
 

Tin Vắn Ngày 4 Tháng 12, 2018  

 

 

Các Trường Học Sẽ Trông Giống Như Thế Nào Trong Tương Lai?  

 

Lớp học và môi trường của trường học ảnh hưởng đến việc dạy học và học tập, và MCPS 

muốn biết cách các học sinh xử dụng các lớp học hằng ngày như thế nào. Các học sinh tại 

tất cả các trình độ cấp lớp được mời tham gia trong một phỏng vấn để chia sẻ các ý kiến 

của các em. 

 

Phụ huynh của các học sinh tiểu học được khuyết khích nói chuyện với các con họ về 

môi trường học tập của các em và giúp các em hoàn tất bản phổng vấn. Các học sinh 

trung học cấp II và cấp III có thể chia sẻ ý kiến của các em tại đây. 

 

MCPS sẽ suy tầm các kết quả của cuộc thẩm vấn từ đầu tháng Giêng và thông tin sẽ được 

dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở giáo dục. Sau khi các kết quả đã được 

suy tầm, các học sinh sẽ có cơ hội để tham gia trong một cuộc thi để hình dung tương lai 

của các trường học và giúp gây ảnh hưởng cho kế hoạch tương lai. 

 

Thêm thông tin về cuộc thi sẽ được cung cấp trong những tuần lễ sắp đến. 
 

 

Các Buổi Thảo Luận về Kỷ Luật Phục Hồi Được Tổ Chức vào Ngày 4 Tháng 12  

Phụ huynh, giám hộ và thành viên cộng đồng được mời tham dự buổi họp vào Ngày thứ 

Ba 4 tháng 12 tại trường trung học cấp II Neelsville từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối để học về 

đường lối kỷ luật phục hồi của quận và cách nền tảng kỷ luật xã hội này cho phép các học 

sinh tham gia tích cực và giải quyết các vấn đề thể chất, tâm lý, xã hội và kỹ luật mà ảnh 

hưởng đến đời sống của học sinh và cộng đồng nói chung.  

 

Yêu cầu liên lạc 240-740-3951 để thêm thông tin về buổi thảo luận đầu tiên của ba buổi 

họp dành cho phụ huynh năm học này. Neelsville MS được đặt tại 11700 Neelsville 

Church Road ở Germantown.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCMOXTGuVCeThRki6Dz7I4m2eVha_A5Ba_MSNmiurPUkv-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAH--vClE-36XnLccMmss3MaB0GPtMRF1u3nBujsxaewr4Dg/viewform?usp=sf_link


Các Phiên Họp của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Dành cho Phụ Huynh Được 

Tổ Chức vào Ngày 5 tháng 12 

 

MCPS tổ chức các phiên họp về chương trình giáo dục đặc biệt dành cho phụ huynh và 

giám hộ để học về các tài liệu và quy trình của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (IEP).  

 

Các buổi họp sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Tư 5 tháng 12, tại ba 

địa điểm— 

 

 Gaithersburg High School, 101 Education Blvd., Gaithersburg  

 Northwood High School, 919 University Blvd West, Silver Spring  

 Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville  

 

Các dịch vụ thông dịch sẽ có theo yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 240-740-3884.  

 

 

Cần Ý Kiến Công Chúng về Bốn Chính Sách Của Hội Đồng Giáo Dục  

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm các bình luận về bốn chính sách—

Policy BBB, Đạo Lý; Policy BFA, Thiết Lập Chính Sách; Policy IGK, Giáo Dục Nghề 

Nghiệp và Công Nghệ; và Policy KEA, Tham Dự Trong Các Vận Động Chính Trị Và 

Phân Phát Những Tài Liệu Chính Trị. 

Xem trang mạng này để đọc chính sách dự thảo và cung cấp các bình luận. 

Các bình luận công chúng về Policy KEA, Các Vận Động Chính Trị Và Những Tài Liệu 

Chính Trị phải được nạp trước và vào ngày Chủ nhật 16 Tháng 12. Bình luận về Policy 

BBB, Đạo Lý; Policy BFA, Thiết Lập Chính Sách; và Policy IGK, Giáo Dục Nghề 

Nghiệp và Công Nghệ phải được nạp trước và vào Ngày 13 Tháng Giêng, 2019. 

 

Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ 

Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades 

Foundation - Tổ Chức Thương Mại Xe Hơi của Học Sinh Quận Montgomery (ATF) và 

Information Technology Foundation - Tổ Chức Kỹ Thuật Thông Tin (ITF) sẽ bán xe hơi 

cũ và máy điện toán do học sinh tân trang vào Ngày thứ Bảy 8 tháng 12, tại 

Gaithersburg High School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Trường Trung Học Cấp III 

Gaithersburg được đặt tại 101 Education Blvd ở Gaithersburg. 

Một danh sách các xe có bán để mua là tại đây. Để có thêm thông tin về các máy điện 

toán sẽ được bán, xin gọi 240-740-2050. 

 

Các xe hơi và máy điện toán được tu sửa và tân trang bởi các học sinh như là một phần 

của việc học tập trong lớp và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các em. Những việc 

bán hàng này cung cấp cho các học sinh cơ hội thực tập những kỹ năng bán hàng, đạt 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
http://www.cars2purchase.org/


những giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh, và phát triển một nhận thức sâu sắc cho sự tham 

gia cộng đồng. 

 

Các thành viên trong cộng đồng được khuyến khích tặng xe hơi cho chương trình. Xe hơi 

có thể được tặng tại bất cứ chương trình xe hơi nào tại các trường trung học cấp III 

Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley hay Thomas Edison. Các đóng góp có thể được 

miễn thuế. 

 

Automotive Trades Foundation 

Information Technology Foundation 

 

http://www.cars2purchase.org/
http://www.itfcareers.org/

