
 

Ngày 29 Tháng Giêng, 2019 

 

Học Sinh Có Thể Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em trong Cuộc Tranh Giải 

United We Learn 

 

MCPS đang phát động cuộc tranh giải năm thứ ba cho học sinh, United We Learn. Cuộc 

tranh giải năm nay, United We Learn: Các Trường Học của Tương Lai, cho phép các học 

sinh phát họa không gian học tập lý tưởng của các em và thách đố các em suy nghĩ về 

cách môi trường vật lý ảnh hưởng đến khả năng học tập của các em như thế nào. 

Cuộc tranh giải diễn ra sau một thăm dò vào Tháng 11, 2018 đã hỏi các học sinh và nhân 

viên về cách họ dùng không gian học tập tại trường họ như thế nào, và họ muốn lớp học 

và trường học sẽ trông giống như thế nào trong tương lai. Các yếu tố định kỳ được đề cập 

trong bản thăm dò ý kiến bao gồm lưu ý đến màu sắc, ánh sáng, đồ đạc, kỹ thuật và an 

ninh. Ý kiến này sẽ được dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở trường học 

chúng tôi. Cuộc tranh giải giao cho học sinh suy xét các yếu tố giống nhau này khi các 

em phát họa một ảo cảnh cho không gian học tập lý tưởng sẽ trông như thế nào trong 

tương lai. Bằng cách tham dự trong cuộc tranh giải, các học sinh cũng có thể có khả năng 

giúp ảnh hưởng thiết kế tương lai. 

Tất cả bài thi phải được nạp trên trang mạng trước 5 giờ chiều vào ngày 15 tháng 3, 2019. 

Thêm chi tiết có trên trang mạng cuộc tranh giải.  

Xem video này để biết thêm chi tiết. 

 

 

Tôn Vinh Những Đóng Góp cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt 

 

Phụ huynh và học sinh được khuyến khích nạp đơn đề cử những cá nhân đã đóng góp cho 

sự thành công và sự chấp nhận các học sinh với những nhu cầu đặc biệt. 

 

Những bằng tuyên dương sẽ được Ủy Ban Giáo Dục Đặc Biệt của Hội Đồng Phụ Huynh 

và Gíáo Chức Quận Montgomery (MCCPTA) tặng. Buổi lễ tuyên dương sẽ được tổ chức 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q18pyyvm0ealiu4/
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https://www.youtube.com/watch?v=gEPBLZIXbEU&feature=youtu.be


vào Ngày 16 tháng Năm, sẽ công nhận những lợi ích của việc đầu tư vào các chương 

trình cho các học sinh với khuyết tật, và tôn vinh những người giúp đỡ các học sinh với 

những nhu cầu đặc biệt tận hưởng thành công. 

 

Những đề cử được nhận trong bốn loại: Nhân viên, Chương trình, Phụ huynh và Học 

sinh. Các bài nạp qua máy điện tử được khuyến khích mạnh mẽ. 

 

Hạn cuối nạp đơn là ngày Thứ Sáu 22 tháng Ba. Nhân viên, phụ huynh hay học sinh có 

thể nạp đơn đề cử. Các đề cử có thể được nạp qua thơ kèm theo hay trong phần của e-

mail tại đây.  

 

Nếu quý vị không thể nạp đơn đề cử qua máy điện tử, quý vị có thể gửi một mẫu đề cử đã 

được điền đầy đủ và lời phát biểu đề cử, cùng với các lời hỗ trợ đề cử đến MCCPTA 

office: Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849. 

 

Để biết thêm chi tiết, xin gởi email về đây. 

 

Đơn Đề Cử 

 
 

Hội Thảo Phục Hồi Công Lý Được Tổ Chức vào Ngày 5 Tháng 2, Ngày 2 Tháng 4 

 

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

Ba 5 tháng Hai tại trường trung học cấp II Julius West và Ngày Thứ Ba 2 Tháng Tư tại 

trường trung học cấp II A. Mario Loiederman từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối để học hỏi thêm 

về đường lối kỷ luật phục hồi của quận và cách nền tảng công bằng 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 

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

 

Địa chỉ trường Julius West là tại 651 Great Falls Road ở Rockville.  

 

Địa chỉ trường Loiederman là tại 12701 Goodhill Road ở Silver Spring. 

 

Trả lời tham dự tại đây. Xin liên lạc 240-740-3951 để biết thêm chi tiết. 

 

Tham Dự với Chúng Tôi trong Buổi Đàm Thoại Cộng Đồng về Tương Lai của Các 

Chương Trình Trung Học Cấp III 

 

MCPS đang tổ chức một số các buổi đàm luận với Chánh Văn Phòng Học Vụ Maria 

Navarro để bàn luận về tương lai của các chương trình trung học cấp III. 

 

Buổi đàm thoại sẽ bàn luận về những chương trình trung học nào mà MCPS nên cung cấp 

trong tương lai để hỗ trợ tốt nhất cho sự sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp. Nhân viên, 

mailto:SpecialEd@mccpta.org
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học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng được mời tham dự và cho ý kiến về những 

chương trình nào họ thấy nên có tại các trung học cấp III. 

 

Các buổi đàm thoại trong tương lai được tổ chức vào: 

 

 Ngày thứ Hai 11 tháng Hai, Trường Trung Học Cấp III Clarksburg High School, 6 

giờ 30–8 giờ 30 tối. 

 Ngày thứ Hai 8 tháng Tư, Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery từ 6 

giờ 30–8 giờ 30 tối. 

 

Ghi Danh tại đây. 
 

 

Chia Sẻ Ý Kiến của Quý Vị về Chính Sách KBA Hội Đồng Giáo Dục 

 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery muốn nghe từ cộng đồng về những đề nghị sửa 

đổi cho Policy KBA, Policy on Public Information - Chính Sách về Thông Tin Công 

Cộng. Chính sách được sửa đổi bàn luận về sự quan trọng của truyền tin hiệu lực với 

thành viên của cộng đồng Quận Montgomery qua nhiều phương tiện truyền thông hào 

hứng và các băng tần truyền tin. Chính sách được sửa đổi cũng khẳng định cam kết của 

Hội Đồng Giáo Dục tuân theo tất cả các nghĩa vụ hợp pháp về sự bảo vệ, và tiết lộ thông 

tin thích đáng của học sinh và nhân viên. Quý vị có thể cung cấp các lời bình luận cho 

đến Tháng 3, 2019. Để thêm chi tiết và nạp các bình luận của quý vị, xem trang mạng. 

 

 

Nhận Những Ghi Danh cho Cuộc Tranh Giải Video PSA Chọn Tôn Trọng 

 

Cuộc thi phim video PSA hằng năm lần thứ 10 Choose Respect Montgomery hiện đang 

chấp nhận những bài dự thi. Cuộc thi này thách thức thanh thiếu niên tạo một băng video 

nguyên thủy dài 60 giây thông báo công chúng về nâng cao nhận thức về việc lạm dụng 

trong các buổi hẹn hò và bạo lực gia đình ở các thanh thiếu niên. Cuộc thi dành cho học 

sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp cá nhân hay nạp bài theo nhóm. Năm 

phim video hay nhất thắng giải tiền mặt (giải hạng nhất là $1,000). 

 

Thời hạn cuối nạp bài là ngày thứ Sáu 8 tháng 3.  
 

Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây.  

 

Người thắng giải sẽ được công bố tại Choose Respect hội nghị hẹn hò lành mạnh dành 

cho thiếu niên vào ngày Chủ nhật 7 tháng Tư, tại Richard Montgomery High School.  

 

Choose Respect- Chọn Tôn Trọng  
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