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MCPS Đưa Ra Trang Mạng Được Cải Tiến; Phần Mềm Ứng Dụng (App) Mới cho
Thiết Bị Di Động
MCPS đã đưa ra hai sáng kiến quan trọng được thiết kế để cải thiện sự hiện diện trên
mạng của mình và tạo sự dễ dàng cho các phụ huynh, nhân viên, học sinh và thành viên
cộng đồng để tìm thông tin trường học họ cần.
MCPS đã thiết kế lại trang mạng chính của học khu, không những chỉ có một kiểu dáng
hiện đại, mà còn được sắp xếp tốt hơn để làm cho việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.
MCPS cũng đã đưa ra một phần mềm ứng dụng (app) miễn phí cho thiết bị di động mà sẽ
cho phép truy cập cho các thông tin và tin tức mà chỉ cần bấm một cái. Phần mềm ứng
dụng này có cho iPhone và điện thoại với Android, và cũng có trong cửa hàng app
Amazon.
Các cải thiện này được thực hiện dựa trên ý kiến của các người sử dụng; các thực hành
tốt nhất hiện nay trong việc thiết kế và tổ chức trang mạng; và những dữ kiện về cách mọi
người đang truy cập và sử dụng trang mạng MCPS như thế nào. Trong niên học, trang
mạng MCPS nhận được trung bình 1.7 triệu lần vào xem mỗi tuần và một con số ngày
càng tăng những người truy cập từ các thiết bị di động. Kể từ 2012, các thăm viếng trang
mạng MCPS từ các thiết bị di động đã tăng lên hơn 400 phần trăm.
Trong tháng Tư 2013, MCPS đã bắt đầu xây dựng trang mạng bằng cách dùng thiết kế
mạng có đáp ứng, điều chỉnh trang mạng dựa trên thiết bị nào đang được sử dụng để truy
cập trang mạng ấy. Điều này có nghĩa là cách thức người sử dụng tác động qua lại với
trang mạng này trên một máy điện toán sẽ khác với trên máy tính bảng hay smartphone,
nhưng nội dung đều như nhau.
Trang mạng được cải tiến có nhiều màu sắc sinh động và mới mẻ hơn, với việc dùng
nhiều các ảnh chụp và hình vẽ. Trang mạng cũng đặt nhiều nội dung hơn phía trên cao
của trang và có một kiểu dáng "gạch lát" hiện là lối thực hành tốt nhất hiện nay trong
thiết kế mạng. Những yếu tố về phong cách này đã được áp dụng cho hằng trăm các trang
mạng hiện đang có, và cũng sẽ được dùng cho các trang trong tương lai nữa.
Tìm hiểu thêm
Xem một đoạn video ngắn về trang mạng mới

Cổ Động Sự An Toàn cho Người Đi Bộ tại Trường Học
MCPS đang cộng tác với Phòng Chuyên Chở Quận Montgomery (Montgomery County
Department of Transportation) về chương trình giáo dục mới toàn quận để giảm bớt các
số người đi bộ bị xe đụng liên quan đến học sinh.
Chương trình giáo dục này, Chúng Ta Chỉ Sống Có Một Lần (You Only Live Once YOLO), do Montgomery County Department of Transportation phác họa để làm tăng sự
nhận thức về thói quen an toàn cho người đi bộ và sự nguy hiểm của chuyện đi bộ mà lơ
đãng. Là một phần của cuộc vận động YOLO, mỗi trường trung học cấp III MCPS sẽ
nhận được một bộ công cụ với nhiều nguồn thông tin để giúp các cộng đồng trường học
khuyến khích các thói quen an toàn cho người đi bộ.
Các phụ huynh MCPS được khuyến khích tham gia trong cố gắng này bằng cách nói
chuyện với con về nguy hiểm của việc lơ đãng và sự quan trọng của việc cất đi các thiết
bị trước khi các em băng qua đường.
Thông tin về cuộc vận đồng YOLO, cũng như nhiều nguồn thông tin khác, có trên mạng
tại www.montgomeryschoolsmd.org/safety.
Sự an toàn của học sinh cũng là chú tâm của một cố gắng của MCPS và Phòng Cảnh Sát
Quận Montgomery để bảo đảm các người lái xe ngừng lại cho các xe buýt trường mà
đang đón hay thả học sinh xuống. Nhiều xe buýt trường MCPS hiện có trang bị máy chụp
hình tự động mà sẽ chụp hình các xe hơi vượt qua xe buýt. Khi một vi phạm được máy
ảnh ghi lại và được cảnh sát xác minh, một giấy phạt $125 sẽ được gởi đến người chủ của
chiếc xe. Các máy hình đã được đặt trên những xe buýt phục vụ trên mọi địa bàn của
quận. Xin hãy giúp quảng bá thông tin này. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo đảm sự an
toàn của tất cả các trẻ em đi xe buýt trường học của MCPS.
Xem PSA
Những Chọn Lựa, Một Nguồn Hướng Dẫn trên Mạng cho các Phụ Huynh
Tập hướng dẫn Options-Chọn Lựa 2014-2015 được phác thảo để giúp học sinh và phụ
huynh hiểu biết nhiều hơn về các chương trình có tại MCPS, ở các cấp tiểu học, trung
học cấp II và cấp III. Có nhiều trong các chương trình này dành cho các học sinh bất kể
nơi các em cư ngụ. Mỗi chương trình được phác thảo để cung cấp những cơ hội học tập
dồi dào căn cứ theo ý thích và động lực của học sinh. Tập hướng dẫn Chọn Lựa có thể
dùng như là một tham khảo cho các cơ hội sẵn có, nhưng nó không bao gồm tất cả mọi
chương trình đặc biệt trong quận. Phụ huynh được khuyến khích xem xét những câu hỏi
sau đây khi họ đọc qua tập hướng dẫn:
 Môi trường học tập tốt nhất cho con tôi là gì?

 Có chương trình nào kể trong tập hướng dẫn này thích hợp với nhu cầu và ý thích
của con tôi không?
 Tôi đã nghiên cứu những chọn lựa dành cho con tôi tại trường học chính của
chúng tôi chưa?
Tập hướng dẫn có trên mạng bằng các ngôn ngữ Trung Hoa, Pháp, Triều Tiên, Tây Ban
Nha và Việt Nam.
Tham Gia Ngày Phục Vụ Cộng Đồng Hằng Năm của Montgomery County
Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng Hằng Năm thứ 28 của Quận Montgomery được tổ chức
vào ngày 18–26 tháng 10, 2014. 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 phục vụ.
Học sinh có thể hoạch định một dự án dọn dẹp hay làm vườn tại trường học, một ngày
hội học hỏi phục vụ, một buổi đi bộ ngắn giúp 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 ghi danh cho dự án của các em hay ghi danh để tình nguyện tại
Montgomeryserves.org. Học sinh có thể tích lũy các giờ dịch vụ học vấn (SSL) với việc
làm của các em.
Hội Đồng Phụ Huynh NAACP để Tổ Chức Buổi Họp Khởi Đầu
Buổi họp khởi đầu của Hội Đồng Phụ Huynh NAACP sẽ được tổ chức từ 5 giờ đến 8 giờ
30 tối vào ngày thứ Hai 6 tháng 10 tại Richard Montgomery High School. Sự kiện này sẽ
đem các phụ huynh, thầy giáo MCPS và hiệu trưởng cùng đến với nhau để chia sẻ ý kiến
về cách gây dựng sự tham gia của phụ huynh và nâng cao sự thành đạt của học sinh.
Các tham dự viên sẽ có thể chọn từ bốn buổi họp về vấn đề an toàn công cộng/kỷ luật học
sinh, chướng ngại cho thành tích học vấn và tình cảm xã hội, tham gia của phụ huynh và
cộng đồng, và kỹ thuật. Một hội chợ thông tin cộng đồng sẽ được tổ chức trong chương
trình để nhấn mạnh các dịch vụ cộng đồng và nguồn nguyên liệu.
Ghi danh có trên mạng. Hạn chót ghi danh là Thứ Năm 2 tháng 10.
Hiện có những Cơ Hội Lãnh Đạo và Phục Vụ dành cho Học Sinh
Chương trình Student Page (Học Sinh Giúp Việc) của Maryland đang tìm học sinh lớp 12
cho khóa 2015 (Tháng Giêng–Tư) của Nghị Viện Tiểu Bang Maryland ở Annapolis. Các
học sinh lớp 12 ở Maryland được ít nhất 16 tuổi có đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển. Pages sẽ
được chỉ định cho Thượng Viện hay Hạ Viện trong 13 tuần lễ và được nhận $55 cho mỗi

ngày làm việc. Hạn chót để nộp đơn là 4 giờ chiều, Thứ Tư, 24 Tháng 10. Mẫu đơn có
thể tìm trên trang mạng MCPS Office of Student Affairs.
Các đơn đã điền xong phải gửi về Katie Rossini, 12900 Middlebrook Road, 3rd Floor
West, Germantown, MD 20874.
Phòng Máy Điện Toán Do Học Sinh Tân Trang Được Tặng cho Hội Từ Thiện
Montgomery County Students Information Technology Foundation, Inc. (ITF) sẽ tặng
một phòng máy điện toán cho một tổ chức từ thiện tại quận Montgomery. Phòng máy sẽ
gồm có sáu máy điện toán đã được tân trang lại với hệ thống điều hành, màn hình LCD
dẹp, bàn đánh máy, con chuột và máy in.
Đơn nạp cho các tổ chức từ thiện phải nạp vào Ngày thứ Sáu 3 tháng 10 và có thể tìm
thấy trên trang mạng ITF, trang Facebook (foundationsfb.org) hay từ Kelly Johnson tại
301-929-2197.
Các đơn đã hoàn tất phải gởi lại cho ITF, Attention: Kelly Johnson, qua bưu điện tại
12501 Dalewood Dr., Room 1116, Silver Spring, MD, 20906, hay email hay fax tại 301929-2192. Buổi lễ trao tặng sẽ vào ngày thứ Năm 20 tháng 11 tại Clarksburg High
School.
ITF là một tổ chức từ thiện do cộng đồng doanh nhân và chuyên gia quận Montgomery
và MCPS thiết lập. Dự án cung cấp một cơ hội cho các học sinh ITF thực tập cách điều
hành và sửa chữa hệ thống máy điện toán.
MCPS Trong Tin Tức
Quý vị có vài phút rảnh rỗi? Vậy thì hãy nhớ tìm đọc một vài tin hàng đầu, phim video và
các thông cáo báo chí mới nhất về MCPS.
Video
Dyan Harrison được vinh danh là Phó Hiệu Trưởng của Năm
Thầy Giáo Trường Trung Học Einstein Được Chọn là "Giáo Chức của Năm" của Quận
Học Sinh Mừng Ngày Hiến Pháp
Bắt Đầu Một Ngày Đúng
Khuyến Khích Sự An Toàn của Người Đi Bộ tại Trường
MCPS Trong Tin Tức
Các trường quận Montgomery dùng công cụ mới để nhận ra các dấu hiệu về chướng ngại
của học sinh
Hai học sinh trường trung học Blair thắng huy chương bạc về vật lý
Trường Tiểu Học Broad Acres được đặt tên lại để vinh danh người cựu hiệu trưởng
Gặp Cảnh Sát Trẻ Em

Trường Takoma Park chia sẻ sự hào hứng của thầy giáo đã thắng một triệu đồng đôla
Hội Nghị SCUP Chào Đón Số Người Tham Dự Kỷ Lục
Cố gắng mới để có thêm học sinh tại Maryland ăn điểm tâm
60 Học Sinh Gốc Nam Mỹ Nhận Học Bổng Đại Học
Thông Cáo Báo Chí
17 Học Sinh Lớp 12 MCPS Được Vào Bán Kết cho Học Bổng National Merit
MCPS Bắt Đầu Trang Mạng Đã Được Phát Cải Tiến; Phần Mềm Ứng Dụng (App) Mới
cho Thiết Bị Di Động
Trường Tiểu Học Broad Acres Được Đặt Tên lại Để Vinh Danh Cựu Hiệu Trưởng JoAnn
Leleck

