Tin Vắn QuickNotes Tháng Mười Hai 2017 Tập 1
Đến Tham Dự với Chúng Tôi để nghe Buổi Thuyết Trình của Giám Đốc Học Vụ về Ngân
Sách Điều Hành Tài Khóa 2019
Dr. Smith sẽ chia sẻ đường lối của ông và đề nghị của ông trong buổi thuyết trình vào Ngày 19
Tháng 12 tại trường Trung Học Cấp III Rockville. Xem phía trong để trả lời tham dự (RSVP).
Các phụ huynh được mời tham dự Buổi Thuyết Trình của Giám Đốc Các Trường Học về Ngân
Sách Điều Hành Tài Khóa 2019 lúc 7 giờ tối vào Ngày thứ Ba 19 tháng 12. Buổi thuyết trình sẽ
được tổ chức tại Rockville High School, 2100 Baltimore Road ở Rockville.
Sẽ có dịch vụ thông dịch.
Thêm thông tin và để RSVP
http://montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/budget2018/Dec19-Operating-BudgetPresentation.html
Đêm Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp Sẽ Được Tổ Chức vào Ngày 11 tháng Giêng.
Sự kiện này, nhắm vào các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và phụ huynh của các em, sẽ được tổ
chức tại trường Trung Học Cấp III Gaithersburg.
Các học sinh từ các lớp 6 đến lớp 12 và các phụ huynh, được mời tham dự Đêm Sẵn Sàng cho
Đại Học và Nghề Nghiệp—Bắt Đầu Sớm để Kế Hoạch cho Thành Công. Chương trình này, do
MCPS tổ chức với sự cộng tác với Hội Đoàn PTA Quận Montgomery, là một cơ hội tốt nhất để
học về cách chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Tìm hiểu các cơ hội và các tài nguyên do
MCPS cung cấp, học về thời biểu, nghe các quan điểm từ các học sinh ra trường MCPS, và nhiều
hơn.

Buổi này được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 45 tối, vào Ngày 11 tháng Giêng, tại Gaithersburg
High School, 101 Education Blvd ở Gaithersburg. Nếu trời tuyết, sẽ được dời vào Ngày 17 tháng
Giêng.
Trả lời tham dự tại đây
http://www.montgomeryschoolsmd.org/events/CCReadinessNight/
Hội Đồng Giáo Dục Bầu Các Nhân Viên Mới
Ông Michael Durso được chọn để làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery lần thứ
ba và Bà Shebra Evans được chọn làm phó chủ tịch. Cả hai sẽ làm việc cho một nhiệm kỳ một
năm.
Michael Durso đã được các đồng nghiệp của ông chọn vào ngày thứ Ba 5 tháng 12, để làm chủ
tịch Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery lần thứ ba. Shebra Evans cũng đã được chọn làm
phó chủ tịch. Cả hai sẽ phục vụ một nhiệm kỳ một năm.
Ông Durso đã được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên của ông vào năm 2010 sau khi đã được
chỉ định vào Hội Đồng vào tháng Sáu 2009 để điền khuyết một nhiệm kỳ chưa hết hạn. Ông đã
được bầu vào cho nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai vào tháng 11, 2014. Ông là thành viên của Ủy
Ban Dân Số Đặc Biệt của Hội đồng.
Là người dân cư trú tại Silver Spring, Ông Durso là một nhà giáo dục đã về hưu, mà sự nghiệp
44 năm bao gồm 13 năm với MCPS trong chức vụ hiệu trưởng trường Trung Học Cấp III
Springbrook (1996 to 2009). Ông cũng đã làm hiệu trưởng tại trường trung học cấp III Yorktown
tại Arlington, Virginia, và hiệu trưởng tại trường trung học cấp III Woodrow Wilson và Lincoln
Junior ở Washington, D.C. Ông bắt đầu sự nghiệp của ông là một giáo viên khoa học xã hội.
̀Ông Durso có bằng về lịch sử Hoa kỳ với bằng phụ về triết lý giáo dục từ Catholic University of
America và bằng thạc sĩ từ American University về Quản Lý Giáo Khoa. Ông là người có gia
đình và có bốn người con ra trường từ MCPS.
Bà Evans đã được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên vào Ngày 8 tháng 11, 2016. Bà là thành
viên của Ủy Ban Quản Trị Tài Chánh của Hội Đồng. Bà Evans đã giữ nhiều vài trò tình nguyện
lãnh đạo với Hội Đồng các Hội Phụ Huynh Học Sinh Quận Montgomery (MCCPTA), bao gồm
Phó Chủ Tịch Các Vấn Đề Giáo Dục, Phó Chủ Tịch Các Chương Trình, Recording SecretaryDelegate Assembly, và Phối Hợp Viên Nhóm Trường Wheaton.
Bà Evans đã là một nhân viên phân tích tài chánh cho kỹ nghệ dây cáp và năng lượng từ 1996.
Bà có bằng về kinh tế và tài chánh từ Tennessee State University. Bà có hai người con đang học
tại MCPS.

Nạp Đơn Đề Cử Các Giáo Viên, Hiệu Trưởng Xuất Sắc
Ngày nạp đơn đề cử các giáo viên và các nhân viên ban giám đốc xuất sắc cho giải thưởng sắp
hế ̉t hạn. Các đề cử phải nạp vào ngày 21 tháng 12, ngày 5 tháng Giêng, và ngày 12 tháng Giêng.
Xin đừng chậm trễ; đề cử hôm nay!
Mùa giải thưởng đã đến! Đề cử đã bắt đầu cho một số cuộc thi để tôn vinh giáo viên và hiệu
trưởng xuất sắc. Đó là—
Nhân Viên Hỗ Trợ của Năm 2018: Giải Thưởng này dành cho nhân viên hỗ trợ đã có một đóng
góp suất sắc cho MCPS. SEIU Local 500 và Montgomery Business Roundtable for Education
(MCBRE) thành lập giải thưởng này. Nhân viên được giải phải nêu gương châm ngôn, "Giáo
Dục Thành Công Vì Chúng Ta Làm Việc." Những người được đề cử phải là nhân viên thường
trực và có ít nhất ba năm làm việc với MCPS. Đề cử sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chỉ
khác nhau bao gồm sáng kiến, sự sáng tạo, kỹ năng và sự cống hiến; đóng góp cho học sinh,
nhân viên và/hoặc cộng đồng rộng lớn hơn; tôn trọng và ngưỡng mộ; lãnh đạo; và kỹ năng giao
tiếp. Người được giải sẽ nhận được $1,000 tiền mặt. Mẫu đơn đề cử có tại đây. Các đề cử phải
được gởi đến: Ruth Musicante, SEIU Local 500, 901 Russell Avenue, Suite 300, Gaithersburg,
MD, 20879. Hạn cuối: 5 giờ chiều ngày thứ Năm 21 tháng 12
Giải Thưởng The Washington Post Giáo Viên của Năm: Giải Thưởng The Washington Post
Giáo Viên của Năm tuyên dương một giáo chức toàn thời gian từ lớp tiền mẫu giáo đến Lớp 12
mà truyền cho các học sinh một ước vọng học hỏi và thành đạt. Mỗi người được đề cử phải có ít
nhất năm năm kinh nghiệm dạy học, trong đó phải có ba năm với MCPS. Vị giáo chức này cũng
phải hiểu những nhu cầu cá nhân của các học sinh, khuyến khích tài năng và bồi dưỡng lòng tự
tin của các em. Người này phải chứng tỏ có một kiến thức thông suốt về nội dung môn học và có
khả năng chia sẻ kiến thức một cách có hiệu quả với học sinh. Người được đề cử nuôi dưỡng
những mối quan hệ hợp tác với các đồng nghiệp của mình và cộng đồng và chứng tỏ có những
phẩm chất lãnh đạo xuất sắc. Người thắng giải sẽ nhận một chiếc cúp, phần thưởng tiền $7,500
và một bản lý lịch đăng trên báo The Washington Post. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5
tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng The Washington Post Hiệu Trưởng của Năm: Giải thưởng này tuyên dương những
hiệu trưởng mà đã vượt lên trên những đòi hỏi thường ngày của chức vụ của họ hầu tạo nên một
môi trường giáo dục ngoại hạng. Khi trao tặng các giải thưởng này, Quỹ Giáo Dục Công ty The
Washington Post hy vọng khuyến khích sự xuất sắc trong việc lãnh đạo trường học và đóng góp
một cách quan trọng cho sự cải thiện giáo dục trong vùng thủ đô Washington. Đề cử có thể do
các giáo chức, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh, nhà quản trị hay công chúng nạp. Người thắng
giải sẽ nhận một chiếc cúp, phần thưởng tiền $7,500 và một bản lý lịch cá nhân đăng trên báo
The Washington Post. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Shirley J. Lowrie Cám Ơn Đã Dạy Dỗ: Giải Thưởng Shirley J. Lowrie “Cám Ơn
Đã Dạy Dỗ” vinh danh các giáo viên xuất sắc của các trường tiểu học mà có một lòng quyết tâm
sâu sắc cho nghề nghiệp dạy học. Các giáo viên tiểu học này, từ lớp tiền mẩu giáo đến Lớp 5,
phải làm việc trực tiếp với các học sinh trong lớp học hằng ngày, chứng tỏ có một kiến thức sâu
rộng về nội dung môn học, và truyền dạt một cách hiệu quả nội dung môn học đó đến các học

sinh. Người được đề cử phải là một giáo viên đã vượt lên trên công việc của họ để bảo đảm là
các học sinh nhận được sự hỗ trợ các em cần để thành công. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ
Sáu 5 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Mark Mann Hàng Năm Xuất Sắc và Hòa Hợp của Giám Đốc Học Vụ: Thành lập
vào năm 1991, giải thưởng này vinh danh các hiệu trưởng MCPS mà xuất sắc trong việc thúc đẩy
sự xuất sắc trong học tập, quan hệ xã hội và tiếp cận cộng đồng tích cực. Những phẩm chất này
đã được nêu gương bởi ông Mark Mann, một cựu hiệu trưởng tại Parkland Junior High School,
đã qua đời vào năm 1988. Các đề cử nạp trong những năm trước có thể được nạp lại. Hạn cuối:
4 giờ chiều ngày thứ Sáu 5 tháng Giêng, 2018
Giải thưởng The Marian GreenBlatt Excellence trong ngành Giáo Dục công nhận ba giáo
chức toàn thời gian từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đã chứng minh về việc thúc đẩy sự thành công
của học sinh chẳng hạn như đóng được khoảng cách biệt về thành tích hoc ̣ tập. Một trong những
người đoạt giải Giáo Chức Xuất Sắc được chọn làm Giáo chức MCPS của Năm và sẽ đại diện
cho học khu để dự tranh cho giải thưởng Giáo Chức Tiểu Bang Maryland của Năm và có thể trở
thành Giáo Chức Quốc Gia của Năm. Mỗi cấp sẽ được một giải thưởng: tiểu học, trung học cấp
II và trung học cấp III. Mỗi người đọat giải sẽ nhận một giải thưởng $2,000 tiền mặt. Thêm
thông tin có tại đây. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng, 2018
Giải Thưởng Marian Greenblatt Xuất Sắc Trong Giáo Dục cho Giáo Viên Ngôi Sao Đang
Lên tuyên dương một giáo chức toàn thời gian năm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay thứ tư từ các
lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà có một thành tích rõ rệt thúc đẩy sự thành công của học sinh. Giáo
chức này có đóng góp cho một cộng đồng học tập chuyên nghiệp của các học sinh, nhân viên,
phụ huynh và cộng đồng. Người thắng giải sẽ nhận giải thưởng tiền mặt $1,000. Thêm thông tin
có tại đây. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng, 2018
Nhớ để dành Ngày cho Ngày Phục Vụ MLK
Ngày MLK là Ngày thứ Hai 15 tháng Giêng, và đây là một cơ hội tốt cho các học sinh đạt các
giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh trong khi tham gia vào các chương trình dịch vụ cộng đồng. Ghi
danh trên mạng!
Vào Ngày Thứ Hai 15 tháng Giêng, Montgomery County sẽ mừng Ngày Dr. Martin Luther
King, Jr. Ngày Phục Vụ. Hãy cùng tham gia với hàng ngàn người Mỹ trên khắp nước sẽ chào
mừng ngày quốc lễ tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Tiến Sĩ 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 một hoạt động xứng đáng cùng với gia đình hay bè bạn.
Các địa điểm của dự án cho 2018 sẽ bao gồm North Bethesda Marriott Conference Center (1–3
giờ chiều), Silver Spring Civic Building (10 giờ sáng–trưa) và Seneca Creek Community Church
(9–11 giờ sáng). Các học sinh muốn phục vụ tại một trong những địa điểm này phải ghi tên
trước.

Nếu quý vị hay một nhóm muốn tình nguyện, quý vị có thể ghi danh bây giờ! Tất cả các dự án
đều được chấp thuận cho Giờ học của Dịch vụ Học sinh.
Yêu cầu xem trang mạng Montgomery Serves để biết thêm chi tiết và để ghi danh.
http://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html
Yêu Cầu Công Chúng Bình Luận về Chính Sách Giáo Dục Mầm Non và Tiểu Học
Chính sách sẽ để cho công chúng bình luận cho đến Ngày 6 tháng 3, 2018.
Vào Ngày 5 tháng 12, 2017, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery tạm chấp thuận các sửa đổi
đối với Board Policy IEA, Framework and Structure of Early Childhood and Elementary
Education. Chính sách được sửa đổi bao gồm các khái niệm và ngôn ngữ phản ảnh các ưu tiên
hiện thời của Board Policy IEF, Early Childhood Education, sẽ được huỷ bỏ khi thông qua chính
sách sửa đổi Board Policy IEA. Những sửa đổi đề xuất cho Board Policy IEA xác nhận cam kết
của Hội đồng để thúc đẩy sự tăng trưởng trí tuệ, xã hội, tình cảm và thể chất của trẻ em trong
những năm học đầu tiên qua các chương trình tiểu học với phẩm chất cao, phù hợp với sự phát
triển, đầy thử thách và toàn diện. Chính sách sửa đổi cập nhật ngôn ngữ để nhấn mạnh sự cam
kết của các Trường Cộng Lập Quận Montgomery (MCPS) về hợp nhất chương trình giảng dạy,
cho mỗi học sinh đạt được các mốc quan trọng về giáo dục và phát triển trong mỗi lớp sau đó khi
các em tiến bộ từ lớp tiểu học đến trung học cấp II và cấp III, sau đó là một đời của những thành
đạt học vấn và cá nhân. Cách tiếp cận này thừa nhận sự biến đổi tự nhiên về tốc độ phát triển của
trẻ em ở lớp tiền mẫu giáo (trước lớp K) và những năm ở tiểu học.
Chính sách sửa đổi này củng cố sự cam kết của Hội đồng sử dụng các nguồn lực của quận, tiểu
bang và liên bang một cách hiệu quả, với sự phối hợp với các cộng tác viên trong cộng đồng để
thiết lập một chuỗi các dịch vụ thiết yếu cần thiết cho trẻ em và gia đình của các em. Ngôn ngữ
đã được sửa đổi nhấn mạnh vai trò của MCPS trong việc xác định những trẻ em đang cần dịch
vụ, và tạo điều kiện cho sự phát triển của học sinh, chuyển tiếp, xếp lớp và chương trình liên tục
ở mỗi giai đoạn phát triển của trẻ em từ nhà, nơi trông trẻ hoặc học lớp tiền mẫu giáo, khi thích
hợp, và từ lớp tiểu học này sang lớp khác ở bậc tiểu học. Chính sách sửa đổi Policy IEA bao gồm
các khái niệm và ngôn ngữ phản ảnh những ưu tiên hiện tại. Sự trùng hợp giữa hai chính sách thể
hiện ngôn ngữ từ Chính sách IEF đã được kết hợp vào Chính sách IEA. Khi Hội đồng có Hành
động Cuối cùng về chính sách đã sửa đổi Policy IEA, hội đồng cũng sẽ đề nghị hủy bỏ Chính
sách IEF.
Board Policy IEA có để cho công chúng bình luận cho đến Ngày thứ Ba 6 tháng 3, 2018.
Đọc các sửa đổi đã được chấp thuận tạm thời cho Board Policy IEA, Framework and Structure
of Early Childhood and Elementary Education
Xem sự trùng hợp giữa Board Policy IEA và Board Policy IEF
Bình luận tại đây

LEAPP Tặng Các Học Bổng cho các Học Sinh tốt nghiệp Lớp 12
Tổ chức này tặng $2,000 học bổng cho học sinh MCPS dự định học về sư phạm, là thành viên
của hội người Mỹ gốc Á, và/hoặc đã đạt được những Giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh do hỗ trợ
các tổ chức người Mỹ gốc Á.
League of Educators for Asian American Progress (LEAPP) tặng $2,000 học bổng cho các học
sinh tốt nghiệp trung học MCPS. Ngày cuối nạp đơn là ngày thứ Tư 31 tháng Giêng, 2018.
Các ứng viên phải là các học sinh tốt nghiệp lớp 12, dự định học sư phạm, là thành viên của
nhóm người Mỹ gốc Á, và/hoặc những học sinh đã đạt nhiều giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh
(SSL) do hỗ trợ các tổ chức người Mỹ gốc Á. Buổi lễ mừng những học sinh nhận giải thưởng sẽ
được tổ chức vào Ngày 8 tháng 5, 2018.
TRANG NỐI CHO ĐĂNG KÝ PDF
Ban Hợp Ca Trường Richard Montgomery Thắng $5,000 tại Cuộc Tranh Giải Đài Phát
Thanh
Trong 39 bài, trường trung học cấp III MCPS đã thắng cuộc tranh với bài nhạc Holly Jolly
Christmas, đạt $5,000 cho chương trình nhạc của họ.
Richard Montgomery High School Madrigals đã thắng $5,000 tại cuộc thi radio địa phương.
Mix107.3 đã tổ chức một cuộc tranh đua Ban Hợp Ca Nhạc Lễ của Trung Học Cấp III, tặng
$5.000 cho bài hát hay nhất. Ba mươi chín trường trung học cấp III từ khu vực đã nạp bài hát, và
Ban Hợp Ca của Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery High School đã nhận được
nhiều phiếu bầu nhất cho phiên bản Holly Jolly Christmas.
Ca đoàn sẽ xuất hiện trên chương trình radio lúc 7 giờ sáng vào ngày Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12
cho cuộc phỏng vấn và biểu diễn trực tiếp. Ngoài ra, các em sẽ biểu diễn tại buổi hòa tấu tại
Shops ở Wisconsin Place tại Chevy Chase vào ngày thứ Bảy 16 tháng 12, nơi các em sẽ được
nhận chi phiếu $5,000 cho chương trình nhạc của các em. Buổi trình diễn sẽ được tổ chức từ 2
giờ đến 4 giờ chiều; Richard Montgomery sẽ trình díễn lúc 3 giờ 15. Carrie Eyler là giám đốc ca
đoàn tại trường.
Quý vị có thể lắng nghe các bài nhạc tại đây.
http://www.mix1073.com/choir/

