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Bắt Đầu Ghi Danh cho các Khóa Hội Thảo Mới của Parent Academy
MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên trong cộng đồng cơ
hội để tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp những thông tin, nguồn hỗ trợ,
công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong học tập của con em. Đừng bỏ
qua mùa hội thảo mùa thu, mà sẽ cung cấp nhiều đề tài, bao gồm chọn trường đại học
thích hợp, giúp các em thanh thiếu niên đối phó với lo lắng, an toàn trên mạng và phương
tiện truyền thông xã hội, chương trình giáo dục đặc biệt, và nhận biết và báo cáo việc
hành hạ bỏ bê trẻ em.
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.
Các Trường Trung Học Cấp III Cống Hiến Các Buổi Hội Thảo về Trợ Giúp Tài
Chánh Miễn Phí
Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về đại học và làm thế nào để trả tiền đại học, xin hãy tìm
hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ chức trong
suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Phụ huynh và học sinh sẽ tìm
hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh
có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh trong những buổi này. Xin hãy liên lạc với trường
của con quý vị để biết thêm thông tin.
Đi Bộ Đến Trường vào ngày 5 tháng 10!
Quý vị muốn tìm một cách thức lành mạnh để khởi đầu ngày này? Hãy khởi động ngày
này bằng cách dẫn con quý vị đi bộ đến trường! Hãy nhập với hàng trăm học sinh và phụ
huynh Quận Montgomery để tán dương Ngày Quốc Tế Đi Bộ Đến Trường vào ngày

thứ Tư 5 tháng 10. Ngày Quốc Tế Đi Bộ Đến Trường được thành lập năm 1997 như là
một cách để đem những nhà lãnh đạo cộng đồng và trẻ em lại với nhau để xây dựng nhận
thức giúp cho các cộng đồng có thể đi bộ nhiều hơn. Ngày này được tán dương bởi hàng
ngàn trường học trên toàn quốc và trong hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Đi bộ đến trường là một cách tuyệt vời để nâng cao sức khỏe, xác định những tuyến
đường an toàn hơn để đi bộ, và cải thiện phẩm chất của không khí. Ngày Quốc Tế Đi Bộ
Đến Trường là một cơ hội lớn để quý vị giúp con quý vị học hỏi và thực hành những kỹ
năng đi bộ an toàn. Nếu quý vị ở xa trường của con quý vị quá không thể đi bộ đến
trường được, hãy lái xe một đoạn đường, rồi đậu xe và đi bộ quãng đường còn lại!
Để có thêm thông tin, xin vào xem trang mạng Những Tuyến Đường An Toàn Đến
Trường của Quận Montgomery.
Tìm Hiểu Thêm về Consortia và Những Chương Trình Đặc Biệt Cần Phải Đăng Ký
Các chương trình phải đăng ký của các consortia Northeast (NEC) và Downcounty
(DCC) và các trường cấp III sẽ tổ chức những buổi họp thông tin trong tháng Chín và
tháng 10. Các học sinh Lớp 8 sống trong khu vực NEC hay DCC sẽ nhận được thông tin
về các chọn lựa trường trung học cấp III, các trường thuộc Consortia, tiến trình Choice,
và các chương trình đăng ký đặc biệt. Đơn đăng ký sẽ có tại các trường và trên trang
mạng vào cuối tháng 9.
Các buổi họp thông tin trong tháng 10 được tổ chức cho các phụ huynh của học sinh
Lớp 3 quan tâm đến Trung Tâm Dành Cho Các Học Sinh Có Năng Khiếu bậc tiểu học.
Đơn đăng ký sẽ được gởi về nhà học sinh trong tháng 9 và cũng sẽ có trên trang mạng.
Trong tháng 9 và tháng 10, các buổi họp thông tin sẽ được tổ chức cho các phụ huynh và
các học sinh lớp 5 quan tâm đến việc tìm hiểu về Middle School Magnet Consortium và
các chương trình phải nộp đơn của trường cấp II. Đơn đăng ký sẽ có tại các trường và
trên trang mạng MCPS vào cuối tháng 9.
Hãy Tham Gia Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng Hằng Năm của Quận Montgomery!
Quý vị hãy sẵn sàng cho một tuần lễ đầy những cơ hội tình nguyện trong khắp quận để
vinh danh Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng Năm Thứ 30 của Quận Montgomery, được ấn
định vào tuần lễ Ngày 16-23 Tháng 10. Có rất nhiều cách cho các học sinh và gia đình
giúp đỡ các cơ quan phi lợi nhuận, trường học, và cơ quan chính phủ trong suốt tuần lễ,
bao gồm các dự án đã được chấp thuận cho các giờ dịch vụ học tập học sinh.
Xem Trung Tâm Tình Nguyện Quận Montgomery trang Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng
bắt đầu vào giữa tháng 9 cho danh sách mới nhất của các dự án, và chọn bất cứ hay tất cả
những dự án mà thích hợp với sở thích của mình! Trường học và PTA đang hoạch định
các dự án tình nguyện như là một phần của tuần lễ phục vụ. Cộng đồng trường học của
quý vị đang làm gì?

Nếu quý vị là một bộ phận của một nhóm đông đảo mà muốn tham gia, hay nếu quý vị có
liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm một trường học hay hội PTA) mà muốn
tổ chức một dự án, hãy email về servicedays@montgomerycountymd.govhay gọi
Volunteer Center (Trung Tâm Tình Nguyện) tại 240-777-2600.
Ngày Hội Thế Giới của Montgomery Tôn Vinh Sự Đa Dạng Văn Hóa
Ngày Hội Thế Giới của Montgomery tôn vinh và triển lãm các di sản văn hóa phong phú
của Quận Montgomery và toàn vùng Washington, D.C. Ngày hội được tổ chức vào Ngày
Chủ Nhật 16 tháng 10 tại Khu trường Rockville của Montgomery College, 51
Mannakee Street ở Rockville, từ trưa đến 4 giờ chiều.
MCPS hảnh diện là một đối tác trong ngày hội năm nay. Sự kiện miễn phí này bao gồm
một làng quốc tế, một nhà bếp toàn cầu với những đầu bếp biểu diễn những món ăn sắc
tộc truyền thống, một chợ thủ công nghệ, một cuộc Diễn Hành Của Các Nền Văn Hóa,
hai sân khấu trình diễn vũ và nhạc truyền thống, các mối kết giao qua dịch vụ, nghệ thuật
cổ truyền và những sinh hoạt tương tác vui tươi cho cả gia đình. Để biết thêm chi tiết, xin
xem www.worldofmontgomery.com.
Quan Hệ Đối Tác Của Các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery Cung Cấp Cơ
Hội cho Thành Thiếu Niên Học về Sản Xuất Phim Video và Thiết Kế Đồ Họa
Các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery đang cộng tác với Gandhi Brigade để cung
cấp các lớp sản xuất phim video và thiết kế đồ họa miễn phí cho các học sinh, lớp 9 đến
lớp 12.
Chương trình cộng tác này cung cấp cho các học sinh những cơ hội để học về những điều
cơ bản của sản xuất phim video sử dụng phần mềm chỉnh sửa video Final Cut Pro và thiết
kế đồ họa sử dụng Adobe’s Photoshop, Illustrator và InDesign.
Các lớp học 12 tuần lễ sẽ được tổ chức tại năm thư viện. Chương trình tổ chức từ 3 đến 5
giờ chiều và sẽ bắt đầu vào tuần lễ ngày 19 tháng 9.
Những thư viện sau đây sẽ cung cấp các chương trình vào ngày thứ Hai:




Rockville Memorial Library, 21 Maryland Avenue
Silver Spring Library, 900 Wayne Avenue
White Oak Library, 11701 New Hampshire Avenue

Những thư viện sau đây sẽ cung cấp các chương trình vào ngày thứ Ba



Olney Library, 3500 Olney-Laytonsville Road
Gaithersburg Library, 18330 Montgomery Village Avenue

Ghi danh tại: https://goo.gl/is4y58
Để biết thêm chi tiết, xin gọi Mary Ellen Icaza tại 240-777-0006.

MCPS Trong Tin Tức
Quý vị có vài phút rảnh rỗi? Xin hãy tìm xem một số tin chính, video, và thông cáo báo
chí mới nhất về MCPS.
Phim Video
Lực Sĩ Thắng Huy Chương Vàng Olympic Đến Thăm Trường Tiểu Học Cashell
Các Trường Học MCPS Trong Tin Tức
Một cách mới để vinh danh các trường trung học cấp III, mà không nhìn đến các điểm thi
Trường Trung Học Northwest Nhận Giải Bạc Quốc Gia 'Schools of Opportunity' (Các
Trường với Cơ Hội)
Thông Cáo Báo Chí
Trường Trung Học Northwest Nhận Giải Bạc Quốc Gia 'Schools of Opportunity' (Các
Trường với Cơ Hội)
Hội Đồng Giáo Dục Nhân Những Tin Mới Nhất về Ngày Tựu Trường; Thảo Luận về
Trách Nhiệm của Việc Phân Bổ

