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Những Đêm PARCC Sắp Đến! 
 
Phụ huynh: Nếu quý vị có những câu hỏi về những bài thi thẩm định Hợp Tác Để Thẩm 
Định Sự Sẵn Sàng Cho Đại Học và Nghề Nghiệp (Partnership for Assessment of 
Readiness for College and Careers–PARCC) và những Tiêu Chuẩn Nòng Cốt Chung của 
Tiểu Bang (Common Core State Standards), quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ các buổi tối 
PARCC sắp đến! 
 
Hãy đến để tìm hiểu về các bài thi thẩm định, chúng có ý nghĩa gì đối với con quý vị, và 
MCPS đang chuẩn bị các học sinh như thế nào để thành công trong các bài thi thẩm định 
mới này. Quý vị sẽ có thể tập thử một hay vài phần bài thi PARCC và lấy thông tin và 
nguồn tư liệu của cấp lớp. 
 
Ngày giờ và địa điểm như sau: 
 
Ngày thứ Hai 24 tháng 11, 2014 
7–9 giờ tối  
Gaithersburg High School 
101 Education Boulevard, ở Gaithersburg 
 
Ngày thứ Hai 2 tháng 2, 2015 
7–9 giờ tối  
Montgomery Blair High School 
51 University Boulevard East, ở Silver Spring 
 
Xem trang mạng MCPS hay gọi 301-309-6277 để biết thêm thông tin. 
 
Mùa Hội Đại Học Đang Sôi Nổi 
 
Tháng 10 và tháng 11 cung cấp nhiều cơ hội cho các phụ huynh và học sinh để tham dự 
các ngày hội đại học và tìm hiểu về các cơ hội giáo dục đại học. Đây là một số thông tin 
về Hội Nghị Học Bổng tại Montgomery College cũng như một số lời khuyên để làm sao 
tận dụng tối đa thời gian của quý vị ở các hội chợ đại học.  
 



Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2014: Thứ Bảy 15 tháng 11. 
Montgomery College sẽ tổ chức Hội Nghị Học Bổng Đại Học thường niên vào ngày thứ 
Bảy, 15 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Sự kiện vào cửa tự do này sẽ cung cấp 
cho học sinh và phụ huynh thông tin về các học bổng, trợ giúp tài chính và quy trình thu 
nhận. Sẽ có những buổi hội thảo về nhiều chủ đề và các tham dự viên sẽ có cơ hội để gặp 
các đại diện từ các trường đại học.  Sự kiện do MCPS và the Universities at Shady Grove 
đồng bảo trợ. 
Ghi danh cho buổi hội thảo 
  
Hãy Tận Dụng Tối Đa Thời Gian Của Quý Vị Ở Các Hội Chợ Đại Học.  
 
Trước Hội Chợ 
 

 Nhớ xem trang mạng chính thức của hội chợ và ghi danh cho chương trình nếu 
cần. 

 Kiểm điểm danh sách các trường đại học tham gia và quyết định trước về những 
bàn nào quý vị muốn thăm trước tiên và những bàn nào quý vị muốn thăm nếu có 
đủ thì giờ. 

 Ghi danh cho các cuộc viếng thăm trường đại học và/hay các buổi họp thông tin 
mà có thể có tại hội chợ. Nhiều hội chợ bao gồm các buổi hội thảo về nhiều chủ đề 
khác nhau như trợ cấp tài chánh, quy trình ghi danh và cách chọn lựa một ngành 
học chính. 

 Làm một danh sách các câu hỏi để hỏi các viên chức thu nhận sinh viên. 
 
Tại Hội Chợ 
 

 Mặc quần áo thích hợp. 
 Lấy một tấm bản đồ, xem xét phòng ốc và đặt kế hoạch cho lộ trình của mình. Cố 

gắng viếng thăm ít nhất 10 bàn của những chọn lựa cao nhất của quý vị. 
 Ghi danh để có trên các danh sách nhận thơ của các đại học mà quý vị quan tâm 

đến. 
 Lấy các tập san từ các trường đại học mà quý vị quan tâm đến và đem về nhà để 

đọc lại.  
 Ghi chú trong các buổi trình bày và khi em gặp các đại diện trường đại học.  
 Đem sẵn các bản tóm tắt lý lịch và học bạ để đưa cho các trường mà nhận sinh 

viên tại chỗ. 
  



Các Buổi Hội Thảo của Parent Academy Đầy Những Lời Khuyên Hữu Ích  
 
Office of Community Engagement and Partnerships (OCEP) đang tổ chức nhiều buổi hội 
thảo Parent Academy miễn phí trong tháng 11 về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm an 
toàn trên mạng và truyền thông xã hội, giao tiếp với trẻ vị thành niên, các buổi họp phụ 
huynh-thầy giáo và cách tìm hiểu về hệ thống trường học. 
 
Xin xem trang mạng của Parent Academy để biết lịch các lớp học hay liên lạc OCEP tại 
301-279-3100. 
 
Cuộc Thi Văn Chương và Nghệ Thuật Thị Giác MLK Dành cho các Học Sinh 
MCPS 
 
Học sinh tại mọi cấp lớp được khuyến khích tham gia Cuộc Thi Văn Chương và Triển 
Lãm Nghệ Thuật Thị Giác Dr. Martin Luther King, Jr 2014. Chủ đề 2015 là  “Dr Martin 
Luther King, Jr: Lời Nói và Ý Tưởng của Ông trong Thời Đại Chúng Ta.” Các bài luận 
văn và tác phẩm nghệ thuật phải phản ảnh một sự hiểu biết và đánh giá đúng những lý 
tưởng của cuộc đời, thành tựu và khát vọng của Dr. King.  
 
Các bài dự thi văn chương phải có 150 từ hay ít hơn và phải nạp trước 5 giờ chiều vào 
Ngày thứ Sáu 12 tháng 12. Nạp bài dự thi cho  MLK Essay Contest, c/o Montgomery 
County Office of Human Rights, 21 Maryland Avenue, Rockville, MD, 20850, hay tại 
đây. 
 
Cho các tác phẩm dự thi nghệ thuật thị giác, cuộc thi được mở cho tranh in, bích chương, 
tranh cắt dán, tranh tường và ảnh chụp. Hoan nghênh các dự án của nhóm. Gởi các tác 
phẩm dự thi đến Linda S. Adams, supervisor, Pre-K–12 Fine Arts, Carver Educational 
Services Center, Room 256, 850 Hungerford Dr., Rockville, MD, 20850. Thời hạn cuối 
là ngày thứ Sáu 5 tháng 12. 
 
Các cuộc diễn thử để tìm kiếm tài năng được mở cho các diễn viên nói, nhạc, vũ sáng tạo 
và kịch ngắn. Các cuộc diễn thử được tổ chức từ 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối tại thính 
đường Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr., ở Rockville vào ngày 
thứ Sáu 7 tháng 11. Những ai muốn trình thử cho buổi trình diễn tài năng phải có một tiết 
mục phù hợp với chủ đề. Để xếp đặt một buổi diễn thử, xin gửi email cho Rachel Reed 
trước ngày thứ Hai 3 tháng 11. 
mlktalentsearch@gmail.com 
 
Những tiết mục được chọn sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm và tôn vinh Dr. King ngày 19 
tháng Giêng, 2015 sẽ được tổ chức tại Music Center ở Strathmore. 
   



Đem Âm Nhạc đến Đời Sống của Hàng Ngàn Học Sinh MCPS (với hình ảnh trên 
video) 
 
Trong 10 năm vừa qua, hằng ngàn học sinh lớp hai và lớp năm MCPS đã trải nghiệm 
những hình ảnh và âm thanh hứng thú của Trung Tâm Âm Nhạc tại Strathmore nhờ sự 
hợp tác đặc biệt giữa MCPS, National Philharmonic và Strathmore. 
 
Là một chương trình giáo dục có phẩm chất, buổi Hòa Tấu Học Sinh tại Strathmore hằng 
năm được phát triển để theo sát với chương trình âm nhạc MCPS và trau dồi những khái 
niệm âm nhạc mà học sinh học trong niên học. Học sinh chiếm đầy phòng hòa nhạc 2,000 
chỗ ngồi để dự chương trình sống động này mà đã gây xúc động cho hơn 100,000 học 
sinh MCPS kể từ ngày khởi đầu vào năm 2004. 
 
Các buổi hòa tấu do National Philharmonic, do Nhạc Trưởng Piotr Gajewski điều khiển, 
gồm nhạc của các nhà soạn nhạc Benjamin Britten (Young Person’s Guide to the 
Orchestra) và Astor Piazzolla (Oblivion), cũng như bản Overture 1812 của Tchaikovsky, 
một bản nhạc kết thúc hào hứng mà bao gồm những hiệu ứng âm thanh đại bác ngoạn 
mục và tham gia của học sinh. 
 

Để mừng kỷ niệm 10 năm của chương trình, MCPS và Strathmore đã kết hợp với tổ chức 
chương trình giáo dục jazz JazzReach để cung cấp một chương trình mới tập trung vào 
nhạc Blues. Các buổi hòa tấu 2014 cho các học sinh lớp 5 sẽ trình bày cho các học sinh 
thấy nhạc Blues là nền tảng cho các thể loại nhạc khác, bao gồm có rock ‘n’ roll, gospel 
và R&B như thế nào. Các buổi hòa tấu cho các học sinh lớp 2 sẽ tiếp tục tập trung vào 
nhạc cổ điễn. 
 
Các buổi Hòa Tấu Học Sinh tại Strathmore là kết quả của một đầu tư $248,000 của 
Strathmore Hall Foundation, Inc. và những cơ quan bảo trợ—GEICO, Jordan Kitt’s 
Music và Paul M. Angell Family Foundation.  
 
Tìm hiểu thêm 
 
Cần Ý Kiến Công Chúng về Hai Chính Sách Của Hội Đồng Giáo Dục 
 
Hội Đồng Giáo Dục Quận County đã yêu cầu những bình luận của công chúng về những 
thay đổi cho hai chính sách—Policy GHC, Lương Bổng và Phúc Lợi Khác của Nhân Sự 
Chuyên Nghiệp, và Policy GIH, Tài Trợ Phúc Lợi Khác Sau Khi Nghỉ Việc. 
 
Policy GHC, Lương Bổng và Các Lợi Phúc Khác của Nhân Sự Chuyên Nghiệp, cung cấp 
các hướng dẫn về các ngày phát lương, ngày kỷ niệm và các nhân viên đã nghỉ việc được 
tuyển lại. Chính sách đã được cập nhật để theo sát các thỏa thuận và tập quán hiện tại. 
 



Policy GIH, Tài Trợ cho các Phúc Lợi Sau Khi Nghỉ Việc, đặt ưu tiên của Hội Đồng về 
tài trợ các phúc lợi y tế sau khi nghỉ việc cho các người về hưu đủ điều kiện, cũng được 
biết là Phúc Lợi Sau Khi Nghỉ Làm khác (OPEB). Chính sách đã được cập nhật để theo 
sát với hành động của Hội Đồng Quận liên quan đến quỹ của Các Trường Công Lập 
Quận Montgomery (MCPS) để tài trợ OPEB của nhân viên về hưu hiện tại và đóng góp 
tiền cho quỹ toàn quận. 
 
Bản sao của chính sách dự thảo có được qua Department of Public Information Office và 
Web Services bằng cách gọi 301-279-3391. Quý vị cũng có thể truy cập chính sách trên 
trang mạng MCPS. 
 
Các cá nhân muốn bình luận về các chính sách trên nên trả lời qua thư viết trước ngày 19 
tháng 5, 2014.  Tất cả các câu trả lời viết phải gởi đến Office of the Superintendent of 
Schools, 850 Hungerford Drive, Room 122, Rockville, Maryland 20850, hay email đến 
Board of Education tại boe@mcpsmd.org.  Tất cả các hồi đáp sẽ được chia sẽ với Hội 
Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ Trường Học. 
 
Policy GHC, Lương Bổng và Những Phúc Lợi Khác cho Nhân Sự Chuyên Nghiệp 
Policy GIH, Tài Trợ Các Phúc Lợi Khác Sau Khi Nghỉ Làm 
 
Ngày Đưa Một Cựu Chiến Binh Đến Trường! 
 
Ngày Đưa Một Cựu Chiến Binh đến Trường là một chương trình quốc gia phát triển bởi 
History Channel để kết nối các cựu chiến binh với các học sinh trên toàn quốc. Các 
trường học và cộng đồng mời các cựu chiến binh thuộc mọi nền tảng để chia sẻ các câu 
truyện của họ và nhận những lời cảm tạ cho sự phục vụ của họ. Chương trình, được tổ 
chức vào hay trong tuần lễ trước ngày 11 tháng 11, từ những buổi viếng thăm lớp học cho 
đến hội nghị cho toàn trường học. Nếu quý vị là cựu chiến binh và muốn tham gia trong 
chương trình Ngày Đem một Cựu Chiến Binh Đến Trường, quý vị có thể liên lạc với 
trường học con quý vị (hay trường trong cộng đồng của quý vị) để xem họ có dự định tổ 
chức sự kiện này hay không. 
 
MCPS Trong Tin Tức 
 
Quý vị có vài phút rảnh rỗi? Vậy thì hãy nhớ tìm đọc một vài tin hàng đầu, phim video và 
các thông cáo báo chí mới nhất về MCPS. 
 
Video 
Niềm Hân Hoan của Loạt Các Buổi Hòa Tấu Học Sinh tại Strathmore 
Buổi Họp Cấp Cao của Quận Nhấn Mạnh Các Cố Gắng để Chuẩn Bị Tuổi Trẻ cho Lực 
Lượng Lao Động 
Học Sinh MCPS Học Về Các Vấn Đề Toàn Cầu tại Hội Nghị Liên Hợp Quốc Làm Mẫu 
Loạt Các Buổi Họp Công Cộng Học Sinh Bắt Đầu tại Ridgeview MS 



MCPS Trong Tin Tức 
Học sinh hát theo Charlie Parker và Count Basie trong chương trình Montgomery blues 
Giám đốc học vụ trường học đề nghị địa điểm tại Clarksburg Village cho thêm một 
trường tiểu học 
Trường Tiểu Học Wood Acres tại Potomac Thắng Giải cho Đội Xanh 
Vườn Ảo Thuật Cho Người Mù, Điếc và Tàn Tật 
Trên 800 Người Lái Xe Đã Bị Phạt vì Không Ngừng cho Xe Buýt Trường Học 
 
Thông Cáo Báo Chí 
Học Sinh MCPS Tiến Lên trong Thi Đua Khoa Học Siemens 
Giám Đốc Học Vụ Đề Nghị Những Thay Đổi cho Luật Lệ;  Quy Hoạch Dài Hạn; Đề 
Nghị Địa Điểm cho Trường Tiểu Học Mới tại Clarksburg 
Điểm Thi SAT Tăng cho Lớp Ra Trường 2014 MCPS 
Trường tiểu học Cashell được mệnh danh National Blue Ribbon School 2014 

 

Tin Mới Nhất từ Blog của Montgomery County Board of Education 
Một Thử Thách Đang Phát Triển: Tin mới về ghi danh tiếp tục tăng triển tại quận 
Ngày 14 tháng 10 Họp Mặt: Ghi Danh, Kế Hoạch Chánh, Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp 
Đòi Hỏi Tiểu Bang Làm Điều Đúng 


