Hãy Có Kế Hoạch Tham Gia Ngày Hội Sách tại Gaithersburg vào Ngày 17
tháng 5
Các trường Công Lập Quận Montgomery rất hãnh diện là một đối tác trong Ngày
Hội Sách Gaithersburg 2014 (GBF) vào ngày thứ Bảy 17 tháng 5, tại khu vực của
Gaithersburg City Hall. GBF có rất nhiều các tác giả và sinh hoạt cho các trẻ em ở
mọi lứa tuổi.
Nhiều thành viên cộng đồng MCPS sẽ tổ chức các buổi đọc tại ngày hội và sẽ có
nhiều chương trình, hội thảo, và sinh hoạt trong Làng Trẻ Em mà được phác họa để
khuyến khích sự quan tâm đến đọc và viết. Trong những tác giả của truyện trẻ em
và thanh niên mà dự trù có mặt có Rachel Renee Russell, tác giả của loạt truyện
“The Dork Diaries”, nhà văn viết truyện tranh Raina Telgemeirer, Emmy
Laybourne, tác giả của loạt truyện “Monument 14", và James L. Swanson, sử gia
đã đoạt giải chuyên về các tổng thống. Một số các buổi hội thảo sẽ bao gồm các bài
luận văn xin vào đại học, viết truyện giả tưởng, thi ca và sáng tác tranh khôi hài.
Để biết thêm chi tiết về GBF, xin xem gaithersburgbookfestival.org/.
Nhà Giáo Dục của John Poole MS Được Tặng Danh Hiệu Giáo Viên MCPS
của Năm 2014–2015
Một giáo viên lớp 8 tại John Poole Middle School là Giáo Viên MCPS của Năm
2014-2015 và sẽ tranh danh hiệu Giáo Viên Maryland của Năm.
Jane Lindsay được tặng danh hiệu Giáo Viên của Năm tại buổi Lễ Trao Giải Các
Nhà Đấu Tranh Vì Trẻ Em hàng năm lần thứ 12. Bà Lindsay, đã từng là một trong
ba ứng viên chung kết cho Giáo Viên của Năm, là một giáo viên dạy Anh văn và
đọc lớp 8 tại Poole, và cũng phục vụ trong vai trò trưởng ban.
Lễ trao giải Các Nhà Tranh Đấu Vì Trẻ Em được Montgomery County Business
Roundtable for Education (MCBRE) chủ trì và thực hiện được nhờ các khoản đóng
góp hào phóng từ những nhà bảo trợ. MCBRE là một tổ chức bất vụ lợi, gồm các

lãnh đạo xí nghiệp cao cấp mà chia sẻ những chuyên môn của họ với ban lãnh đạo
MCPS và bảo trợ các chương trình mà liên kết những gì học sinh học trong lớp với
thế giới thật.
Bà Lindsay làm việc với MCPS từ 1988 và đã dạy tại John Poole Middle School
trong năm năm vừa qua. Bà cũng dạy tại Rocky Hill Middle School và Strawberry
Knoll Elementary School. Những người đề cử Bà Lindsay để cứu xét đã nhấn
mạnh đến chuyên môn giảng dạy của bà, mà bao gồm việc tìm kiếm những đường
lối sáng tạo để thu hút các học sinh trong các bài học và giúp các em đạt các kỹ
năng đọc viết quan trọng.
Bà Lindsay được chọn từ ba ứng viên vào chung kết, tất cả đều đã đoạt giải Giáo
Viên Kỳ Cựu của Quỹ Giáo Dục Marian Greenblatt. Các ứng viên chung kết khác
là Kathryn Hageman, giáo viên lớp 5 tại Diamond Elementary School ở
Gaithersburg và Aaron Shin, giáo viên lớp 8 tại Parkland Middle School.
Các ứng viên chung kết cho Giáo Viên MCPS của Năm nhận được $1,000 từ Quỹ
Giáo Dục Marian Greenblatt. Họ cũng sẽ nhận thêm $1,000 do Kaiser Permanente
và Choice Hotels tặng, cũng như một máy tính bảng Microsoft Surface. Là Giáo
Viên MCPS Của Năm, Bà Lindsay sẽ được quyền sử dụng một xe hơi của
Fitzgerald Auto Malls trong một năm.
Tìm hiểu thêm
Tham gia với MCPS tại Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Hội Nghị Giáo Dục
Đặc Biệt
Phụ huynh MCPS, nhân viên, học sinh và các thành viên cộng đồng được mời
đến Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho một
Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 17 tháng 5, từ
8 giờ 15 sáng đến 2 giờ 30 trưa tại Rockville High School, 2100 Baltimore Road ở
Rockville.

Chương trình miễn phí sẽ gồm có những nguồn tư liệu và các buổi hội thảo cho các
gia đình các học sinh có khuyết tật. Các gia đình cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ
những đại diện từ nhiều văn phòng MCPS và các cơ quan và các tổ chức phi lợi
nhuận quận Montgomery.
Để ghi danh cho hội nghị này, xin xem trang mạng hay gọi 301-517-5940. Dịch vụ
trông trẻ, một bữa ăn sáng nhẹ và các bữa ăn trưa đựng sẵn trong hộp sẽ được cung
cấp.
Một Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng vào cửa tự do sẽ được tổ chức
từ 1 giờ đến 4 giờ chiều vào ngày thứ Bảy 10 tháng 5, tại Universities at Shady
Grove, 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville. Hội chợ nhắm vào các học sinh các lớp 6
đến 10 và phụ huynh các em. Những người tham dự sẽ có cơ hội để gặp gỡ những
đại diện từ nhiều đại học, tìm hiểu về các cơ hội trợ giúp tài chánh và học bổng và
tham dự những buổi thảo luận nhóm đem lại thông tin hữu ích. Cũng sẽ có một
chuyến tham quan trường USG.
Nên ghi danh qua MCPS Parent Academy. Liên lạc Office of Community
Engagement and Partnerships tại 301-279-3100 để thêm thông tin.
Hội Đồng Giáo Dục Tìm Ứng Viên Để Điền Khuyết Các Chỗ Trống trong Ban
Nội Quy
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm để điền nhiệm vào một chỗ trống
của Ban Nội Quy gồm năm thành viên. Chỗ trống là cho nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu
vào ngày 1 tháng 7, 2014. Ứng viên phải là người cư trú tại Montgomery County.
Thành viên làm việc không có lãnh thù lao.
Trong số những trách nhiệm của Ủy ban là: (1)giải thích Chính Sách Nội Quy của
Hội Đồng Giáo Dục và cho ý kiến tư vấn liên quan đến sự áp dụng nội quy ấy; (2)
tổ chức những buổi điều trần về các khiếu nại liên hệ đến sự vi phạm; và (3) chấp
thuận những biểu mẫu tiết lộ tài chính.

Thành viên ủy ban không thể là thành viên mãn nhiệm kỳ của Hội Đồng Giáo Dục,
các nhân viên trường học, nhân viên, hay cá nhân làm việc cho một doanh nghiệp
thuộc diện thẩm quyền của Hội Đồng, hay vợ hay chồng của những người đó. Ủy
ban họp một lần mỗi năm để xem lại các biểu mẫu công bố tài chánh và, nếu cần,
xem xét các khiếu nại và các yêu cầu cho biết ý kiến tư vấn.
Ứng viên phải nạp môt thơ tỏ ý quan tâm và bản lý lịch cùng các tài liệu hỗ trợ
khác trước cuối giờ làm việc vào ngày thứ Sáu 30 tháng 5, 2014 để được Hội Đồng
quyết định bổ nhiệm tại buổi họp vào ngày 17 tháng 6. (Ứng viên không bắt buộc
phải tham dự buổi họp này.) Gởi thơ tỏ ý quan tâm và bản lý lịch về cho Suzann
King, Montgomery County Board of Education, 850 Hungerford Drive, Room 123,
Rockville, Maryland 20850.
Suzann_M_King@mcpsmd.org
Để biết thêm thông tin, xin gọi 301-279-3617.
Ủy Ban Nội Quy
Bản Thăm Dò Ý Kiến về Sự Tham Gia của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt
2014
Phụ huynh hay giám hộ của các trẻ em nhận chương trình giáo dục đặc biệt và
những dịch vụ liên hệ được yêu cầu hoàn tất Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh về
Giáo Dục Đặc Biệt Maryland trong tháng này. Thông tin quý vị cung cấp sẽ giúp
hướng dẫn những cố gắng của tiểu bang trong việc cải thiện giáo dục và những
dịch vụ liên hệ trong các trường công lập. Bản phỏng vấn là nặc danh và có thể
hoàn tất trên trang mạng. Hạn cuối nộp bản phỏng vấn là Ngày thứ Sáu 30 Tháng
5, 2014.
Trả lời bản thăm dò
Tìm hiểu thêm về chương trình Middle School Magnet Consortium
Phụ huynh các học sinh Lớp 4 được mời tới dự buổi họp thông tin để biết về ba lựa
chọn trường Middle School Magnet Consortium (MSMC) và tiến trình Choice.

Tiến trình Choice bắt đầu vào mùa thu của năm Lớp 5 của học sinh. Buổi họp sẽ
được tổ chức vào Ngày thứ Tư 9 tháng 5, lúc 7 giờ tối tại Richard Montgomery
High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville
Middle School Magnet Consortium
Còn nữa...
Phụ huynh, đừng quên là hạn cuối để chấp thuận chỗ trong Chương Trình
Immmersion Tiểu Học là Thứ Sáu 9 tháng 5. Thư thông báo đã được gởi đi vào
cuối tháng Tư.
Cuộc Bán Xe Hơi và Máy Điện Toán của Học Sinh Được Ấn Định vào Ngày
10 Tháng 5
Đừng bỏ lỡ buổi bán cuối cùng do học sinh tổ chức trong niên học! Học sinh trong
các chương trình MCPS Automotive Trades Foundation and Information
Technology Foundation sẽ bán xe hơi và máy điện toán do học sinh tân trang lại từ
9 đến 10 giờ sáng vào ngày thứ Bảy 10 tháng 5 tại Thomas Edison High School
of Technology, 12501 Dalewood Drive ở Silver Spring. Các món để bán được học
sinh kiểm tra lại như là một phần của việc học tập trong lớp của các em.
Thêm thông tin về các xe hơi, xin gọi Mike Snyder tại 301-929-2164. Thêm thông
tin về các máy điện toán, xin gọi John Brewer tại 301-929-6975. Tiền thu được sẽ
gây quỹ cho Montgomery Students Automotive Trades and Information
Technology foundations (Tổ Chức Nghề Nghiệp Xe Hơi và Kỹ Thuật Thông Tin
của Học Sinh Montgomery).
Automotive Trades Foundation
Information Technology Foundation

