
Tập san Ngày 31 Tháng Giêng 
 
Đơn Ghi Danh cho Chương Trình Dạy Bằng Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Có từ Ngày 1 Tháng 
Hai 
 
Thời hạn cuối nạp đơn cho niên học 2018-2019 là ngày thứ Sáu 4 tháng Năm. Thơ thông báo sẽ 
được gởi đến phụ huynh vào giữa tháng Năm. 
 
Đơn ghi danh cho các chương trình ngoại ngữ thuộc trường tiểu học tại MCPS hiện đã có. Thời 
hạn cuối nạp đơn cho niên học 2018-2019 là ngày thứ Sáu 4 tháng Năm. 
 
Những chương trình dạy bằng ngoại ngữ ở bậc tiểu học bắt đầu từ lớp mẫu giáo có các tiếng 
Trung Hoa, Pháp, và Tây Ban Nha. Quận cống hiến ba chương trình tiếng Tây Ban Nha, hai 
chương trình tiếng Pháp, và hai chương trình tiếng Trung hoa dạy bằng ngoại ngữ ở trình độ tiểu 
học tại bảy trung tâm trong quận. Hai chương trình tiếng Pháp và một chương trình tiếng Tây 
Ban Nha được hoàn toàn dạy bằng những ngôn ngữ này. Trong chương trình toàn phần ngoại 
ngữ này, tất cả các môn học chính, gồm đọc/ngôn ngữ, được dạy bằng ngôn ngữ chỉ định. Hai 
trong ba chương trình tiếng Tây Ban Nha và cả hai chương trình tiếng Trung hoa chỉ dạy một 
phần ngoại ngữ. Trong chương trình một phần ngoại ngữ này, một vài môn học chính được dạy 
bằng ngôn ngữ chỉ định. 
 
Để có thêm chi tiết về các chương trình dạy bằng ngoại ngữ bậc tiểu học và để tải xuống 
Immersion Interest Form, (Đơn Quan Tâm về Chương Trình Ngoại Ngữ), xem trang mạng các 
Special Programs (Chương Trình Đặc Biệt). Các mẫu đơn cũng có sẵn tại các trường tiểu học. 
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tin tức về các chương trình, xin xem danh sách các cuộc họp theo 
sở thích. 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/specialprograms/admissions/I
mmersion%20Interest%20Meeting%20for%20Web%20docx%20revised%201.18.18(1).pdf 
 
Thơ thông báo sẽ được gởi đến phụ huynh trong tháng Năm. Các đơn ghi danh nhận sau ngày 
cuối sẽ được để vào danh sách chờ đợi theo thứ tự nhận được. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 301-
592-2040. 
 
Các Chương Trình Ngoại Ngữ Trường Tiểu Học 
 



MCPS Tổ Chức Cuộc Thi Năm Thứ Hai Đoàn Kết Chúng Ta Học  
 
Học sinh được khuyến khích làm việc theo nhóm từ hai hay nhiều hơn để tạo ra các tác phẩm 
nghệ thuật thị giác và các bài viết. Cuộc thi chấm dứt lúc 5 giờ chiều vào ngày 16 tháng Ba.  
 
MCPS mừng sự đa dạng trong khi cam kết bảo đảm rằng mỗi học sinh đều có những cơ hội và 
tài liệu cần thiết để thành công trong tương lai. Để thúc đẩy quyết tâm này, trong năm thứ hai, 
MCPS tài trợ cuộc thi toàn hệ thống cho học sinh, United We Learn: All Means All (Đoàn Kết 
Chúng Ta Học: Tất Cả Cho Tất Cả). 
 
Học sinh được yêu cầu sử dụng nghệ thuật thị giác và bài viết để mừng sự đa dạng trong khi 
khám phá vấn đề công bằng cho tất cả mọi người. Cuộc thi thách thức học sinh suy nghĩ kỹ về ý 
nghĩa của sự công bằng và cách thái độ, truyền thống, thực tập có hệ thống và/hay các vấn đề 
pháp lý cản trở hay hỗ trợ khái niệm "Tất Cả cho Tất Cả" như thế nào. Mục đích là để cung cấp 
cho học sinh cách tiếp cận có tính sáng tạo, cấu trúc để khám phá xem công bằng có nghĩa là gì 
và những cản trở mà hạn chế một số có cùng cơ hội tiếp cận các chương trình và nguồn lực như 
những người khác.  
 
Cuộc thi dành cho các học sinh trong tất cả các cấp lớp. Các bài nạp sẽ được xét theo trình độ 
(tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III) và theo phân loại. Các bài nạp phải được nạp 
theo nhóm với hai học sinh hay nhiều hơn. Các bài nạp sẽ được nhận trong những thể loại sau: 
bài viết và nghệ thuật thị giác. Thêm chi tiết có trên trang mạng cuộc thi. 
 
Cuộc thi bắt đầu vào ngày thứ Hai 29 tháng Giêng, và sẽ chấm dứt lúc 5 giờ chiều Ngày thứ 
Sáu 16 tháng Ba.  
 
 
Tôn Vinh Những Đóng Góp cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt 
Hãy nhớ nạp đề cử cho Giải thưởng Giáo dục Đặc biệt. Nhân viên, học sinh và phụ huynh có thể 
vinh danh các cá nhân và các chương trình mà đã đóng góp cho sự thành công của các học sinh 
với nhu cầu đặc biệt. Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 23 tháng Ba.  
 
Giáo chức, học sinh và phụ huynh được khuyến khích nạp đơn đề cử những cá nhân 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 Ủy Ban Giáo Dục Đặc Biệt của Hội Đồng Phụ Huynh và Gíáo 
Chức Quận Montgomery (MCCPTA) tặng. Lễ tuyên dương, sẽ được tổ chức tại Trường Trung 
học Rockville vào ngày 14 tháng Năm, sẽ ghi nhận những lợi ích của việc đầu tư vào các chương 
trình cho học sinh khuyết tật. 
 
Những đề cử được nhận trong bốn loại: Giáo chức, Chương trình, Phụ huynh và Học sinh. Các 
bài nạp qua máy điện tử được khuyến khích mạnh mẽ. 
 
Hạn cuối nạp đơn là vào Ngày Thứ Sáu 23 tháng Ba. Nhân viên, phụ huynh hay học sinh có 
thể nạp đơn đề cử. Đề cử nên gởi qua email với phần đính kèm đến Jeanne Taylor, hay gởi thơ 
đến Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849. 



 
Nếu quý vị không thể nạp đơn đề cử qua máy điện tử, quý vị có thể gửi một mẫu đề cử đã được 
điền đầy đủ và lời phát biểu đề cử, cùng với các lời hỗ trợ đề cử đến MCCPTA office: 
Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849. 
 
Để có thêm chi tiết, xin liên lạc Jeanne Taylor. 
 
Đơn Đề Cử Giải Thưởng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt MCCPTA 2017-2018 
 
 
Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng về Hẹn Hò Lành Mạnh Tuổi Thanh Thiếu Niên 
 
Chương trình vào Ngày 15 tháng Tư sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến bạo lực trong cuộc hẹn 
hò của thanh thiếu niên. Nó sẽ bao gồm một hội chợ về tài nguyên và hội thảo cho học sinh, phụ 
huynh, nhà giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên. 
 
Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ 9 Choose Respect Montgomery (Chọn Tôn Trọng) được tổ 
chức vào Chủ nhật 15 tháng Tư, tại Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery. Chương 
trình xem xét các vấn đề liên quan đến bạo lực trong cuộc hẹn hò ở tuổi vị thành niên, sẽ bao 
gồm một hội chợ nguồn lực từ trưa -1 giờ chiều. Hội nghị cũng sẽ bao gồm các hội thảo tương 
tác dành cho học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên từ 
1-4 giờ 30 chiều. Ghi danh cho hội nghị bắt đầu vào Ngày thứ Năm 1 tháng Ba.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-
rNQEt06tgfXpiahEDyxRXQqrFbFQUF53KcN0RgXOznkVA/viewform 
 
Cuộc thi PSA video Chọn Tôn Trọng hiện đang nhận các video dự thi; người trúng thưởng có thể 
nhận được tiền mặt lên đến $1.000 đô la cho video 1 phút. Cuộc thi này thách thức thanh thiếu 
niên tạo một băng video nguyên thủy thông báo công chúng về nâng cao nhận thức về việc lạm 
dụng và bạo lực trong các buổi hẹn hò của các thanh thiếu niên. Cuộc thi dành cho học sinh từ 
lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp cá nhân cho riêng mình hay theo nhóm. Hạn cuối nạp 
bài là Ngày Thứ Sáu 16 tháng Ba, 2018. Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây. 
 
 

Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu  
 
Hàng trăm chương trình và sinh hoạt có sẵn trong toàn quận. Ghi danh hiện bắt đầu. 
 
Montgomery County Recreation và Montgomery Parks có hằng trăm trại hào hứng để khuyến 
khích một lối sống lành mạnh cho các trẻ em mùa hè này. Các trại của quận giá phải chăng, vui 
nhộn và thuận tiện cho các phụ huynh và gia đình trên toàn quận. Các sinh hoạt được thu xếp cho 
nhiều sở thích khác nhau, trình độ kỹ năng và tuổi. Các chương trình mùa hè bao gồm bơi lội, 
nghệ thuật, thiên nhiên, khám phá, nấu ăn, và thể thao.  
 
Để xem Hướng Dẫn Trại Quận Montgomery, bấm đây. Ghi danh hiện bắt đầu và có trên mạng 
tại ActiveMontgomery.org. 
 



Các bản in của tập san hướng dẫn cũng có tại các trung tâm giải trí cộng đồng, khu vực công 
viên, trung tâm bơi lội, các trung tâm người lớn tuổi và các thư viện công lập. Để biết thêm chi 
tiết, xin gọi 240-777-6840. 
 
Trại Tuần Tra An Toàn 2018 
 
Đơn Vị An Toàn Trường Học Cảnh Sát Quận Montgomery sẽ tổ chức một Trại Tuần Tra An 
Toàn kéo dài một tuần vào tháng 6 và tháng 7. Trại này là cho các em tuần tra sắp lên lớp 5 
muốn học những trách nhiệm khác nhau của một tuần tra an toàn hiệu lực. Trại nguyên tuần sẽ 
được tổ chức tại Summit Lake Camp ở Emmittsburg, MD và chi phí là $325 mỗi học kỳ. Chuyên 
chở đi và về từ trại sẽ được cung cấp. Có hai học kỳ—từ ngày 25 đến 29 tháng Sáu và ngày 16 
đến 20 tháng Bảy; phụ huynh chỉ nên ghi danh cho một trong hai học kỳ. Việc ghi danh theo căn 
bản người nộp trước được nhận trước. 
 
Trại Tuần Tra An Toàn 2018 


