Tin Vắn Ngày 9 Tháng Giêng, 2019
Một Thông Điệp từ Giám Đốc Smith về Chấm Điểm và Thẩm Định tại MCPS
Trong trường hợp quý vị không có dịp xem, quý vị có thể đọc thông điệp của Giám đốc Jack
Smith về chấm điểm và báo cáo.

Thưa Quý Phụ Huynh và Giám Hộ:
Như quý vị có thể đã đọc hay nghe, chính sách chấm điểm và thẩm định của Các Trường
Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là một chủ đề thảo luận trên các phương tiện
truyền thông trong vài tuần qua. Mặc dù chúng tôi thường xuyên thảo luận về chấm điểm
và báo cáo, bao gồm một cuộc thảo luận mạnh mẽ tại buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục,
Ngày 4 tháng 12, 2018, tôi liên hệ trực tiếp với quý vị để chia sẻ một số điểm chủ yếu và
nội dung về chấm điểm và thẩm định trong hệ thống trường học của chúng tôi.
Mục đích của điểm lớp học là để phản ảnh những gì học sinh biết và đã học. Nhưng
điểm số chỉ là một cách đo lường và cũng phải được xem trong nội dụng của nhiều đo
lường về việc học tập của học sinh. Chẳng hạn, các đo lường như ACT, SAT, AP/IB, các
đo lường cấp quận, chứng chỉ nghề nghiệp, và thẩm định tiểu bang, mỗi cách “cung cấp
thông tin giá trị vì chúng đo lường các khía cạnh khác nhau về thành tích và tiềm năng
của học sinh.” Thông qua Chứng Cớ Khuôn Khổ Học Vấn, chúng tôi sử dụng các đo
lường này để đánh giá tiến bộ của tất cả học sinh.
Trên toàn quốc, các hệ thống trường học đang đối phó với vấn đề này khi họ làm việc để
đảm bảo mục đích này đã được đáp ứng cho mọi học sinh, trong mọi lớp học của trường
họ. MCPS đã là một lãnh đạo và tiên phong trong việc thực hiện mục đích chung này.
Đối với những người có con tại MCPS trong hai thập kỷ trước khi tôi bắt đầu vào Tháng
7, 2016, quý vị có thể biết rằng các chính sách và giao thức về chấm điểm và báo cáo đã
thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian đó. Như thư báo phác thảo, đã có một số các
thay đổi mà ảnh hưởng đến việc chấm điểm kể từ năm 2000, bao gồm cả việc thực hiện

các kỳ thi của Đại số 1 toàn quận; việc áp dụng các Tiêu Chuẩn Sẵn Sàng cho Nghề
Nghiệp và Đại Học Maryland; một chuyển đổi để kiểm tra tiến bộ thường xuyên hơn,
phù hợp với tiêu chuẩn; cho phép học sinh học lại môn học trung học cấp III để lấy điểm
thay thế (Bỏ và Thay thế); và sửa đổi cách tính điểm số học kỳ cho các môn học trung
học cấp III để loại bỏ cách tính với chiều hướng giảm và thay thế nó với cách tính toán
điểm lớp học.
Dữ liệu gần đây cho lớp 2018 cho thấy đã có sự gia tăng về số điểm A được trao cho học
sinh. Sự gia tăng này đã khiến một số người tỏ sự lo ngại rằng lạm phát điểm số đang
xảy ra tại các trường học của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là hai thay đổi cụ thể
(chuyển sang kiểm tra tiến bộ và Bỏ và Thay thế) đã ảnh hưởng đến lớp học 2018, vì
những thay đổi đã được thực hiện trong nhiệm kỳ của họ ở trung học cấp III.
Chúng tôi cũng quan tâm về sự lạm phát điểm số rất nghiêm trọng. Khi lạm phát điểm số
diễn ra, nó tạo cảm giác thành công sai lầm cho một số học sinh và cảm giác thất bại sai
lầm cho những em khác.
Từ năm 2016, chúng tôi đã liên tục theo dõi kết quả của thực tập chấm điểm và thẩm
định, liên quan đến các đo lường khác, để đảm bảo chúng phản ánh chính xác việc học
của học sinh. Chúng tôi đã và tiếp tục chuẩn bị để đề nghị các điều chỉnh dựa trên những
khám phá của chúng tôi.
Gần đây, MCPS hợp tác với Montgomery College để khám phá tác động của việc sử
dụng điểm số của học sinh trong các khóa học MCPS được chọn để xác định vị trí trong
các khóa học có tín chỉ thay vì sử dụng ACCUPLACER (môn thi tuyển/xếp lớp đại học
để xác định xem học sinh có nên được xếp vào các khóa học với tín chỉ). Đối với những
học sinh này, các lớp được chỉ định bởi giáo viên của họ đã là một dự đoán tốt hơn về
tiềm năng của họ để đạt thành công trong một khóa học có tín chỉ. ACCUPLACER, như
một đo lường kiểm tra duy nhất, có thể đã xếp những học sinh này vào một lớp bổ túc
dựa trên một điểm thi duy nhất.
Có thể những thay đổi trong thực tập chấm điểm và thẩm định của chúng tôi đã vô tình
đưa đến các số điểm mà không phản ảnh việc học của học sinh như chúng tôi dự định.
Cũng có thể mô hình trước đó cho các bài kiểm tra cuối năm và cách tính với chiều
hướng giảm đã trấn áp kết quả của học sinh và các điểm số hiện tại phản ảnh tốt hơn việc
học của học sinh. Dữ liệu từ 2013 cho thấy mô hình kỳ thi cuối năm đã có và đã không
ảnh hưởng đến kết quả của học sinh như thế nào. Dựa trên dữ liệu này, việc trở lại mô
hình đã nói trên sẽ là một sai lầm. Cần lưu ý rằng không có gì ngăn cản một giáo viên thi
hành một bài thi tóm tắt lớp học cuối năm nếu họ tin rằng nó sẽ có lợi cho sự tiến bộ của
học sinh về học vấn. Hơn nữa, có thể có các yếu tố không liên quan đến chính sách, bao
gồm các thực tập của giáo viên đã được cải thiện và sự truy cập tốt hơn vào dữ liệu của

học sinh, tạo một nền tảng cho học sinh tiến bộ. Phân tích liên tục của chúng tôi sẽ giúp
chúng tôi xác định nếu bất cứ của những điều có thể này được hỗ trợ bởi bằng chứng.
Có hàng chục hệ thống chấm điểm tại các trường học khắp nước và nghiên cứu cho thấy
không có hệ thống nào là hoàn hảo. Điều chúng tôi biết là việc chấm điểm phải tập trung
vào những gì tốt nhất để đánh giá việc học của học sinh. MCPS sẽ tiếp tục kiểm soát ảnh
hưởng của chính sách chúng tôi và các thực tập để phản ảnh mục tiêu này.
Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học
Hội Thảo Sức Khỏe Tâm Thần và Sức Khỏe Chung Được Tổ Chức vào Ngày 12
Tháng Giêng
Buổi Hội Thảo Sức Khỏe Tâm Thần và Sức Khỏe Chung hằng năm thứ nhì sẽ được tổ
chức vào Ngày thứ Bảy 12 tháng Giêng, từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại trường trung
học cấp II Earle B. Wood.
Chương trình này, được MCPS và Hội đồng PTA của Quận Montgomery (MCCPTA) tổ
chức, sẽ thảo luận về những thách thức về sức khỏe tâm thần đối với giới trẻ ngày nay và
cung cấp các nguồn lực sẵn có trong MCPS và cộng đồng lớn hơn.
Sẽ có những phiên họp về trầm cảm của các em tuổi vị thành niên; căng thẳng và lo lắng;
thuốc phiện; kinh nghiệm LGBTQ; hành vi gây tổn thương cho chính bản thân và tự dỗ
dành; Chiến dịch BTheOne cho Hỗ Trợ Bạn Bè; xây dựng một văn hóa tin cậy: bài học từ
trường trung học cấp III Northwood; và điều trị chấn thương qua sự đa dạng văn hóa.
Các tính năng đặc biệt bao gồm Hidden in Plain Sight (được thiết kế để tăng cường kỹ
năng thám tử của phụ huynh (chỉ dành cho người lớn); đào tạo Narcan (chỉ dành cho
người lớn); huấn luyện cấp cứu về sức khỏe tâm thần miễn phí từ 8:30 sáng đến 5 giờ
chiều; và các bàn tài nguyên. Từ 4 đến 5 giờ chiều, sẽ có một phiên thảo luận cho học
sinh do Ananya Tadikonda, Thành viên Học Sinh Hội đồng Giáo dục phụ trách.
Trường Trung học Cấp II Wood được đặt tại 14615 Bauer Dr. ở Rockville.
Thêm chi tiết
Ghi Danh tại đây.
Các Buổi Hội Thảo của Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp cho Phụ Huynh các Công
Cụ Hữu Ích

Học Viện dành cho Phụ Huynh MCPS cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng
đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những tin tức, tài liệu, công cụ
và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong việc học tập của con em.
Các buổi hội thảo vào mùa đông 2019 đã bắt đầu. Quý vị không muốn đánh mất dịp tham
gia trong các hội thảo về sự lưu tâm, kế hoạch về đại học và nghề nghiệp, tài nguyên ESOL
và nhiều hơn nữa.
Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được
cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các hội thảo sẽ có trên trang mạng
Parent Academy https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/.
Ghi danh có tại đây https://stultzde.wufoo.com/forms/winter-2019-parent-academyworkshop-registration/. Lời giới thiệu được cung cấp dưới đây.
Cần Những Đề Cử cho Giải Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải
Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 22. Giải
Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh),
nhóm và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập tại
Montgomery County.
Đề cử được chấp thuận trong những phương diện sau đây:







cá nhân cộng đồng (mà có thể bao gồm học sinh)
nhóm trong cộng đồng
doanh nghiệp
nhân viên MCPS
tình nguyện viên trường học
cá nhân tiền phong

“Giải thưởng Individual Pioneer"- Cá Nhân Tiền Phong đề cử những cá nhân mà đã đóng
góp rất đặc biệt trong nhiều năm qua mặc dù hiện nay họ không còn hoạt động tích cực.
Đóng góp của cá nhân này phải có một tác động rất sâu đậm đối với trường học trong
một thời gian đáng kể.
Những giải thưởng khác dành cho cá nhân (bao gồm các hoc sinh MCPS), nhóm hoặc
thương mại mà đã cung cấp liên tục các dịch vụ, và quyết tâm hỗ trợ cho nền giáo dục
công lập trong ba năm qua, như đã biểu lộ như sau:



một đóng góp xuất sắc thời gian và sự chuyên môn cho các chương trình của MCPS,
phát triển và/hoặc bổ sung một chương trình hay kế hoạch xuất sắc, hay



một đóng góp đem đến ích lợi cho cả hệ thống trường học.

Đơn đề cử có trên trang mạng Board of Education hay từ văn phòng Board. Đơn đề cử
được điền xong cần phải được gởi đến văn phòng Board of Education trước 5 giờ
chiều Ngày 1 tháng 3, 2019.
Gửi mẫu đơn đến:
Montgomery County Board of Education
Carver Educational Services Center
850 Hungerford Drive, Room 123
Rockville, Maryland 20850
Fax: 301-279-3860
Email
Thêm thông tin, yêu cầu liên lạc với Danielle Susskind hay Becky Gibson tại văn phòng
của Montgomery County Board of Education: 240-740-3030.
Cuộc Thi Đừng Lơ Đãng Dành cho các Học Sinh Tiểu Học và Trung Học
Một nghiên cứu về Safe Kids cho thấy 1 trong 4 học sinh trung học cấp III và 1 trong 6
học sinh cấp II lơ đãng khi đi bộ. Những xao lãng này thường xuyên là do nhắn tin trên
điện thoại hoặc đeo dụng cụ nghe ở tai. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng đối với những em
tuổi thành niên lái xe, một liếc mắt ngoài đường lái xe trong hai giây trở lên sẽ làm tăng
nguy cơ tai nạn xe hoặc suýt đâm xe gần bằng gấp bốn lần. Khi học sinh bị xao lãng khi
đi bộ hoặc lái xe, em sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người khác. Văn
Phòng Chuyên Chở Quận Montgomery đang mời tất cả các học sinh MCPS giúp nâng
cao nhận thức về vấn đề quan trọng này bằng cách tham gia Cuộc thi Đừng Nên Lơ Đãng
2019.
Học sinh được yêu cầu tạo một phim video hoặc tác phẩm nghệ thuật thông báo dịch vụ
công cộng 30-60 giây về một hoặc cả hai chủ đề sau:
1. Nói với các bạn tầm quan trọng của việc không lơ đãng khi đi bộ hoặc lái xe.
2. Nói với người lớn tầm quan trọng của việc không lơ đãng khi lái xe, đặc biệt là
trong khu vực trường học.
Thí dụ Các Xao Lãng:





Nhắn tin trên dụng cụ di động và lái xe
Nhắn tin trên dụng cụ di động và đi bộ
Nói chuyện điện thoại và không sử dụng các thiết bị để không cầm điện thoại
Ăn uống và lái xe




Trang điểm hoặc cạo râu khi lái xe
Đi bộ với máy nghe ở tai

Tất cả các tác phẩm dự thi phải được nạp trước hay vào Ngày thứ Hai 4 tháng 3. Để biết
thêm thông tin và để gửi một tác phẩm dự thi, hãy truy cập
https://www.montgomerycountymd.gov/DOT-PedSafety/SRTS/creative-contest.html.
Hội Chợ HBCU Được Tổ Chức vào Ngày 22 Tháng Hai
Hội chợ Historically Black Colleges and Universities (HBCU) thường niên sẽ được tổ
chức từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối vào ngày thứ Sáu 22 tháng 2 tại Universities at Shady
Grove, Lầu 3, 9640 Gudelsky Drive ở Rockville. Việc nhận học tại chỗ sẽ được tổ chức
từ 4 chiều-8 giờ tối.
Sự kiện miễn phí này sẽ cung cấp cho học sinh lớp 8-12 một cơ hội để gặp đại diện từ
hơn 60 HBCU. Các đại diện HBCU sẽ chia sẽ thông tin và trả lời các câu hỏi của học
sinh và phụ huynh. Chương trình cũng trình bày một hội thảo chuẩn bị cho đại học cho
các học sinh trung học cấp II và các phụ huynh, một buổi hoàn tất đơn FAFSA, thông tin
về học bổng và nhiều hơn.
Một số đại diện của HBCU sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn tại chỗ với các học sinh lớp
12. Trong các buổi phỏng vấn, các học sinh cũng có thể được miễn lệ phí ghi danh, giải
thưởng học bổng và nhận học tại chỗ.
Ghi danh trên mạng là cần thiết. Học sinh nên liên lạc với Phối Hợp Viên Thông Tin Đại
Học và Nghề Nghiệp hay Thầy Cố Vấn Trường của các em để ghi danh.
Hội Chợ HBCU
Hãy Tận Dụng Tối Đa Thời Gian Của Quý Vị Ở Các Hội Chợ Đại Học.
Trước Ngày Hội Chợ





Nên xem trang mạng hội chợ và gặp thầy cố vấn hay Phối Hợp viên Thông Tin
Đại Học và Nghề Nghiệp để ghi danh cho buổi này.
Kiểm điểm danh sách các trường đại học tham gia và quyết định trước về những
bàn nào em muốn thăm trước tiên và những bàn nào em muốn thăm nếu có đủ thì
giờ.
Làm một danh sách các câu hỏi để hỏi các viên chức thu nhận sinh viên.

Tại Hội Chợ







Ăn mặc thích hợp.
Lấy một tấm bản đồ, xem xét phòng ốc và đặt kế hoạch cho lộ trình của mình. Cố
gắng thăm ít nhất 10 bàn trong danh sách chọn lựa cao nhất của em.
Ghi danh để có tên trên các danh sách nhận thơ của các đại học mà em thích.
Lấy các tập san của các trường đại học mà em thích để đem về nhà đọc.
Ghi chú trong các buổi trình bày và khi gặp các đại diện trường đại học.

Hội chợ này do MCPS, Chi Nhánh Quận Montgomery của NAACP và Washington Inter
Alumni Council của UNCF bảo trợ.
Tôn Vinh Cuộc Đời của Dr. King bằng Cách Phục Vụ Cộng Đồng của Qúy Vị
Vào ngày thứ Hai 21 tháng Giêng, hãy tham gia cùng với hàng ngàn học sinh và gia đình
khác của Quận Montgomery để tôn vinh Dr. Martin Luther King Jr.về cuộc đời và những
giảng dạy của ông bằng cách tham gia chương trình Ngày Dịch Vụ MLK 2019 của Trung
Tâm Tình Nguyện Viên Quận Montgomery tại Bethesda North Marriott and Conference
Center, 1-3 chiều.
Những người tham gia sẽ có cơ hội trợ giúp với nhiều dự án dịch vụ phù hợp với tình
nguyện viên ở mọi lứa tuổi và các học sinh có thể kiếm được giờ Dịch Vụ Học Vấn Học
Sinh (SSL). Các hoạt động sẽ bao gồm nhiều việc, từ đóng gói thức ăn cho người đói và
làm đồ chơi cho chó tại các trung tâm trú ẩn cho thú vật đến tạo những khăn choàng cho
bệnh nhân tại các dưỡng đường và làm thiệp cám ơn cho các binh sĩ. Ngoài ra, sự kiện
này sẽ có một hội chợ tình nguyện nơi quý vị có thể tìm hiểu về những cách phục vụ với
hàng chục tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các cơ quan chính phủ trong suốt cả năm.
Sự kiện này là miễn phí, nhưng số chỗ hạn chế và đăng ký trước là cần thiết. Ghi danh tại
đây.
Ngoài ra, sẽ có các chương trình dịch vụ với nhiều dự án nhỏ hơn ngày hôm đó tại Olney,
Rockville, Silver Spring, Gaithersburg và Germantown. Xem trang mạng Volunteer
Center’s MLK Day để biết chi tiết và liên kết đăng ký.
Chia Sẻ Những Ý Kiến của Quý Vị Tại Các Buổi Họp Ngân Sách Sắp Tới của Quận
Các phụ huynh và các thành viên của cộng đồng được mời tham dự với Thành Viên Hội
Đồng Quận Montgomery Craig Rice, Giám Đốc Các Trường Học Jack R. Smith, và Chủ
tịch Montgomery College DeGionne Pollard tại ba Buổi Họp Ngân Sách Giáo Dục còn lại
được tổ chức vào tháng Hai và tháng Ba. Những người tham dự có thể tìm hiểu về các
quyết định về ngân sách được thực hiện như thế nào, quận làm gì ngày hôm nay để sẵn
sàng cho tài khóa 2020 và sau nữa, và các cơ hội mà người dân cư ngụ có để ảnh hưởng
đến các quyết định ngân sách.

Các buổi họp sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối tại các địa điểm sau đây:
Ngày 20 Tháng Hai, Neelsville Middle School, 11700 Neelsville Church Road ở
Germantown
Ngày 27 Tháng Hai, Col E. Brooke Lee Middle School, 11800 Monticello Avenue ở
Silver Spring
Ngày 6 Tháng Ba, Rockville High School, 2100 Baltimore Road ở Rockville
Ngày 11 Tháng Ba, Bethesda-Chevy Chase High School, 4301 East-West Highway ở
Bethesda
Ngày 27 Tháng Ba, Montgomery College Takoma Park Campus (Cultural Arts Center
Theater 1)
Ủy viên hành pháp quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 2019 của ông
vào Tháng 3. Trong tháng Tư, Hội Đồng Quận sẽ tổ chức các buổi nghe ý kiến công
chúng và chấp thuận ngân sách điều hành vào cuối tháng Năm.

