
 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp của MCPS Trên Đà Gia Tăng 

Tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm tại Montgomery County Public Schools (MCPS) đã tăng 

đến 88.3 phần trăm theo dữ kiện do Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) phổ 

biến vào ngày 28 tháng Giêng. Tỷ lệ tốt nghiệp MCPS đã tăng gần một điểm bách 

phân so với Lớp Tốt Nghiệp 2012 và đã tăng 1.5 điểm bách phân trong hai năm 

vừa qua. 

Tỷ lệ tốt nghiệp MCPS của Lớp Tốt Nghiệp 2013 cao hơn tỷ lệ chung của tiểu bang 

Maryland là 3.3 điểm bách phân. 

"Sự gia tăng vững vàng trong tỷ lệ tốt nghiệp của chúng ta là một bằng chứng của 

sự làm việc chăm chỉ của học sinh và giáo chức chúng ta, và sự hỗ trợ của các phụ 

huynh và thành viên cộng đồng chúng ta," Giám Đốc Học Vụ Joshua P. Starr đã nói 

như vậy.  “Chúng ta quyết tâm bảo đảm cho tất cả mọi học sinh tốt nghiệp với các 

kỹ năng và kiến thức các em cần có để thành công trong tương lai của các em." 

MSDE cũng phổ biến thông tin về tỷ lệ bỏ học của Lớp Tốt Nghiệp 2013. Đối với 

MCPS, tỷ lệ bỏ học giảm xuống đến 6.3 phần trăm—một sự sụt giảm trong một 

năm là 0.5 điểm bách phân và trong hai năm là 1.1 điểm. Tỷ lệ bỏ học MCPS thấp 

hơn tỷ lệ chung 9.4 phần trăm của tiểu bang là 3.1 điểm bách phân. 

Tìm hiểu thêm 

Ba Học Sinh MCPS Được Vào Chung Kết Cuộc Thi Khoa Học Intel 

Ba nhà khoa học mầm non MCPS từ  Montgomery Blair High School được chọn  
làm ứng viên chung kết trong Cuộc Tìm Kiếm Tài Năng Khoa Học Intel 2014, một 
trong những cuộc thi khoa học cho  trung học cấp III có uy tín nhất trong cả nước. 
 
 
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3471


 

Montgomery Blair High School có nhiều ứng viên chung kết nhất hơn bất cứ 
trường nào trong cả nước. Ba ứng viên chung kết và dự án của họ là: 
 
- Ishaun S. Datta, Nhân Chất Tập Trung trong Nc Lớn và những Giới Hạn Vi Lượng 

Nặng của Kim Ngạch Chromodynamics 
- Neil S. Davey, Chẩn Đoán Ung thư và  Điều Trị Sớm qua Việc Khám Phá Sự Lưu 

Hành của Những Tế Bào Ung Thư Sử Dụng Giọt Microfluidics . 
- Jessica Shi, Tốc Độ của Những Gia Đình qua Những Đồ Thị Giao Nhau 
 
Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Khoa Học Intel được điều hành bởi Society for 
Science & the Public, một tổ chức bất vụ lợi thúc đẩy sự tham gia của công chúng 
vào công cuộc nghiên cứu và giáo dục khoa học. Các ứng viên chung kết sẽ tập 
hợp vào Ngày 6 -12 tháng 3 tại Washington, D.C., để tranh đua cho các giải 
thưởng trị giá hơn $600,000, gồm một giải hạng nhất là $100,000.  
 

Tháng trước, Society for Science & the Public công bố tên của 300 người vào bán 
kết, mà đã được chọn từ gần 1,800 người tham dự. Mười lăm học sinh MCPS 
được chọn là ứng viên bán kết cuối, tính ra là 75 phần trăm của số 20 ứng viên 
bán kết của Maryland. MCPS có ba trong bốn ứng viên chung kết từ Maryland.  
 

Xem phim video này để tìm hiểu thêm về các ứng viên chung kết và các dự án của 
họ. 
 
19 học sinh MCPS Nhận Học Bổng Posse Toàn Học Phí 
 
Mười chín học sinh Montgomery County Public Schools (MCPS) được nhận học 
bổng bốn năm đại học, toàn học phí từ Posse Foundation. 
 
Chương trình Posse nhận diện các học sinh trung học công lập với học vấn và khả 
năng lãnh đạo xuất sắc mà có thể đã bị các tiến trình tuyển lựa đại học cổ truyền 
bỏ sót. Bốn mươi trường đại học mỗi trường tặng học bổng toàn phần cho các 
học sinh trên toàn quốc và tạo ra các nhóm đa văn hóa —gọi là Posses—tại mỗi  
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=347665
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=347665
http://www.possefoundation.org/


 

trường. Các nhóm sinh viên này nhận hướng dẫn chuyên môn trước và trong suốt 
quá trình đại học và cung cấp hỗ trợ cho nhau. Tại trường, các sinh viên này giữ 
những vai trò lãnh đạo quan trọng. 
 
Các chương trình Posse được đặt trong chín vùng khác nhau—Atlanta, Boston, 
Chicago, District of Columbia, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans và New 
York—và gần 1,600 học sinh trên toàn quốc được đề cử cho các học bổng này. 
 
Những học sinh MCPS nhận học bổng năm nay đến từ 11 trường trung học khác 
nhau và sẽ theo học sáu trường đại học khác nhau.  
 
Xem danh sách các học sinh được nhận học bổng  
 
Hội Chợ về Các Cơ Hội Mùa Hè Được Tổ Chức vào Ngày 27 Tháng 2 

Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội mùa hè cho các trẻ em tuổi đi học tại 

hội chợ vào ngày thứ Năm 27 tháng 2. Những nhà cung cấp chương trình vùng và 

địa phương sẽ có mặt để nói về các trại hè, các chương trình và các sinh hoạt hè. 

Tại hội chợ, quý vị có thể gặp nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy 

thông tin về trợ giúp tài chánh. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối 

tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. 

Đăng ký cho các chương trình mùa xuân do Montgomery County Department of 

Recreation tổ chức sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 10 tháng 2. Các chương trình 

được tổ chức tại những địa điểm tiện lợi khắp quận. Phụ huynh có thể ghi danh 

bằng một trong bốn cách: qua thơ, fax, trên mạng, hay đến tận nơi tại 

Department of Recreation ở 4010 Randolph Road, Silver Spring. Một sách hướng 

dẫn về các chương trình mùa xuân có tại tất cả trung tâm giải trí và hồ bơi hay 

trên mạng. 

Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-6840. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=3449&type=&startYear=&pageNumber=2&mode=
http://www.montgomerycountymd.gov/rec


 

Tập San Các Lớp Trung Học Cấp III Có Trên Mạng 

Tập San Các Giáo Trình Trung Học Cấp III Tập San Các Giáo Trình Trung Học Cấp III 

2014–2015 hiện có trên trang mạng và cung cấp danh sách các giáo trình khác 

nhau mà sẽ có tại các trường trung học cấp III MCPS. Thầy cố vấn sẽ phân phát 

những bản sao của tập san Bulletin cho tất cả các học sinh lớp 8 và lớp 9. 

Tập San Các Giáo Trình Trung Học Cấp III 

Hội Chợ HBCU Là Ngày 19 Tháng Hai 
 
Hội chợ Historically Black Colleges & Universities (HBCU) sẽ được tổ chức từ 6 giờ 

tối đến 8 giờ tối tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery 

Drive ở Rockville, vào ngày thứ Tư 19 tháng 2 (Trời tuyết: Sẽ dời lại vào ngày 20 

tháng 2). Tất cả các học sinh trung học cấp III và các phụ huynh được mời tham 

dự. Trên 60 đại học sẽ hiện diện để nói chuyện với phụ huynh và học sinh về 

chương trình của họ. Nhiều trường đại học sẽ tổ chức phỏng vấn nhận sinh viên 

ngay tại chỗ cho các học sinh lớp 12. Thêm thông tin về hội chợ, gồm danh sách 

các đại học tham dự và những tài liệu cần đem theo, có tại đây. 

Hội Chợ HBCU 

 

Tin Tức Về Ghi Danh Cho Các Consortia và Magnet 

Vào đầu tháng Hai, phụ huynh của các học sinh hiện học lớp 8 trong phạm vi 
Northeast Consortium (NEC) và Downcounty Consortium (DCC) sẽ nhận thơ về 
việc ấn định trung học cấp III cho niên học 2014–2015 qua bưu điện. 
Thơ sẽ gồm những chi tiết về các buổi họp ghi danh sắp tới.  Các buổi họp ghi 
danh cho tất cả năm trường trung học cấp III DCC, và các trường trung học Blake 
và Springbrook sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 5 tháng 2 lúc 7 giờ tối. Buổi họp 

http://apps.montgomeryschoolsmd.org/coursebulletin/
http://apps.montgomeryschoolsmd.org/coursebulletin/
https://sites.google.com/site/mcpshbcufair/
https://sites.google.com/site/mcpshbcufair/


 

tại trường trung học Paint Branch sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 6 tháng 2 .  
(Nếu trời tuyết, sẽ dời lại ngày 11 tháng 2). 
 

Ngoài ra, các phụ huynh của các học sinh lớp 5 xin vào Middle School Magnet 
Consortium (MSMC) sẽ nhận được thơ thông báo qua bưu điện. Các phụ huynh 
của các học sinh Lớp 5 và Lớp 8 xin vào các chương trình magnet trung học cũng 
sẽ nhận thơ thông báo qua bưu điện vào tháng này (chương trình magnet trung 
học gồm các trường trung học cấp II Roberto Clemente, Eastern và Takoma Park 
và các trường trung học cấp III Montgomery Blair, Poolesville và Richard 
Montgomery). 
 

Đơn Choice cho trung học cấp III sẽ được gởi qua bưu điện đến các học sinh lớp 8 
mới cư ngụ tại NEC và DCC và các học sinh lớp 8 đang xin chuyển về học tại các 
trường trung học cấp II NEC và DCC.   
 

Phụ huynh cũng nên để ý tìm xem các mẫu đơn Round 2 Choice gởi qua bưu điện 
cho các học sinh Lớp 5 mới cư ngụ tại MSMC. Đối với các phụ huynh của các học 
sinh Lớp 5 mà sống trong các vùng khác của Montgomery County và muốn ghi 
danh cho các trường MSMC cho niên học 2014-2015, đơn Choice có thể lấy từ 
trang mạng MCPS.  
 

Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Choice có tại các văn phòng cố vấn trung học cấp III NEC và 
DCC cho học sinh hiện học các Lớp 9-11 mà muốn yêu cầu thay đổi trường trung 
học cấp III Consortia bắt đầu từ niên học 2014-2015. 
 
Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Choice cũng có tại các văn phòng cố vấn trung học cấp II 
MSMC cho các phụ huynh của các học sinh chương trình MSMC hiện học Lớp 6 và 
quan tâm đến thay đổi trường MSMC niên học tới. 
 
Thời hạn cuối để tham gia Vòng 2 của tiến trình Choice và Thay Đổi Choice là ngày 
thứ Sáu 14 tháng Hai. Thơ thông báo sẽ được gởi đến nhà học sinh vào giữa 
tháng Ba. 
 
Dịch Vụ Consortia Choice và Chương Trình Đăng Ký 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/


 

Những đơn đăng ký cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học hiện có.  
 
Những chương trình tẩm nhập ngoại ngữ bậc tiểu học bắt đầu từ lớp Mẫu giáo và 
có bằng tiếng Trung Hoa, Pháp, và Tây Ban Nha. Đơn cho các học sinh sắp vào lớp 
Mẫu giáo đến Lớp 5 cho niên học 2014-2015 hiện có. Để có thêm thông tin về các 
chương trình ngoại ngữ tiểu học và để tải xuống Immersion Interest Form (Đơn 
Quan Tâm về Chương Trình Ngoại Ngữ), xin xem trang mạng Special Programs 
(Chương Trình Đặc Biệt). Các mẫu đơn cũng có sẵn tại các trường tiểu học. Thời 
hạn cuối nạp đơn cho niên học 2014-2015 là ngày thứ Sáu 4 tháng 4. Thơ thông 
báo sẽ được gởi đến phụ huynh trong tháng Năm.  
 
Đừng Quên 
 

Hội Đồng Giáo Dục đang tìm các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Thường 
Niên Lần Thứ Mười Bảy Cho Dịch Vụ Xuất Sắc Dành Cho Giáo Dục Công Lập.     
 

Hội Đồng đã đặt ra các giải thưởng này để vinh danh và cảm tạ những đóng góp 
gương mẫu cho nền giáo dục công lập và MCPS.  
 

Đơn đề cử có thể tìm thấy trên trang mạng Hội Đồng Giáo Dục. Các đơn đề cử 
phải nạp trước 5 giờ chiều vào ngày thứ Ba 11 tháng 2.  
 
Ghi nhớ… 
 

Buổi họp Hãy Chọn Sự Tôn Trọng sẽ được tổ chức vào Ngày Chủ Nhật 23 tháng 2 
Buổi họp sẽ được tổ chức từ 1 giờ đến 4 giờ 30 chiều , tại Trung Tâm Nghệ Thuật 
Văn Hóa của Montgomery College ở Takoma Park.  
Chương trình này là miễn phí và dành cho các học sinh từ lớp 8-12.  Tham dự viên 
sẽ có cơ hội tham gia các buổi hội thảo có tính giáo dục, tương tác. Cũng sẽ có xổ  
 

số giải thưởng, thức ăn miễn phí và văn nghệ, gồm có màn trình diễn đặc biệt của 
Eclipse Performing Dance Company. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-7075. 
 

Ghi Danh  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/awards/
http://www.chooserespect2014.eventbrite.com/


 

Còn nữa... 
 
Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về đại học và làm thế nào để trả tiền cho việc học, 
xin hãy tìm hiểu thêm trong các sự kiện Ngày Chủ Nhật Cho Mục Tiêu Đại Học sẽ 
diễn ra vào các ngày Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2 và Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 tại 
Montgmery College. Ngày giờ và địa điểm của Ngày Chủ Nhật Cho Mục Tiêu Đại 
Học là như sau: 

 

Ngày 9 tháng 2, 2 đến 4 giờ chiều. (Nếu trời tuyết: ngày 16 tháng 2).  
Montgomery College Takoma Park/Silver Spring 
7625 Fenton Street, Takoma Park, Charlene R. Nunley Student Services Center 

Ngày 27 tháng 2, 4 đến 6 giờ chiều. (Nếu trời tuyết: ngày 6 tháng 3) 
Montgomery College, Germantown Campus 
20200 Observation Drive, Germantown, High Technology and Science Center  
(HT Building) 

Xem trang mạng Mục Tiêu Đại Học Maryland để biết thêm thông tin. 

http://collegegoalsundaymd.org/index.htm

