Những Bài Thi Thẩm Định Tiểu Bang Mới Sắp Đến MCPS
Đây là năm cuối cùng mà Các Bài Thi Thẩm Định Trường Học của Maryland
(Maryland School Assessment-MSA) sẽ được cho thi tại các Trường Công Lập
Quận Montgomery. Bắt đầu từ 2014-2015, tất cả các học sinh các Lớp 3-8 tại
Maryland sẽ thi bài trắc nghiệm mới của Hiệp Hội Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại
Học và Nghề Nghiệp (PARCC—Assessment of Readiness for College and
Careers) về đọc/Anh văn (ELA) và toán. Bài thi thẩm định PARCC được theo sát
với Những Tiêu Chuẩn Chủ Yếu Chung của Tiểu Bang (Common Core State
Standards-CCSS) và sẽ đo lường những kỹ năng suy luận có phê phán và kỹ năng
giải quyết vấn đề thiết yếu mà học sinh cần để thành công tại đại học và nghề
nghiệp. Trong năm chuyển tiếp này, phần đông các học sinh sẽ thi MSA trong
khung thời gian thi ngày 3-12 tháng Ba. Tuy nhiên, một số học sinh trong hầu hết
mọi trường của MCPS sẽ thi thử các bài thi thẩm định mới PARCC năm nay.
Những bài thi thử này không phải là bài thi chính thức và các câu trả lời của học
sinh sẽ được dùng để thẩm định phẩm chất của các câu hỏi trắc nghiệm và sẽ
không được chấm điểm hay báo cáo. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu con họ sẽ
tham gia kỳ thi thử PARCC.
Tìm hiểu thêm

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành Cho Niên Học
Tới
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành
Tài Khóa (FY) 2015 2.32 tỹ dollar cho Học Khu Quận Montgomery. Ngân sách
biểu thị một gia tăng 4 phần trăm so với ngân sách hiện nay và là 2.3 phần trăm
cao hơn ngân khoản tối thiểu theo luật tiểu bang.
Ngân sách nhắm vào ba lãnh vực chính—theo kịp đà gia tăng sĩ số tiếp tục trong
học khu, thu hẹp khoảng cách về thành tựu, và chuẩn bị cho tương lai. Yêu cầu
ngân sách của Hội Đồng biểu thị một gia tăng $51.7 triệu trên ngân sách tài khóa
2014 hiện tại, và phân lớn của số gia tăng này sẽ cho phép MCPS cung cấp cùng

mức độ dịch vụ cho số học sinh tăng cao và sẽ tài trợ phí tổn lương bổng gia tăng.
Ngân sách cũng bao gồm $12.4 triệu cho tu bổ mang tính chiến lược, bao gồm các
ngân quỹ để cải thiện các dịch vụ hỗ trợ học sinh, gia tăng công nghệ, phát triển
hợp tác cộng đồng, và thúc đẩy sự lãnh đạo của thầy giáo.
Hội Đồng sẽ nộp yêu cầu ngân sách cho Ủy Viên Hành Pháp Quận và Hội Đồng
Quận. Ủy Viên Hành Pháp Leggett sẽ công bố đề nghị Ngân Sách Điều Hành FY
2015 của ông vào giữa tháng Ba. Hội Đồng Quận sẽ tổ chức nhiều buổi điều trần
công cộng trước khi chấp thuận ngân sách chung quyết cho MCPS vào tháng 5.
Theo dõi tin tức về ngân sách bằng cách xem Trang mạng Ngân Sách MCPS.
Thông Cáo Báo Chí về Ngân Sách
Đề Cử Một Lãnh Đạo Xuất Sắc cho một Giải Thưởng
Việc đề cử đang bắt đầu cho nhiều tranh đua để vinh danh các thầy giáo, hiệu
trưởng, phụ huynh và chương trình xuất sắc. Các giải thưởng đó là—
Giải Thưởng Thầy Cố Vấn Trường Học MCPS của Năm
Tỏ lòng tri ân đối với thầy cố vấn trường học con quý vị bằng cách đề cử ông hay
bà cho giải thưởng Thầy Cố Vấn Trường Học MCPS Của Năm. Giải thưởng sẽ
tuyên dương một thầy cố vấn xuất sắc từ các trường tiểu học, trung học cấp II, và
trung học cấp III. Hạn cuối nạp đề cử là Ngày Thứ Sáu 14 tháng 3. Các thầy cố
vấn có thể được ban giám đốc trường, nhân viên, học sinh và phụ huynh đề cử.
Tiêu chuẩn và hồ sơ đề cử có thể tìm trên trang mạng Dịch Vụ Cố Vấn Trường
Học .
Lễ Tuyên Dương Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
Giáo chức, học sinh và phụ huynh được khuyến khích nạp đơn đề cử những cá
nhân và chương trình mà đã đóng góp cho sự thành công và sự chấp nhận các học
sinh với nhu cầu đặc biệt.
Những bằng tuyên dương sẽ được Special Education Committee of the
Montgomery County Council of PTA (MCCPTA) tặng. Buổi lễ sẽ được tổ chức
lúc 7 giờ tối ngày thứ Hai 12 tháng 5, tại Rockville High School.

Những đề cử được nhận trong bốn phân loại: Giáo chức, Chương trình, Phụ huynh
và Học sinh. Những đơn đề cử có hạn cuối là ngày Chủ nhật 9 tháng 3, và phải gởi
qua điện tử đến MCCPTA Special Education Committee Chair.
Bấm vào đây để thêm thông tin về các giải thưởng và đơn đề cử.
Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học Sẽ Được Tổ Chức vào Ngày 10 Tháng 5
Một Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng vào cửa tự do sẽ được tổ chức từ
1 giờ đến 4 giờ chiều vào ngày thứ Bảy 10 tháng 5, tại Universities at Shady
Grove, 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville. Hội chợ nhắm vào các học sinh các lớp 6
đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội để gặp gỡ những
đại diện từ nhiều đại học, tìm hiểu về các cơ hội trợ giúp tài chánh và học bổng và
tham dự những buổi thảo luận nhóm đem lại thông tin hữu ích. Cũng sẽ có một
chuyến tham quan trường USG.
Việc ghi danh trước là cần thiết và có thể thực hiện qua trang mạng MCPS Parent
Academy. Liên lạc với Office of Community Engagement and Partnerships tại
301-279-3100 để có thêm thông tin.
Chương Trình Lãnh Đạo Tìm Ứng Viên
Tất cả các học sinh sắp lên lớp 12 với điểm trung bình 3.2 và cao hơn được mời
đăng ký cho Chương Trình Lãnh Đạo Chấp Hành Danh Dự, một chương trình danh
dự và lãnh đạo và phát triển nghề nghiệp mà giúp chuẩn bị các học sinh sẵn sàng
cho đại học và nghề nghiệp.
Ngày cuối nạp đơn là Ngày thứ Bảy 1 tháng 3. Những học sinh nào được chấp
thuận vào chương trình sẽ tham gia một kỳ thực tập nội trú, các hội thảo, các sinh
hoạt phục vụ cộng đồng và những buổi gặp gỡ với những lãnh đạo địa phương.
Học sinh sẽ đạt được hai tín chỉ danh dự mỗi học kỳ.
Xem trang mạng để lấy thêm thông tin và đơn đăng ký.

Giải Thưởng Lãnh Đạo Cộng Đồng Trẻ 2014
Giải Thưởng Lãnh Đạo Cộng Đồng Trẻ nhận diện, khen thưởng và cổ vũ các nỗ
lực phục vụ cộng đồng và các thể hiện tình thần lãnh đạo của các học sinh trung
học cấp III. Có năm suất học bổng $1,000 dành cho các học sinh MCPS lớp 12
mà đã hoàn tất ít nhất 260 giờ phục vụ cộng đồng vào cuối học kỳ cuối cùng của
năm lớp 11. Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 14 tháng 3.
Đăng Ký Ngay Bây Giờ
Phòng Giải Trí Quận Tổ Chức "Vận Động Tiếp Cận trên Mạng" vào
Ngày 22 tháng 2
Quý vị có câu hỏi về các chương trình và sinh hoạt do Montgomery County
Recreation Department tổ chức không? Hay cần được giúp đỡ tìm hiểu về tiến
trình ghi danh? Vào Ngày thứ Bảy 22 tháng 2, từ 9 giờ sáng đến trưa, quý vị có
dịp để đặt câu hỏi trong "Vận Động Tiếp Cận trên Mạng." Nhân viên phòng giải trí
sẽ theo dõi hộp thơ dịch vụ khách hàng và trả lời các tin nhắn trên Twitter và
Facebook trong những giờ này. Ngoài ra, các gia đình có thể gọi 240-777-6800 hay
viếng thăm văn phòng hành chánh tại 4010 Randolph Road ở Silver Spring.
Quý vị có thể liên hệ với Department of Recreation bằng những cách sau đây:





Email: Recreation.CustomerService@montgomerycountymd.gov
Theo dõi trên Twitter
Trở thành bạn trên Facebook
Xin gọi 240-777-6800

