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Ngân Sách Điều Hành FY 2019: Tìm Hiểu Thêm, Đóng Góp Ý Kiến  
 
Hãy tham gia và cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì! Đừng bỏ lỡ cơ hội này để chia sẻ suy nghĩ của 
quý vị về Ngân sách điều hành MCPS.  
 
Vào ngày 19 tháng 12, Giám Đốc Jack Smith đã đề nghị một ngân sách điều hành $2.59 tỷ đô la 
cho năm 2019. MCPS muốn biết những suy nghĩ và ý kiến của quý vị về ngân sách. Học khu đã 
thành lập một số các tài liệu để giúp các phụ huynh, học sinh và các thành viên cộng đồng hiểu 
về ngân sách và ủng hộ cho việc tài trợ ngân sách ấy. Những tài liệu này có thể tìm thấy tại 
MCPS budget webpage (Trang mạng Ngân Sách MCPS). 
 
Xin quý vị chia sẻ ý kiến và quan điểm của quý vị về tầm quan trọng của việc tài trợ ngân sách 
điều hành MCPS với những viên chức dân cử Quận Montgomery— Hội Đồng Giáo Dục Quận 
Montgomery, Ủy Viên Hành Pháp, và Hội Đồng Quận Montgomery—qua email, thư, và các 
giấy chứng thực. Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức các buổi điều trần công khai vào lúc 6 giờ 30 
chiều ngày 4 và 10 Tháng Giêng. Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức các buổi làm việc về ngân sách 
vào lúc 5 giờ chiều ngày 18 và 25 tháng Giêng; dự định sẽ có hành động về ngân sách tại cuộc 
họp vào ngày 13 tháng Hai. 
 
Thêm chi tiết về việc cung cấp lời khai cho Hội Đồng Giáo Dục có tại đây.  
 http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx  
 
Những tài liệu khác gồm có dưới đây: 
 
Trang mạng Điều Hành Ngân Sách 
Truyền Đơn Ngân Sách Năm 2019 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/budget/fy2019/MCPS-
Budget-Flyer-2019-12-18-17-FINAL.pdf 
 
Xem trình bày của Giám Đốc Jack Smith tại đây. 
http://mcpsmd.swagit.com/play/12192017-1991 
 



 
Đêm Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp Sẽ Được Tổ Chức vào Ngày 17 tháng Giêng. 
 
Sự kiện này dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và phụ huynh của các em sẽ được tổ chức tại 
Trường Trung học Cấp III Gaithersburg.  
 
Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và phụ huynh các em được mời tham dự chương trình Đêm Sẵn 
Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp, vào thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng. Lúc đầu, sự kiện này được 
xếp vào ngày 11 tháng Giêng. Chương trình, do MCPS hợp tác với Hội Đồng Quận Montgomery 
của PTAs tổ chức, là một cơ hội để tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho đại học và sự 
nghiệp. Tìm hiểu các cơ hội và các tài nguyên do MCPS cung cấp, học về thời biểu, nghe các 
quan điểm từ các học sinh ra trường MCPS, và nhiều hơn nữa.  
 
Sự kiện này được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 45 tối, vào ngày 17 tháng Giêng, tại Gaithersburg 
High School, 101 Education Blvd ở Gaithersburg. Trời tuyết, sẽ là ngày 25 tháng Giêng  
 
Trả lời tham dự tại đây 
 
 
Công Bằng trong Diễn Đàn Giáo Dục Được Tổ Chức vào Ngày 27 Tháng Giêng 
 
Sự kiện này, sẽ đưa ra một cuộc thảo luận giữa các nhà giáo dục, các doanh nghiệp và các quan 
chức chính phủ, do George B. Thomas, Sr. Learning Academy trình bày.  
 
Một cuộc đàm thoại về giáo dục tại Quận Montgomery sẽ được tổ chức vào thứ bảy 27 tháng 
Giêng tại Universities at Shady Grove ở Rockville. Diễn Đàn Công Bằng trong Giáo Dục được 
trình bày bởi George B. Thomas, Sr. Learning Academy, và sẽ đem một nhóm các nhà giáo dục, 
các quan chức chính phủ và các doanh nghiệp lại với nhau.  
 
Các diễn giả đặc sắc sẽ là Princess Moss, thư ký của Hội Giáo dục Quốc gia, và Tiến sĩ 
DeRionne Pollard, chủ tịch của Montgomery College. Các diễn giả khác sẽ gồm Giám Đốc 
MCPS Jack Smith, Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery Isiah Leggett, Thành Viên Hội Đồng 
Hạt Montgomery Craig Rice, và Phó Chủ Tịch của Corporate Relations for Holdings Debbi 
Jarvis.  
 
Chương trình sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30-11 giờ 30 sáng (với bữa ăn sáng và trao đổi trên mạng 
từ 8 giờ 30-9 giờ 30 sáng). Chi phí là $40 một người. Có những cơ hội bảo trợ.  
 
Chương trình signature độc đáo của George B. Thomas, Sr. Learning Academy là trường 
Saturday School, cung cấp hỗ trợ học tập và dạy kèm với giá cả phải chăng tại 12 địa điểm cho 
các học sinh Quận Montgomery ở Lớp K-12.  
 
Để biết thêm chi tiết về chương trình này, hãy gọi số 301-287-8980 hoặc xem trang mạng của 
Saturday School. 
http://www.saturdayschool.org/ 
 



Diễn Đàn về Công Bằng trong Giáo Dục 
http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2018/01/Equity-in-Education-
Forum-flyer.pdf 
 
 
Hội Nghị Comic Trở lại Lần Thứ Hai 
 
MoComCon sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 27 tháng Giêng tại Thư viện Silver Spring. Vào 
cửa miễn phí cho công chúng, sự kiện sẽ bao gồm các hội thảo, chương trình, nhà triển lãm và 
các cơ hội mặc trang phục.  
 
Các Thư viện Công cộng Quận Montgomery (MCPL) sẽ tổ chức hội nghị truyện tranh hàng năm 
lần thứ hai, MoComCon, vào ngày 27 tháng Giêng từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Thư viện 
Silver Spring, 900 Avenue Wayne, Silver Spring. Nếu trời tuyết, chương trình sẽ dời vào ngày 
10 tháng Hai. 
 
Chương trình này là miễn phí và dành cho mọi người, gồm những người tham dự hội nghị truyện 
vẽ, những người tập việc, và những người hiếu kỳ mọi lứa tuổi. Chương trình sẽ bao gồm nhiều 
ban hội thẩm khác nhau, hội thảo, chương trình, trình bày, nhà triển lãm và các cơ hội mặc trang 
phục. Thêm chi tiết có tại đây. 
http://montgomerycountymd.gov/library/programs/mocomcon/ 
 
Sự kiện sẽ bao gồm: 
 
 Superhero Storytime lúc 10:30 sáng 
 Light Wands with FutureMakers (cho mọi lứa tuổi) 
 Giới thiệu về Minh họa với Jason Bunyan (dành cho thanh thiếu niên) 
 Các bài thuyết trình: Marc Tyler Nobleman, Matthew Winner, và các tác giả địa phương 
 Harry Potter themed Escape Room 
 Rồng Trứng DIY 
 Cuộc thi mặc trang phục với giải thưởng (dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn) 

 
Ngoài ra còn có một số chương trình trong tháng Giêng đưa đến MoComCon. Xem ở đây. 
http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2017/12/MoComCon-flyer.pdf 
 
 
Nhận Những Ghi Danh cho Cuộc Tranh Giải Video PSA Choose Respect -Chọn Tôn Trọng 
 
Cuộc thi dành cho các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, thách thức các em vị thành niên tạo ra một 
video nguyên thủy nâng cao nhận thức về việc lạm dụng tình dục và bạo lực trong gia đình. 
 
Cuộc thi phim video PSA hằng năm lần thứ 9 Choose Respect Montgomery hiện đang chấp nhận 
những bài dự thi. Cuộc thi này thách thức thanh thiếu niên tạo ra một băng video nguyên thủy 
thông báo công chúng để nâng cao nhận thức về việc lạm dụng hẹn hò và bạo lực gia đình trong 
các thiếu niên. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp cá nhân 
hay nạp bài theo nhóm. Hạn chót nạp thi là Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 3, 2018. Người thắng giải 



sẽ được công bố tại Choose Respect hội nghị hẹn hò lành mạnh dành cho thiếu niên vào ngày 15 
tháng 4, 2018. Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây. 
http://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect.html 
 
 
Lễ Hội Sách Gaithersburg, Các Cuộc Thi Bài Văn Junior Achievement dành cho Học Sinh 
Trung Học Cấp III 
 
Hai cuộc thi viết văn được giải thưởng hàng ngàn đô la. Thời hạn chót nạp bài dự thi là Ngày 22 
tháng 2 và Ngày 23 tháng 2.  
 
Học Sinh MCPS có cơ hội tham gia hai cuộc thi văn học:  
 
Gaithersburg Book Festival  
 
Trong hai năm liền, lễ hội sách Gaithersburg đã cho học sinh trung học cấp III cơ hội tự do sáng 
tạo bài viết văn cho cuộc thi truyện ngắn của mình. Có giải thưởng tiền mặt cho người đoạt giải 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 
 
Các câu chuyện không thể vượt quá 1,000 chữ và phải được gửi bằng điện tử thông qua 
biểu mẫu trang mạng trước 12 giờ đêm thứ Năm, ngày 22 tháng 2, 2018. Tất cả các quy tắc 
và luật lệ được tìm thấy trên mạng. 
 
Có đến 12 chuyện sẽ được chọn vào chung kết và đăng trên trang mạng Lễ Hội Sách 
Gaithersburg trước ngày Lễ Hội Sách. Sự kiện này, lễ kỷ niệm hàng năm về sách, nhà văn và sự 
xuất sắc về văn học sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, Ngày 19 tháng 5, 2018, tại Gaithersburg City 
Hall.  
 
Junior Achievement  
 
Đơn cho Junior Achievement Essay Competition 2018 đã chính thức bắt đầu. Học sinh trung 
học cấp III có đến ngày thứ Sáu 23 tháng 2, 2018 để nạp đơn và một bài luận viết từ 1,000 
đến 1,500 chữ. 
 
Chủ đề của năm nay là: "Một số doanh nhân vĩ đại, bao gồm Bill Gates và Mark Zuckerberg, bỏ 
học đại học trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Bạn nghĩ nền giáo dục đại học quan trọng như thế 
nào đối với sự thành công của bạn trong tương lai? " 
 
Các bàì luận sẽ được đánh giá về tính sáng tạo và tính độc đáo; tính thuyết phục; văn phạm và 
chính tả; hiểu biết về chủ đề; và sự liên quan của việc trả lời câu hỏi chủ đề. Người đoạt giải 
thưởng lớn sẽ nhận được giải thưởng $20,000; người đoạt giải thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ nhận 
được $10.000. 
 
Thêm chi tiết tại www.JAessay.org 
 
 



Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo trợ Cuộc thi Video Đề cập Nguy Cơ Sử Dụng Rượu ở 
Tuổi Vị Thành Niên  
 
Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều hơn các học sinh trung học cấp II và cấp III. 
Các bài thi được nhận từ Ngày 22 tháng Giêng đến Ngày 2 tháng 2.  
 
Keeping It Safe: Under Twenty-One Alcohol Prevention Coalition (Giữ An Toàn: Liên Minh 
Ngăn Ngừa Sử Dụng Rượu Dưới Hai Mươi Mốt Tuổi) tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo 
một lời nhắn cộng đồng 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng rượu 
dưới 21 tuổi.  
 
Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung học cấp 
II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $ 100 đến $ 1.000 được dành cho 
các đội thắng giải. Các bài thi sẽ được nhận từ Ngày 22 tháng Giêng đến Ngày 2 tháng 2, 
2018. 
 
Keeping it Safe: Under Twenty-One Alcohol Prevention là một liên minh độc lập có mục đích 
chính là ngăn cản việc sử dụng rượu khi chưa đến tuổi, giảm tình trạng thanh thiếu niên tiếp cận 
với rượu và giảm tác dụng của việc sử dụng rượu của thanh thiếu niên dưới 21 tuổi.  
 
Vào trang mạng này để biết thêm chi tiết và các quy tắc cuộc thi chính thức. 
http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/ 
 
 
Học Sinh Có Thể Tải Xuống Microsoft Office tại Nhà Miễn Phí  
 
Học sinh có thể cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office cho tối đa năm máy.  
 
Bộ Giáo dục Maryland và Microsoft  đã ký kết hợp tác cho phép tất cả học sinh có được phiên 
bản mới nhất của bộ phần mềm Microsoft Office Office 365 ProPlus miễn phí. Office 365 
ProPlus bao gồm đầy đủ các ứng dụng của Microsoft như Outlook, Word, Excel và PowerPoint 
cũng như khả năng tạo, lưu lại và chia sẻ các hồ sơ Office trên mạng. Trong chương trình này, 
học sinh và nhân viên có thể tải và cài đặt phần mềm Microsoft Office cho tối đa năm máy miễn 
phí. Các máy này có thể là máy tính cá nhân, máy Mac, máy điện toán nhỏ hoặc điện thoại. 
 
Các câu hỏi thường đề cập và chỉ dẫn để tải xuống bằng nhiều ngôn ngữ 
www.montgomeryschoolsmd.org/parents/ 
 


