
 

 

Tham Dự Những Buổi Điều Trần Về Dự Thảo Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2015 

 

Giám đốc học vụ Joshua Starr đã nạp một ngân sách điều hành đề nghị $2.28 tỹ cho Tài Khóa 

(FY) 2015 cho Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 10 tháng 12. Đề nghị của Dr. Starr sẽ cho phép 

học khu tiếp tục quản lý được sự gia tăng sĩ số liên tục, trong khi vẫn thực hiện những đầu tư 

chiến lược để tái khởi động những nỗ lực hầu thu hẹp sự cách biệt về thành tựu và để chuẩn bị 

giáo viên và học sinh cho những cơ hội trong tương lai. Xem trang mạng Ngân Sách Điều Hành 

MCPS  để tìm hiểu thêm về dự thảo ngân sách của Dr. Starr. Và đừng để lỡ dịp chia sẻ ý kiến và 

quan điểm của quý vị về ngân sách điều hành được đề nghị tại hai buổi điều trần trong tháng 

này: Buổi thứ nhất là Ngày thứ Năm, 9 tháng Giêng lúc 7 giờ tối; buổi thứ nhì là Ngày thứ 

Năm, 16 tháng Giêng lúc 7 giờ tối. Cả hai buổi điều trần 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. 

 

Sắp Đến: Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niền Lần Thứ 

17 

 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng 

Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 17.    

 

Giải Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh), nhóm 

và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập tại Montgomery County. 

 

Đơn đề cử có trên trang mạng Board of Education trong tháng 12. Đơn đề cử đã điền xong phải 

nạp trong tháng 2. Thêm thông tin sẽ được cung cấp trong một ấn bản Quicknotes trong tương 

lai. 

 

Đề Cử Một Phụ Huynh Cho Giải Thưởng Tiểu Bang 

 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) đang tìm các đề cử của công chúng cho  chương 

trình Giải Thưởng Tham Gia Của Phụ Huynh Là Quan Trọng của Maryland (PIMA) thường 

niên. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
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Giải thưởng này công nhận tầm quan trọng của việc phụ huynh tham gia trong các trường học 

công lập. Những người được đề cử cho Giải Thưởng Tham Gia Của Phụ Huynh Là Quan Trọng 

của Maryland phải là phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp của các trẻ em học tại các trường 

công lập Maryland, và không phải là nhân viên của MSDE hay một học khu địa phương. Hạn 

chót để nạp đơn là ngày thứ Sáu 31 Tháng Giêng. Xem trang mạng MSDE để biết thêm thông 

tin. 

 

Lấy Giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh Trong Thời Gian Nghỉ Mùa Đông 

 

Nghỉ mùa đông là một cơ hội tốt cho các học sinh để tham gia vào các hoạt động phục vụ và 

kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh (SSL). Học sinh có thể tham gia nhiều sinh hoạt 

khác nhau—làm việc ở bếp từ thiện, dọn dẹp công viên ở địa phương, hay thu góp các món đồ 

cho cuộc lạc quyên thực thẩm hay quần áo. Tất cả các học sinh MCPS cần 75 giờ  Dịch Vụ Học 

Vấn Học Sinh để tốt nghiệp trung học cấp III. 

 

Tìm xem các tổ chức và cơ hội  khác nhau mà đã được chấp thuận cho các giờ SSL. Đồng thời, 

đừng quên rằng tất cả các giờ dịch vụ thực hiện trong học kỳ đầu phải được gởi đến phối hợp 

viên SSL trước ngày thứ Sáu 3 tháng Giêng. 

 

Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh 

 

Bạn Sẽ Phục Vụ ở Đâu vào Ngày Phục Vụ MLK? 

 

Vào Ngày thứ Hai 20 tháng Giêng, Montgomery County sẽ mừng Ngày Phục Vụ, Dr. Martin 

Luther King, Jr. Cùng tham gia với hàng ngàn người Mỹ trên cả nước mà sẽ chào mừng ngày 

quốc lễ tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Dr. King bằng cách phục vụ trong cộng đồng của 

mình. 

Đây là một cơ hội hoàn hảo cho các học sinh kiếm được giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh 

(SSL) trong khi tham gia vào những hoạt động xứng đáng cùng với gia đình hay bè bạn. Những 

dự án phục vụ sẽ diễn ra tại ba địa điểm khắp quận: 

 

Bethesda North Marriott Conference: 1– 3 giờ chiều 

Silver Spring Civic Center: 10 giờ sáng – Trưa 

Universities at Shady Grove: 10 sáng – Trưa 

 

Tình nguyện viên có thể làm việc theo các kế hoạch cá nhân và/hay kế hoạch nhóm như làm 

bánh mì kẹp cho các trung tâm tạm trú địa phương, trang trí các thiệp cho những vị cao niên và 

các cựu chiến binh và đóng gói các phần quà chăm sóc cá nhân.  

 

Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng Montgomery Serves hay gọi 240-777-2600. 

 

Ai Sẽ Là Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục? 

 

Đã có đơn cho các học sinh lớp 10 và 11 muốn phục vụ với tư cách Thành Viên Học Sinh Trong 

Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) cho niên học 2014-2015. Hạn chót để nạp đơn là 4 giờ chiều,  
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ngày thứ Năm 23 Tháng Giêng. SMOB cho biết quan điểm của một học sinh am tường về các 

vấn đề giáo dục. SMOB có thể là tác giả các vấn đề lập pháp, tham dự các buổi thảo luận về tất 

cả các đề tài và có quyền bỏ phiếu về một số vấn đề. 

 

Chức vụ SMOB không được trả lương, nhưng thành viên học sinh sẽ nhận được tín chỉ về khoa 

học xã hội, ít nhất 250 giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL), và sẽ nhận một học bổng đại học 

$5,000. 

Một buổi họp thông tin sẽ được tổ chức vào Thứ Ba Ngày 7 Tháng 1 từ 5 giờ đến 6 giờ chiều 

tại Student Affairs Office, 12900 Middlebrook Road ở Germantown. Thành viên học sinh đương 

nhiệm, Justin Kim, cũng như các cựu thành viên SMOB sẽ có mặt để trình bày thấu đáo và trả lời 

các câu hỏi. 

 

Để đủ điều kiện ứng cử vào chức vụ này, học sinh phải sống tại Montgomery County và đang 

học lớp 10 hay 11 tại một trường trung học MCPS. 

 

Để có thêm thông tin, xin liên lạc với Karen_L_Crawford@mcpsmd.org. 

 

Thêm thông tin 

 

Đừng Quên… 

 

Các Chương Trình Trung Tâm Tiểu Học cho Các Học Sinh Năng Khiếu Cao cung cấp một môi 

trường học tập cho các học sinh Lớp 4 và Lớp 5 hầu giúp làm phong phú, tăng tốc và mở rộng 

chương trình giáo khoa tại MCPS. Chương trình được phác thảo để đáp ứng các nhu cầu của các 

học sinh giỏi và có nhiều động lực về toán, ngôn ngữ, khoa học và khoa học xã hội. Chương 

trình chú tâm vào kỹ năng suy luận có phê phán, kỹ năng giải quyết các vấn đề, và kỹ năng 

truyền thông.  

 

Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký cho các Trung Tâm Năng Khiếu Bậc 

Tiểu Học sẽ được tổ chức vào tháng Giêng tại các trường học tại địa phương. 

 

Thêm thông tin 

 

Ghi nhớ… 

 

Buổi họp thứ nhì của bốn buổi họp cộng đồng về đề nghị thay đổi giờ vào học và tan học sẽ được 

tổ chức vào ngày thứ Hai 16 tháng 12, từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối tại Richard Montgomery High 

School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Học sinh, gia đình và thành viên cộng 

đồng sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi về những thay đổi được đề nghị. 

 

Những buổi họp cộng đồng chỉ là một cách mà MCPS dùng để thu thập những ý kiến về đề nghị 

của giám đốc học vụ về giờ chuông reo. Xem trang mạng MCPS để biết thêm thông tin. 

 

Giờ Chuông Reo 
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Thêm nữa... 

 

Nếu quý vị đang tìm một xe hơi hay máy điện toán cũ, xin đừng bỏ lỡ dịp bán xe hơi và máy 

điện toán cũ của các tổ chức Automotive Trades (ATF) và Information Technology (ITF) vào 

ngày 14 tháng 12! 

 

Học sinh trong chương trình ATF và  ITF sẽ bán xe hơi cũ và máy điện toán do học sinh tân 

trang vào ngày thứ Bảy 14 tháng 12 tại Damascus High School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. 

 

Để có thêm thông tin về các xe hơi đem bán, xin gọi Kelly Johnson tại 301-929-2197 hay xem 

www.atfcareers.org. Để có thêm thông tin về các máy điện toán sẽ được bán, xin xem 

www.itfcareers.org. 

 

Các xe hơi và máy điện toán được tu sửa và kiểm tra bởi các học sinh như là một phần của việc 

học tập trong lớp và xưởng của các em. 

 

Hoan nghênh các thành viên trong cộng đồng tặng xe hơi cho chương trình. Xe hơi có thể được 

tặng tại bất cứ chương trình xe hơi nào tại các trường trung học cấp III Damascus, Gaithersburg, 

Seneca Valley và Thomas Edison. Việc tặng xe của quý vị có thể được giảm thuế. 

 

Automotive Trades Foundation 

Information Technology Foundation, Inc. 

 

Lịch trình xuất bản… 

 

QuickNotes MCPS sẽ không xuất bản trong thời gian nghỉ mùa đông, vì vậy hãy đón xem số tới 

vào Ngày thứ Ba 7 tháng Giêng. Trong thời gian đó, xin để ý xem trang mạng MCPS và Twitter 

để biết những tin tức và thông tin mới nhất của Montgomery County Public Schools. 
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