Tờ Tin Vắn, Ngày 3 tháng 10, 2018

Ngày Thăm Trường Được Dự Kiến Vào Ngày 8 Tháng 10
Kinh nghiệm một ngày học tại trường với con quý vị vào ngày Thăm Viếng Trường,
Ngày 8 Tháng 10.
MCPS đã ấn định Thứ Hai, Ngày 8 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 con em mình trong lớp
học, tìm hiểu thêm về các chương trình của trường và gặp nhân viên của trường. Kiểm lại
với trường của con quý vị để lấy thêm thông tin.
Các Trường Tiểu Học Bannockburn, Luxmanor Được Giải 2018 National Blue
Ribbon Schools (Các Trường Ruy Băng Xanh Maryland).
Chương trình National Blue Ribbon nhận diện các trường học về sự xuất sắc giáo khoa
và tiến bộ trong việc khép lại các khác biệt về thành tích.
Các trường tiểu học Bannockburn và Luxmanor đã được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ chọn cho
giải 2018 National Blue Ribbon Schools. Những trường thắng giải đã được tuyên bố vào
Ngày 1 tháng 10.
Chương trình National Blue Ribbon công nhận các trường công và tư dựa theo sự xuất
sắc về giáo khoa chung của họ hay tiến bộ về khép lại các khác biệt về thành tích giữa
các nhóm học sinh. Các học sinh tại hai trường này là những học sinh với thành tích cao
về đọc và toán, và một số nhiều học sinh đáng kể với hoàn cảnh tài chánh khó khăn.
Bannockburn và Luxmanor là trường thứ 40 và 41 của Các Trường Công Lập Quận
Montgomery (MCPS) được công nhận là các trường National Blue Ribbon. Mỗi trường
nhận National Blue Ribbon cho 2018 đã đạt điểm cao nhất trong 15 phần trăm các trường
học Maryland trong các môn thi tiểu bang 2017.

Cả hai trường đều đã là Maryland Blue Ribbon Schools vào Tháng 12, 2017, đủ điều kiện
để được xét cho National Blue Ribbon Schools. Các trường thắng giải thuộc tiểu bang
khác cũng nhận các giải danh dự là: Trường Tiểu Học West Towson, Baltimore County;
Trường Tiểu Học Urbana, Frederick County; Trường Trung Học Cấp II Fallston, Harford
County; và Trường Tiểu Học Waterloo, Howard County.
Trường Tiểu Học Bannockburn được công nhận là trường tiểu học với thành tích cao
nhất trong Tiểu bang Maryland cho môn thi PARCC 2017 về Ngôn Ngữ Anh văn trong
lớp 4 (ELA/4). Trường có một điểm trung bình PARCC trên 89 phần trăm của tất cả các
học sinh hội đủ hay vượt quá các kỳ vọng về toán và ngôn ngữ Anh văn. Trong năm
2016, Bannockburn đã trở thành Trường Được Chứng Nhận Duy Trì Một Môi Trường
Xanh. Trường đã thành lập một cộng tác chặt chẽ với các phụ huynh và có một tỷ lệ hội
viên tham gia PTA mà nhiều hơn là 80 phần trăm mỗi năm. Nhân viên quyết tâm xây
dựng khả năng qua sự phát triển chuyên nghiệp liên tục, bao gồm các chương trình như
sự lưu tâm mà ảnh hưởng thầy giáo và học sinh. Bannockburn đã bổ nhiệm một Ủy Ban
Phát Triển để làm dễ dàng các bàn luận về dữ liệu của các giáo viên hầu làm chiến lược
và bảo đảm sự phát triển cho TẤT CẢ các học sinh. Câu chân ngôn của họ về dạy học cơ
bản là dạy học tốt nhất là rõ ràng trong nhóm dạy học nhỏ phân biệt trong tất cả các
phạm vi nội dung.
Trường Tiểu Học Luxmanor có một dân số học sinh quốc tế đa dạng, với 26 phần trăm
các học sinh đến từ 22 quốc gia. Luxmanor cũng là địa điểm của các chương trình giáo
dục đặc biệt độc đáo, xem như 13 phần trăm của dân số trường học. Tuy nhiên, với 45
phần trăm các học sinh với hoàn cảnh tài chánh khó khăn, Luxmanor có một trung bình
cao hơn 65 phần trăm của tất cả các học sinh hội đủ hay vượt quá các kỳ vọng về toán và
Anh văn ngôn ngữ. Ngoài lớp học, những cố gắng của các học sinh đã ảnh hưởng đến
cộng đồng qua vận động thực phẩm, quần áo và vật liệu trường học hằng năm và gây
quỹ. Năng lực của học sinh và nhóm tái chế tại trường đã đóng góp cho chứng chỉ
Trường Xanh Maryland. Luxmanor cũng là nhà của Melissa Segal, ứng viên chung kết
cho MCPS Giáo Viên Của Năm 2017–2018. Trường hỗ trợ sự quan hệ hướng dẫn học
sinh giữa các học sinh chương trình học tổng quát và chương trình giáo dục đặc biệt.
Bannockburn, Luxmanor và những người được vinh danh sẽ được vinh danh tại buổi lễ
tuyên dương vào Ngày 7-8 Tháng 11 tại Washington, D.C.
Các Trường National Blue Ribbon
Trường Tiểu Học Bannockburn
Trường Tiểu Học Luxmanor

Tham Gia trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm của Quận Montgomery
Các phụ huynh và học sinh có thể tạo sự khác biệt trong cộng đồng bằng cách tham gia
trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm của Quận Montgomery Tuần lễ Ngày 2128 Tháng 10.
Chuẩn bị cho một tuần đầy cơ hội tình nguyện khắp quận để tôn vinh Tuần Lễ Dịch Vụ
Cộng Đồng Hàng Năm thứ 32 của Quận Montgomery, vào Ngày 21 đến 28 tháng 10. Sẽ
có nhiều cách để học sinh và gia đình giúp đỡ một số các tổ chức từ thiện địa phương,
trường học, cơ quan chính phủ trong suốt tuần, bao gồm nhiều dự án đã được hội đủ các
điều kiện cho những giờ tình nguyện dịch vụ học sinh MCPS.
Xem lịch của Montgomery County Volunter Center trên mạng về nhu cầu tình nguyện
viên cho danh sách các dự án mới nhất (và kiểm tra lại thường xuyên khi các dự án được
cho thêm vào hàng ngày), và chọn bất cứ dự án nào hay tất cả mà phù hợp với sở thích
của mình.
Nếu quý vị là một thành viên của một nhóm lớn mà muốn tham gia, hay nếu quý vị có
liên kết với một tổ chức từ thiện (bao gồm một trường học hay Hội PTA) mà muốn tổ
chức một dự án, hãy email về servicedays@montgomerycountymd.gov hay gọi Volunteer
Center (Trung Tâm Tình Nguyện) tại 240-777-2600 để học về cách tham gia.
Ngày Hội Thế Giới của Montgomery Tôn Vinh Sự Đa Dạng Văn Hóa
Đừng bỏ lỡ cơ hội chương trình hằng năm này, được tổ chức vào Ngày Chủ nhật 21
tháng 10, từ trưa đến 4 giờ chiều tại khu trường Rockville của Montgomery College. Đây
là miễn phí và đề cao thức ăn, nhạc, vũ và các sinh hoạt cho cả gia đình.
Ngày Hội Thế Giới của Montgomery tôn vinh và triển lãm các di sản văn hóa phong phú
của Quận Montgomery và toàn vùng Washington, D.C. Ngày hội được tổ chức vào Ngày
Chủ Nhật 21 tháng 10 tại trường Montgomery College, Rockville Campus, 51
Mannakee Street ở Rockville, từ trưa đến 4 giờ chiều.
MCPS hảnh diện là một đối tác trong ngày hội năm nay. Sự kiện miễn phí này bao gồm
một làng quốc tế, một nhà bếp toàn cầu với những đầu bếp biểu diễn những món ăn sắc
tộc truyền thống, một chợ thủ công nghệ, một cuộc Diễn Hành Của Các Nền Văn Hóa,
hai sân khấu trình diễn vũ và nhạc truyền thống, các mối kết giao qua dịch vụ, nghệ thuật
cổ truyền và những sinh hoạt tương tác vui tươi cho cả gia đình. Để biết thêm chi tiết, xin
xem www.worldofmontgomery.com.
Hiện có những Cơ Hội Lãnh Đạo cho Học Sinh

Chương trình Student Page (Học Sinh Giúp Việc) của Maryland đang tìm học sinh lớp 12
cho khóa 2019 (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. Chương
trình được phác họa để:
1. Tạo sự quan tâm của thanh thiếu niên về chính quyền tiểu bang,
2. Tăng triển sự can dự vào chính quyền và nuôi dưỡng sự lãnh đạo trong thanh thiếu
niên, và
3. Tạo năng lực cho học sinh phục vụ đắc lực ngành lập pháp, trong khi gặp gỡ các
nhà lập pháp và các quan chức khác.
Học sinh Page sẽ được chỉ định cho các Nghị Sĩ Thượng Viện hay Hạ Viện trong 13 tuần
lễ và được nhận phụ cấp $55 cho mỗi ngày làm việc. Hạn chót để nộp đơn là 5 giờ chiều
vào Ngày Thứ Sáu, 26 Tháng 10. Các đơn đăng ký có trên mạng.
Trường Đại Học Montgomery College sẽ Tổ Chức Chương Trình Giúp Các Sinh
Viên Tương Lai Điền Hồ Sơ FAFSA
Các học sinh sắp vào đại học và gia đình các em có thể được trợ giúp của những chuyên
gia điền mẫu đơn FAFSA tại chương trình này.

Đơn Xin Trợ Cấp Sinh Viên của Liên Bang 2019-2020 Miễn Phí (FAFSA) đã có vào
Ngày 1 tháng 10, 2018. Các học sinh sắp vào đại học và gia đình các em có thể được trợ
giúp của những chuyên gia điền mẫu đơn FAFSA tại sự kiện FAFSA Fever năm thứ nhì.
Chương trình sẽ được Văn Phòng Tài Trợ Tài Chánh Học Sinh tại Montgomery College
tổ chức vào Ngày Chủ nhật 14 tháng 10, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại Khu trường
Takoma Park/Silver Spring Campus, tại hàng lang của Charlene R. Nunley Student
Services Center. Chỗ đậu xe sẽ có tại East Garage.
FAFSA Fever là một chương trình để giúp các gia đình khi họ điền đơn FAFSA—mẫu
đơn mà các trường đại học đòi hỏi để xét việc đủ điều kiện cho học bổng, tiền trợ cấp và
tiền cho vay. Chương trình FAFSA Fever là miễn phí và dành cho công chúng. Các sinh
viên đại học hiện tại mà có thể điền lại hay điền đơn FAFSA lần đầu tiên cũng được mời
tham dự chương trình này.
Các học sinh và gia đình sẽ có cơ hội để gặp các chuyên gia về trợ giúp tài chánh và dùng
các phòng máy điện toán tại Montgomery College để nạp đơn FAFSA trên mạng. Các
sinh viên tại Montgomery College hiện tại cũng có thể ghi danh để được một học bổng
$500.

Chỗ giới hạn và cần phải ghi danh. Yêu cầu xem
www.montgomerycollege.edu/FAFSAFever để ghi danh và tải xuống trọn vẹn danh sách
các tài liệu phải đem theo.

