Danh Sách Mới của Các Khóa Hội Thảo của Parent Academy
MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ
hội để tham dự những buổi hội thảo 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 đông sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 13 tháng Giêng. Đừng
bỏ qua các buổi họp về hoạch định đại học và nghề nghiệp, cách làm cha mẹ, và an
toàn trên mạng và truyền thông xã hội, và nhiều hơn nữa.
Các buổi hội thảo Parent Academy là miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ
được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên
trang mạng Parent Academy.
Giải Quyết Trợ Cấp Tài Chánh với Ngày Chủ Nhật Cho Mục Tiêu Đại Học
(College Goal Sunday)
Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về việc học ở đại học và làm thế nào để chi trả cho
việc học ấy, xin hãy tìm hiểu thêm trong các sự kiện Ngày Chủ Nhật Cho Mục
Tiêu Đại Học sẽ diễn ra vào các ngày Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2 và Thứ Năm,
ngày 27 tháng 2 tại Montgmery College. Ngày giờ và địa điểm của Ngày Chủ
Nhật Cho Mục Tiêu Đại Học là như sau:
Ngày 9 tháng 2, 2-4 giờ chiều. (Nếu trời tuyết: ngày 16 tháng 2).
Montgomery College Takoma Park/Silver Spring
7625 Fenton Street, Takoma Park, Charlene R. Nunley Student Services Center
Ngày 27 tháng 2, 4 đến 6 giờ chiều
(Nếu trời tuyết: ngày 6 tháng 3)
Montgomery College, Germantown Campus
20200 Observation Drive, Germantown, High Technology and Science Center (HT
Building)
Xem trang mạng Mục Tiêu Đại Học Maryland để biết thêm thông tin.

Những Sự Kiện Sắp Đến với Giám đốc Học Vụ Starr
Giám đốc Học Vụ Joshua Starr sẽ tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc trong những tháng tới.
Những sự kiện này—bao gồm Ngày Cộng Đồng và Buổi Họp Công Cộng Học
Sinh— sẽ cung cấp cho cộng đồng MCPS một cơ hội để đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến.
Những Ngày Cộng Đồng
Ngày Cộng Đồng thứ ba của niên học được tổ chức vào Ngày thứ Hai 3 tháng 2,
và bao gồm các trường học thuộc các nhóm trường Bethesda-Chevy Chase,
Winston Churchill, Richard Montgomery, Rockville, Walter Johnson, Walt
Whitman và Thomas S. Wootton. Dr. Starr sẽ dành một ngày đi thăm các trường
học và gặp gỡ nhân viên và nói chuyện với các lãnh đạo phụ huynh. Ngày Cộng
Đồng sẽ kết thúc bằng một Buổi Họp Công Cộng, lúc 7 giờ 30 tối, tại Winston
Churchill High School, nơi phụ huynh và thành viên trong cộng đồng có thể đặt
câu hỏi với Dr. Starr.
Ngày Cộng Đồng cuối cùng của niên học sẽ được tổ chức vào Ngày thứ Hai 28
tháng 4 và gồm có: các nhóm trường James Hubert Blake, Paint Branch và
Springbrook (Northeast Consortium), Col Zadok Magruder và Sherwood. Buổi
Họp Công Cộng sẽ được tổ chức tại Paint Branch High School.
Buổi Họp Công Cộng Học Sinh
Giám Đốc Học Vụ Starr sẽ tổ chức Buổi Họp Công Cộng lần thứ ba với các học
sinh vào ngày thứ Ba, 28 tháng Giêng, tại Northwood High School. Dr. Starr sẽ
trả lời các câu hỏi của các học sinh trong cử tọa, cũng như một số câu hỏi của các
học sinh gửi qua email và Twitter.
Ngày giờ và địa điểm của những Buổi Họp Công Cộng Học Sinh còn lại là:
- Ngày Thứ Năm 27 tháng 2, Rosa Parks Middle School
- Thứ Ba 18 tháng 3, Watkins Mill High School
- Thứ Năm 24 tháng 4, Herbert Hoover Middle School
Xem trang mạng Buổi Họp Công Cộng Học Sinh để xem những phim video của
những Buổi Họp Công Cộng trước đây.

Sắp Tới: Thơ Thông Báo Việc Nộp Đơn Xin Vào Các Consortia và Magnet
Phụ huynh của các học sinh Lớp 8 sống trong phạm vi Northeast Consortium (các
trường trung học cấp III James Hubert Blake, Paint Branch, và Springbrook) và
Downcounty Consortium (các trường trung học cấp III Montgomery Blair, Albert
Einstein, John F. Kennedy, Northwood, và Wheaton) sẽ nhận được lá thơ chỉ định
trường trung học cấp III cho niên học 2014–2015 qua bưu điện vào cuối tháng này.
Thơ sẽ gồm những chi tiết về các buổi họp ghi danh tất cả các trường trung học cấp
III thuộc consortia. Các buổi họp ghi danh tại Downcounty Consortium và các
trường trung học Blake và Springbrook sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 5 tháng
2 lúc 7 giờ tối. Buổi họp tại trường trung học Paint Branch sẽ được tổ chức vào
ngày thứ Năm 6 tháng 2 lúc 7 giờ tối. Nếu trời tuyết tất cả các buổi họp sẽ dời lại
vào ngày thứ Ba 11 tháng 2.
Ngoài ra, các phụ huynh của các học sinh lớp 5 xin vào Middle School Magnet
Consortium sẽ nhận được thơ thông báo qua bưu điện vào đầu tháng 2.
Các phụ huynh của các học sinh Lớp 5 và Lớp 8 xin vào các chương trình magnet
trung học cũng sẽ nhận thơ thông báo qua bưu điện vào đầu tháng 2. Các chương
trình magnet trung học gồm có các trường trung học cấp II Roberto Clemente,
Eastern và Takoma Park và các trường trung học cấp III Montgomery Blair,
Poolesville, Richard Montgomery và Wheaton.
Các Chương Trình Consortia và Magnet
Đề Cử Một Lãnh Đạo Trường Học Xuất Sắc cho một Giải Thưởng
Có nhiều cơ hội để các lãnh đạo trường học được tuyên dương năm nay. Đề cử
tuyên dương một hiệu trưởng, thầy cố vấn, hay hiệp hội các ban điều hành học sinh
(SGA) về sự cống hiến và tận tụy của họ cho vai trò lãnh đạo học sinh. Tất cả các
giải thưởng đều có thời hạn nạp đơn chặt chẽ. Bấm vào đây cho các giải thưởng
trung học cấp II, và tại đây cho các trường trung học cấp III để xem thêm chi tiết
và tải các mẫu đơn xuống.
Cần thêm thông tin? Gởi email đến Karen_L_Crawford@mcpsmd.org

Thêm nữa...
Các em có câu hỏi để hỏi các ứng viên cho chức vụ Thành Viên Học Sinh của Hội
Đồng Giáo Dục (SMOB) không?
Đây là cơ hội của các em! Các học sinh trung học được mời nạp câu hỏi cho các
ứng cử viên của niên học 2014-2015. Gởi câu hỏi của các em qua email đến
mcpssec@gmail.com. Nhớ viết kèm tên, trường học, cấp lớp của em và các câu
hỏi. Một số các câu hỏi sẽ được chọn lọc cho chương trình truyền hình Gặp Gỡ
Các Ứng Cử Viên. Hạn chót để nạp các câu hỏi là 4 giờ chiều, ngày thứ Sáu 21
Tháng Hai.
Hội Đồng Giáo Dục Bầu Các Chức Vụ Mới
Philip Kauffman được các bạn đồng viện bầu vào ngày thứ Năm 12 tháng 12 để trở
thành chủ tịch của Hội Đồng Giáo Dục. Patricia O’Neill cũng được bầu làm phó
chủ tịch. Cả hai sẽ phục vụ một nhiệm kỳ một năm. Ông Kauffman thay thế ông
Christopher S. Barclay, người đã làm chủ tịch trong năm vừa qua.
Ông Kauffman được bầu vào Hội Đồng Giáo Dục lần đầu năm 2008 và hiện đang
phục vụ cho nhiệm kỳ bốn năm thứ nhì của ông, sau khi được tái đắc cử trong năm
2012. Trong năm vừa qua, ông là chủ tịch Tiểu Ban Quản Trị Tài Chánh của Hội
Đồng và là thành viên của Tiểu Ban Dân Số Đặc Biệt.
Là cư dân của Olney, ông Kauffman đã trải 13 năm Phục vụ trong những vai trò
khác nhau trong tư cách một nhà lãnh đạo PTA dân cử tại địa phương và trong
quận. Ông đã phục vụ trong Ban Quản Trị Hội Đồng Các Hội PHHS và Giáo Viên
Quận Montgomery (MCCPTA) với tư cách Phó Chủ Tịch Vùng cho nhóm trường
Sherwood Cluster và Northeast Consortium. Ông từng là Phối họp viên MCCPTA
Blake Cluster và Chủ tịch PTA Farquhar Middle School. Vào tháng Năm 2007,
ông đã được trao tặng danh hiệu Hội Viên Danh Dự Vĩnh Viễn của Hội và Giáo
Viên Maryland PTA.
Bà O'Neill, một cư dân của Bethesda, được bầu vào Board of Education lần đầu
năm 1998 và hiện là thành viên phục vụ lâu dài nhất trong Hội Đồng. Bà đã từng
làm chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng, mỗi chức vụ bốn lần. Trong năm vừa qua,
bà đã là chủ tịch của Tiểu Ban Quản Trị Chính Sách của Hội Đồng và thành viên
của Tiểu Ban Hoạch Định Chiến Lược.

Xin Đừng Quên
Giám Đốc Học Vụ MCPS Joshua Starr đã đệ trình dự thảo ngân sách điều hành
$2.28 tỷ cho Tài Khóa 2015 lên Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 10 tháng 12. Quý vị
có thể chia sẻ ý kiến và quan điểm của quý vị về ngân sách điều hành cho năm tới
tại hai buổi họp lấy ý kiến công chúng trong tháng này: buổi thứ nhất sẽ là Ngày
thứ Năm 9 tháng Giêng lúc 7 giờ tối; buổi thứ nhì sẽ là Ngày thứ Năm 16 tháng
Giêng lúc 7 giờ tối. Cả hai buổi họp sẽ được tổ chức tại thính đường của Carver
Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Rockville. Bắt đầu từ ngày
thứ Hai 16 tháng 12, quý vị có thể ghi danh để lên tiếng tại một trong các buổi điều
trần này.
Hội Đồng cũng sẽ tiến hành hai buổi họp công tác về ngân sách vào ngày thứ Ba
21 tháng Giêng và ngày thứ Năm 23 tháng Giêng. Các buổi này mở cửa cho
công chúng. Vào Ngày thứ Ba 11 tháng 2, Hội Đồng sẽ dự trù chấp thuận một
yêu cầu ngân sách mà sẽ được nạp cho cho Ủy Viên Hành Pháp Quận và Hội Đồng
Quận để được cứu xét.
Còn nữa...
Hàng Xóm với Hàng Xóm
Cuộc vận động Hàng Xóm với Hàng Xóm MCPS (N2N) đang diễn ra. Quý vị sẽ
có cơ hội tham gia vào các buổi đàm thoại N2N về Ngân Sách Điều Hành MCPS
và Giờ Chuông Reo. Xem trang mạng Hàng Xóm với Hàng Xóm để biết thêm
thông tin.

