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Các Ngày Cộng Đồng với Giám Đốc Học Vụ Starr
Giám Đốc Học Vụ Joshua Starr sẽ tổ chức bốn Ngày Cộng Đồng trong niên học này, trong
những ngày đó ông sẽ thăm viếng các trường, gặp gỡ giáo chức và trả lời các câu hỏi của các phụ
huynh và thành viên cộng đồng. Mỗi Ngày Cộng Đồng sẽ kết thúc bằng một Buổi Họp Công
Cộng lúc 7 giờ 30 tối, nơi đó công chúng có thể đặt câu hỏi và chia sẻ cảm nghĩ và ý kiến.
Ngày Cộng Đồng đầu tiên được định vào ngày thứ Hai, 14 tháng 10, và gồm những trường trong
các nhóm trường Clarksburg, Poolesville, Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley, Watkins
Mill, Northwest và Quince Orchard. Buổi Họp Công Cộng sẽ được tổ chức lúc 7 giờ 30 tối tại
Clarksburg High School.
Các dịch vụ trông trẻ miễn phí và thông dịch sẽ có tại các Buổi Họp Công Cộng. Để có thêm
thông tin, xin xem trang Giám Đốc Học Vụ hay gọi 301-279-3100.
Buổi Họp Công Cộng Học Sinh
Dr. Starr cũng sẽ tổ chức sáu buổi Họp Công Cộng Học Sinh—ba buổi tại trung học cấp III và ba
buổi tại trung học cấp II. Buổi Họp Công Cộng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 17
tháng 10 tại Poolesville High School.
Buổi Họp Công Cộng Học Sinh sẽ cho phép Dr. Starr được nghe trực tiếp từ các học sinh về
những vấn đề quan trọng đối với các em. Các Buổi Họp Công Cộng Học Sinh sẽ do Justin Kim,
Thành Viên Học Sinh của Board of Education, chủ tọa. Các buổi họp công cộng sẽ được lưu trữ
ở trang mạng MCPS và chiếu trên MCPS TV.

Buổi Họp Công Cộng Học Sinh

Giúp Làm Bài Tập Nhà Miễn Phí Có tại Đây!

Homework Hotline Live! (Đường Dây Nóng Trực Tiếp Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) trở lại cho
mùa thứ 28, để các thầy giáo MCPS giúp đỡ miễn phí về bài làm ở nhà cho các học sinh các Lớp
K-12. Học sinh có thể liên lạc qua điện thoại với các thầy giáo HHL từ 4–6 giờ chiều hay trên
mạng từ 4-9 giờ tối vào các Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.
Học sinh có nhiều cách để liên lạc với HHL. Các em có thể đặt câu hỏi bằng cách:






Gọi điện thoại đến 301-279-3234
Xem trang mạng HHL (AskHHL.org)
Gởi tin nhắn đến 724-427-5445
Gởi e-mail đến (question@AskHHL.org)
Viết tin nhắn trên Facebook (facebook.com/AskHHL)

HHL sẽ trả lời các câu hỏi bài tập ở nhà qua tin nhắn, e-mail và Facebook từ 4 giờ chiều đến 9
giờ tối. Vào ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, các câu hỏi sẽ được trả lời trực tiếp trên truyền
hình. Các câu hỏi nạp vào những giờ khác sẽ nhận đươc câu trả lời qua tin nhắn hay email.

HHL có thể được xem trên MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89) và trên trang mạng
MCPS.
Trang mạng HHL
Bài Tập Ở Nhà: Phụ Huynh Có Thể Giúp Con Em Như Thế Nào
Bài tập ở nhà là một cơ hội tốt cho các học sinh thực tập những gì các em học được trong lớp và
bắt đầu nắm vững nội dung bài học. Đây cũng là một cơ hội để các phụ huynh tham dự trong
việc giáo dục của con em. Giúp các trẻ em làm bài tập ở nhà không phải lúc nào cũng dễ dàng và
làm cho việc này trở nên có ý nghĩa cho em học sinh cần phải có sự cộng tác và liên lạc giữa
thầy giáo, học sinh và phụ huynh. Danh sách kiểm điểm của phụ huynh sau đây cung cấp một số
hướng dẫn hữu ích về làm cách nào để giúp con em phát triển những thói quen học tập tốt và
hoàn tất bài làm ở nhà một cách thành công:
 Hãy tỏ ra là quý vị tin tưởng rằng giáo dục và bài làm ở nhà là quan trọng. Quý vị
có thể làm điều này bằng cách đặt ra một thời gian thường xuyên cho bài tập nhà, đặt
mục tiêu với con, chọn một nơi mà có rất ít điều làm sao lãng, và cung cấp vật liệu mà
các em có thể cần để hoàn tất bài làm.
 Hướng dẫn. Quý vị có thể hướng dẫn mà không làm bài tập thay cho con em! Giúp con
quý vị biết cách tổ chức và theo sát những bài làm sắp đến, dạy các em cách quản lý thời

gian các em cần để hoàn tất bài làm, cho các em các bài trắc nghiệm để thực tập và khen
ngợi các em về những thành tích dù lớn hay nhỏ.
 Hãy khuyến khích con quý vị dùng những tài nguyên bài tập nhà miển phí mà
MCPS cung cấp cho tất cả các học sinh. Quý vị có thể tìm danh sánh dài các tài nguyên
cũng như những mô tả về những gì chúng cung cấp tại đây.
 Làm việc với thầy giáo của con quý vị để giải quyết những vấn đề và vượt qua
những chướng ngại. Liên lạc thường xuyên với các thầy giáo là rất quan trọng. Nói
chuyện với mỗi thầy giáo của con quý vị vào đầu niên học trước khi bất cứ vấn đề nào có
thể phát sinh. Nhớ tham dự buổi họp phụ huynh-thầy giáo và ngày đến thăm trường học
để biết về tiến bộ của con quý vị. Nếu quý vị nghi ngờ là con quý vị có khó khăn làm bài
tập ở nhà hay bài tập ở trường nói chung, hãy yêu cầu có một buổi họp với thầy giáo để
vạch ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề.
Tài nguyên bài tập ở nhà
Sách Hướng Dẫn Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy
Curriculum2.0, chương trình giảng dạy được cải tiến cho các lớp tiểu học, đã được thực hiện
trong các lớp Mẫu giáo đến lớp 5 tại tất cả các trường năm nay. Là một phần của tiến trình thực
hiện tuần tự này, MCPS đã thiết kế lại tập san Hướng Dẫn Phụ Huynh về Chương Trình Giảng
Dạy cho các lớp tiểu học. Tập sách này sẽ cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quát về chương
trình cấp lớp và giải thích về những gì con em quý vị sẽ học trong các môn nghệ thuật, toán,
nhạc, thể dục, tập đọc và ngữ văn, khoa học và khoa học xã hội. Trong tập Hướng Dẫn, quý vị sẽ
tìm thấy thông tin mà làm nổi bật những kỹ năng suy luận và thành công về học vấn với những
khái niệm và đề tài mà là trọng tâm của mỗi chu kỳ chấm điểm. Thông tin trong những hướng
dẫn này sẽ giúp quý vị cung cấp hỗ trợ cho con quý vị suốt niên học. Tất cả các phụ huynh với
học sinh trong các lớp K đến lớp 5 phải nhận được một tập sách Hướng Dẫn từ trường học con
họ. Sách hướng dẫn cũng có trên trang mạng trong mẫu Adobe Acrobat PDF.
Kiến Thức và Thành Tựu Bậc Tiểu Học
Chương Trình Giảng Dạy 2.0

Ngày Viếng Thăm Trường Được Dự Kiến Vào Ngày 14 Tháng 10
Ghi lại ngày này! MCPS đã ấn định Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 là ngày các trường mở cửa cho
phụ huynh đến thăm viếng. Đây là một cơ hội rất tốt để phụ huynh quan sát các con em trong lớp
học, tìm hiểu thêm về các chương trình của trường và gặp thầy giáo của trường. Kiểm lại với
trường con quý vị để lấy thêm thông tin.
Buổi Hội Thảo về Trợ Giúp Tài Chánh Được Tổ Chức cho Trung Học Cấp III

Nếu quý vị bắt đầu nghĩ đến đại học và cách trả tiền đại học, xin tìm hiểu thêm về các buổi hội
thảo về trợ giúp tài chánh miễn phí tại nhiều trường cấp III trong mùa thu này. Phụ huynh và học
sinh sẽ tìm hiểu về trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học
sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh vì khó khăn, trong những buổi này. Buổi hội thảo đầu
tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 8 tháng 10 tại Springbrook High School.
Buổi Hướng Dẫn về Trợ Giúp Tài Chánh
Tham Gia Ngày Dịch Vụ Cộng Đồng Hằng Năm của Montgomery County!
Ngày Dịch Vụ Cộng Đồng Hằng Năm của Montgomery County năm thứ 27 được định vào ngày
thứ Bảy 26 tháng 10. Các học sinh MCPS được khuyến khích tham gia và tạo sự khác biệt bằng
cách làm việc với PTA hay một tổ chức từ thiện cộng đồng để phác họa một dự án dịch vụ. Các
dự án có thể tổ chức bất cứ lúc nào trong tuần lễ ngày 21-27 tháng 10. Học sinh có thể hoạch
định một dự án dọn dẹp hay làm vườn tại trường học, một ngày hội học hỏi dịch vụ, một buổi đi
bộ ngắn cho những người không nhà cửa hay bất cứ dự án nào mà khơi mào cho niềm say mê
của các em! Đây là một cơ hội rất tốt để các phụ huynh và học sinh cùng phục vụ. Học sinh có
thể cho thêm những dự án của các em vào trang mạng Ngày Dịch Vụ Cộng Đồng hay ký tên để
tình nguyện. Học sinh có thể tích lũy các giờ dịch vụ học vấn (SSL) với việc làm của các em.
Ngày Dịch Vụ Cộng Đồng

