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Parent Academy Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới
Ghi danh bắt đầu cho phiên họp mùa thu của MCPS Parent Academy. Những phiên họp
miễn phí này cho phụ huynh những hướng dẫn và dụng cụ để hỗ trợ sự thành công của
con em ở trường.
MCPS Parent Academy bắt đầu phiên họp mùa thu vào Ngày 24 tháng 9. Phụ huynh và
thành viên cộng đồng được mời tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp thông
tin, nguồn hỗ trợ, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ sự thành công về học tập của con em.
Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các cuộc hội thảo mùa này, sẽ có một loạt các chủ đề, bao
gồm kế họach đại học và nghề nghiệp, kỹ năng học tập, an toàn trên mạng, và truyền
thông xã hội.
Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch
nếu yêu cầu. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy.
Còn nữa...
Nếu quý vị bắt đầu băng khoăng về việc đi học đại học và làm thế nào để trả tiền học phí,
xin hãy tìm hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ
chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Trong những buổi
họp này, phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem 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. Liên lạc
với trường của con quý vị để biết thêm tin tức.

MCPS Cần Ý Kiến Quý Vị để Giúp Chuẩn Bị Ngân Sách Điều Hành
Cho quận biết ý kiến quý vị về những phạm vi nào nên là ưu tiên trong ngân sách điều
hành năm tới.
MCPS đang tìm kiếm ý kiến đặc biệt về các phạm vi mà quận trường học nên đặt ưu tiên
trong ngân sách điều hành cho Năm Tài Chánh 2020. Cho chúng tôi biết các cách thức,
chương trình hay nố lực có hiệu quả hay không có hiệu quả để giúp phát triển kết quả cho
tất cả các học sinh. Nhận biết các cách thức mới, các chương trình hay nỗ lực để phát
triển các kết quả của học sinh.
Xin hoàn tất một bản khảo sát nhanh để cung cấp ý kiến của quý vị. MCPS sẽ sử dụng ý
kiến nhận được từ bản khảo sát này để giúp hướng dẫn phát triển ngân sách.
Cung Cấp Ý Kiến cho Chính Sách Hội Đồng Quan Trọng
Hội Đồng Giáo Dục muốn nghe ý kiến quý vị về các thay đổi được đề nghị cho Chính
Sách KEA, mà có thể cung cấp cho các học sinh đến ba lần nghỉ học có phép để tham gia
vào các sinh hoạt công dân.
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm những bình luận công chúng cho bản
thảo Board Policy KEA (Chính Sách Hội Đồng KEA) Political Campaigns and Political
Materials (KEA), và đổi tên chính sách thành Civic Engagement, Political Campaigns,
and Political Materials. Chính sách được sửa đổi và đổi tên phản ảnh ý muốn của Bộ để
cho phép các học sinh được nhận các nghỉ học có phép để tham dự trong các sinh hoạt
công dân.
Trong năm học 2017-2018, nhiều học sinh MCPS đã tham gia tích cực vào các vấn đề
quan trọng đương đầu với quốc gia chúng ta và ngay cả nhận được sự công nhận quốc gia
về sự tham gia của các em. Kết quả là, học sinh, gia đình, và Thành viên Hội Đồng biểu
lộ quan tâm hỗ trợ sự tham gia của học sinh trong các sinh hoạt công dân mà không ảnh
hưởng đến tình trạng đi học chuyên cần. Hiện tại, Chính sách KEA cho phép học sinh từ
lớp 9-12 tham gia trong sinh hoạt vận động chính trị trong giờ học trong thời gian hai
tuần ngay trước cuộc bầu sơ bộ và tổng tuyển cử, theo yêu cầu của ứng cử viên chính trị
hoặc tổ chức với sự đồng ý của phụ huynh/giám hộ và thơ viết chấp thuận của hiệu
trưởng/người được chỉ định.
Đọc thêm tại đây.
Thời gian công chúng bình luận về chính sách này sẽ được giới hạn trong 30 ngày, cho
đến Ngày thứ Sáu 12 tháng 10, 2018.
Đọc Chính Sách KEA Được Sửa Đổi

Bình Luận về Chính Sách Được Sửa Đổi KEA
Các Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III Có trên Cổng Phụ Huynh Ngày 1
Tháng 10
Các phụ huynh bây giờ có thể xem xét các chọn lựa về trung học cấp III cho học sinh cho
niên học kế qua cổng phụ huynh trên mạng.
MCPS cung cấp một cách thuận tiện cho phụ huynh xem xét các chọn lựa trung học cấp
III của học sinh cho niên học kế.
Ngoài các chương trình theo chủ đề và các môn học gia tốc và phong phú có sẵn tại các
trường trung học cấp III địa phương của học sinh, học sinh trong các Lớp 8-11 có thể hội
đủ điều kiện cho các chương trình đăng ký trung học cấp III.
Bắt đầu từ Ngày thứ Hai 1 tháng 10, phụ huynh các học sinh sẽ có thể truy cập và kiểm
lại các chương trình đăng ký trung học cấp III trên cổng phụ huynh myMCPS.
Vào ngày 1 tháng 10, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thể ghi danh vào cổng thông tin,
vào thư viện tài liệu (trên thanh bên trái) và xem lại báo cáo đề là, “My Student’s High
School Application Program Options for 2019-2020 -Chương Trình Đăng Ký Trung Học
Cấp III của Học Sinh cho 2019-2020”. Mỗi chương trình sẽ có một mô tả ngắn, địa chỉ
trang mạng của chương trình và địa chỉ đăng ký cho những ai sẵn sàng để đăng ký. Tất cả
các chương trình đều có các đòi hỏi hội đủ điều kiện khác nhau. Địa chỉ, cấp lớp và
trường hiện tại của con quý vị có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện của con
quý vị, vì vậy nên chắc chắn là trường của quý vị có địa chỉ hiện tại của quý ṿị.
Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 2 tháng 11.
Nếu quý vị cần giúp đỡ truy cập cổng phụ huynh, liên lạc với trường học hiện tại của con
quý vị.
Thêm chi tiết
MCPS Mừng Tháng Văn Hóa Người Nam Mỹ
Trong suốt tháng, các trường MCPS sẽ mừng và vinh danh các thế hệ người Mỹ gốc Nam
Mỹ mà đã ảnh hưởng tích cực và làm giàu cho quốc gia và xã hội.
Alicia Deeny, hiệu trưởng tại trường trung học cấp II Takoma Park được đặt tên là “Nhà
Giáo của Năm” tại Hội Nam Mỹ Maryland vào Ngày 13 tháng 9. Buổi dạ tiệc, khởi đầu
Tháng Văn Hóa Các Quốc Gia Nam Mỹ, kết hợp các tổ chức với sự cam kết giúp thanh

thiếu niên thành công. Hơn $100,000 tiền học bổng đã được trao cho 55 học sinh tốt
nghiệp MCPS, theo học các trường đại học ở Maryland.
Xem phim video Một Thời Điểm MCPS tại đây.
Hội đồng Giáo dục đã tuyên bố từ Ngày 15 tháng 9 đến Ngày 15 tháng 10 là Tháng Văn
Hóa Nam Mỹ. Trong suốt tháng, các trường MCPS sẽ mừng văn hóa đặc biệt và truyền
thống độc đáo của các học sinh, giáo viên, nhân viên, và các thành viên cộng đồng mà
gốc từ Tây Ban Nha và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ,
Nam Mỹ và Đảo vùng Caribbean.
Người gốc Nam Mỹ và Latin là nhóm dân tộc phát triển nhanh nhất trong MCPS, với 32
phần trăm dân số học sinh, đại diện cho 21 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.
Yêu cầu liên lạc trực tiếp với trường của con quý vị để biết tin về các sự kiện sắp tới của
họ và truy cập thêm tin về Tháng Văn Hoá Nam Mỹ, cũng như danh sách các sự kiện và
nguồn tài liệu giáo dục địa phương tại đây.

