại trường của em học sinh về
Chương Trình Trung Học Cấp II, mà sẽ được tổ chức độc lập với tiểu học và trung
học cấp III.
Lớp Hè 2014
Ghi Nhớ Ngày Này! Hội Nghị Chương Trình Giáo Dục Đặc biệt Được Tổ
Chức vào Ngày 17 Tháng 5
Phụ huynh, nhân viên, học sinh và các thành viên cộng đồng được mời đến Hội
Nghị Giáo Dục Đặc Biệt, Dẫn Dắt Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho một Ngày Mai
Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 17 tháng 5, từ 8 giờ 15
sáng đến 2 giờ 30 trưa tại Rockville High School, 2100 Baltimore Road ở
Rockville.

Hội nghị sẽ gồm có một diễn giả chính cấp quốc gia, những nguồn tư liệu và các
buổi hội thảo cho các gia đình các học sinh có khuyết tật. Các gia đình sẽ có cơ hội
để gặp gỡ những đại diện từ nhiều văn phòng MCPS và các cơ quan quận
Montgomery và các tổ chức phi lợi nhuận.
Để ghi danh cho hội nghị này, xin xem www.mcps parentacademy.org hay gọi
301-517-5940. Hội nghị này là miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ, một bữa ăn sáng
nhẹ và các bữa ăn trưa đựng sẵn trong hộp.
Parent Academy Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới
MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ
hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những thông tin, nguồn tư liệu,
công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong học tập của con em.
Những buổi hội thảo mùa thu sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Tư 2 Tháng 4. Đừng bỏ
qua các buổi họp về các kỳ thi vào đại học, cách làm cha mẹ một cách hiệu quả, an
toàn trên mạng và truyền thông xã hội, và nhiều đề tài khác nữa.
Parent Academy - Hội Thảo Phụ Huynh
Tìm Hiểu về Các Chọn Lựa cho Trung Học Cấp III và Cấp II
Phụ huynh các học sinh Lớp 7 sinh sống hay theo học trường trung học cấp II
trong Northeast Consortium (NEC) được mời tới dự các buổi họp thông tin để biết
về các lựa chọn cho Consortia trung học cấp III, các chương trình phải nộp đơn và
tiến trình Choice. Buổi họp sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 23 tháng 4,
tại Springbrook High School, 201 Valleybrook Dr. ở Silver Spring.
Phụ huynh các học sinh Lớp 7 trong vùng Downcounty Consortium (DCC) được
mời tới dự buổi họp thông tin tương tự lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Tư 30 tháng 4,
tại Wheaton High School, 12601 Dalewood Dr. ở Silver Spring.
Tiến trình Choice bắt đầu vào mùa thu của năm Lớp 8 của học sinh. Phụ huynh các
học sinh Lớp 4 sinh sống tại hay theo học trường trong Middle School Magnet
Consortium (MSMC) được mời tới dự một buổi họp thông tin lúc 7 giờ tối vào
ngày thứ Tư 14 tháng 5 tại Richard Montgomery High School, 250 Richard
Montgomery Drive ở Rockville. Trong buổi họp, phụ huynh sẽ tìm hiểu về các lựa
chọn cho Consortia, các chương trình nạp đơn và tiến trình Choice mà được tổ
chức vào mùa thu của năm lớp năm của em học sinh.

Thêm thông tin có trên trang mạng Division of Consortia Choice and Application
Program Services.
Bầu Cử Đại Diện Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục Sẽ Được Tổ Chức vào
Ngày 30 Tháng 4
Xin hãy nhắc nhở các học sinh trung học cấp III bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp
đến cho tân Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) vào Ngày thứ
Tư 30 Tháng 4.
Hai ứng cử viên vòng cuối là Dahlia Huh, một học sinh lớp 11 tại Clarksburg
High School và Calvin Yeh, một học sinh lớp 11 tại Poolesville High School. Xem
trang mạng SMOB để lấy thêm thông tin và đọc về họ.
Đến Tham Gia cùng Dân Biểu Liên Bang Chris Van Hollen Tại Diễn Đàn Sắp
Tới Về Các Học Viện Quân Sự
Các học sinh trong các lớp 9-11 và phụ huynh các em được mời đến hai diễn đàn
sắp tới do Congressvan Chris Van Hollen chủ trì để tìm hiểu thêm về các học viện
quận sự Hoa Kỳ và điều kiện tuyển sinh của nó. Các đại diện từ các học viện
Không Quân, Duyên Phòng, Hàng Hải Thương Thuyền, Lục Quân và Hải Quân
Hoa Kỳ sẽ có mặt để cho ý kiến và trả lời các câu hỏi. Diễn đàn thứ nhất sẽ được tổ
chức vào ngày thứ Năm 24 tháng 4 từ 7 – 8:30 tối tại Montgomery County
Executive Office Building, 101 Monroe Street. Diễn đàn thứ nhì sẽ được tổ chức
vào ngày thứ Hai 5 tháng 5,từ 7 đến 8:30 tại McDaniel College, 2 College Hill in
Westminster.

